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Nr. I. 6. Januar. 1898. 

Kedl.e:c::a.e'bl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Fran1z Cbrlsttreu, Grannegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

IndIioid: Dansk Fiskeriforening. Hj"lpefond, 
- Den Intel'lla.tionale FIlkerIudstIllIng I Bergen 1898. 
_ Bornholms FI.k .... lforhold. - Nyt Patent. - 1're
derik.havns FI.ken·Statiltik Oktober 1897. - Fiske· 
riberetninger. - BekendtgøreJ.er. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm 
gade 20 Stu~n, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 8 S. Sager vedrørende Re· 
daktlonen af Medlemsbladet bedea sendte 
til Kontoret. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden ·anglves. 

Capt A. 8alliDg, Danish Consulate, 
a, Musoovy Couri, 

London E. C. 
Telegram Adr.! s.IUng. LondoD 

Capt A. 8alliDg, 
,48" Waverley S't.-ee't, 

Hul!. 
,Telegram-Adr.! .. lUng. Hull. 

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

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Af Fisker J. P. Nielsen, Bramsnæs, 
er indsendt Indholdet af en Bøsse 
dersteds - 12 Kr. 23 øre. 

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 
paaDansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. ' . 

Den internationale Fiskeri· 
udstilling i Bergen 1898. 

. Efter 'at Komiteen for D~nmarlcs 
Delta.qelse i ovennævnte Udstilling 
har faaet anvist den nødvendige Plads 
for de danske Udstillingssager, ser 
den sig i Stand til endnu at· knnne 
modtage nogle Anmeldelser, dersom 
disse senest indgaa den 15. Januar. 

Komiteen tillader sig særlig at 
henlede saadanne' Industridrivendes 
Opmærksomhed pall. denne Udstilling, 



der fabrikere eller fremstille Sager, 
som i nogen Maade henhøre under 
Fartøjers og Fiskeres UdrUst'ning 
(Fartøjers tI dstyr, Folkenes Ekvi· 
pering, -Proviantering m. v.). 

Nærmere Oplysninger tillige med 
Anmeldelsesskemaer erholdes fra Kl. 
9-12 i Komite~ns Bureau, Storm
gade 20, København V. 

DeD danske UdstlWDgskomlte. 

Bornholms Fiskeriforhold. 

Laksefiskeriet ved Bornholm og 
Christiansø har været ret tilfreds
stillende for endel Baades Vedkom
mende, og Prisen har været god. 
Nogle Baade have paa enkelte Dage 
faaet fra 7 til 14 Stkr. Laks pr. 
Baad fOl' hver Dag. 

Fortjenesten har imidlertid ikke 
været saa stor, som man tror; thi 
Laksen har været mindre i dette 
Efteraar end sædvanligt. Det næsten 
uhørte er sket, at der er' fanget 
Laks paa Krog, der ikke har vejet 
mere end 11/2 Pd. Den bedste 
Fiskeplads har i Aar været Hasle; 
thi der er fisket godt med Laks. 
Forleden var en større Sælhund 
kommen for nær til en Laksekrog 
og v&r bleven hængende ved den, 
men den var saatummelumsk, da 
Fiskerne skulde til at tage deD. ·hid 
i Baaden, at de maatte skyde den 
forinden. De Rifler, som Fiskerne 
ved Dansk Fiskeriforenings Hjælp 
have faaet udleverede til at skyde 
Sælhunde med, kom her til god 
Nytte. 

De Fisker'aaue, som have staaet 
længst til Søs med deres Laksert'd
skaber, have fisket bedst. 

. Bornholms Fiskeriforening har i 
dette Efteraar arbejdet mere ihærdigt 
end sædvanligt for at forbedre 
Fiskernes Kaar, dels ved en Ind
stilling til Indenrigsministeriet. om 
Forbedring af flere Havne herovre, 
og dels til Landstingets ToJdudvalg 
om, at der maa blive lagt en Told 
paa tilberedt og fersk Fisk, samt 
til Landbrugsministeriet, om at faa 
6000 Kr. til Støtte for en Damp
skibsforbindelse Bornholm-Tyskland 
i Maanederne .Juli, August, Sep
tember og det halve af Oktober. 

Af de Havne, som særlig trænge 
til Forbedring og Udvidelse, el' først 
Svaneke. Paa denne Plads boer en 
driftig Fiskerbefolkning, men den 
bar maattet arbejde under meget 
besværlige Havneforhold; thi Ind
sejlingsløbet til Havnen lader meget 
tilbage at ønske. Mod paalands 
Vind . og Sø paa Land kunne 
Fiskerne nemlig ikke slippe hverken 
ind eller ud af Havnen med del'es 
store Baade. Til Forbedring af 
Indsejlingsbeløbet skulde anvendes et 
Beløb af 172,000 Kr. 

Pedm'sker Fiskerleje,; der· ligger 
paa Sydsiden af Bornholm,. har 
ingen Havn, og her pa~. dette Sted 
trænges der netop til en størl e 
Havn i ikke alene for de paa Stedet 
bosiddende Fiskere; men den vil 
ogsaa gavne Laksegamsfiskerne fundt 
om paa Øen i de 3 Foraarsmaaneder i 
thi da ligge de fleste bornholmske 
Fiskere her udfor og ddve Fiskeri. 
En passende Havn dersteds vil 
koste c. 60,000 Kr. - Kunde dette 
Beløb ikke opnaas i Øjeblikket, saa 
vilde det alene være en stor Hjælp, 
om en Læmole kunde blive udlagt 
dersteds; h"or Baadene kunde for
tøje vcu. 
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Snogcbæk. Her blev for nogle 
Aar siden bygget en Fiskerih:tvn, 
der kostede 33,800 Kr., men den 
har ikke været til at ligge i under 
paalands Storm j thi Søen sia ar sall. 
stærkt over: Molerne, at de i Frost
lejr synke i Havnen af bare OV&
isning. Her er foreslaaet at skulle 
anvendes mellem 9 il. 10 Tusende Kr. 
til Bygning af en Bølgebryder, lagt 
noget fra Havnemolen, hvor Søen 
kunde brække af pall.. 

Aarsdale. Det er det største 
Fiskerleje herovre, og siden det fik 
en god Havn for endel Aar siden, 
har det udviklet sig saaledes, at 
Havnen nu er for lille, saa at der 
ikke er Plads for alle de Baade, 
som nu ere hjemmehørende dersteds. 
Den trænger sanledes til en Ud
videlse i en nær Fremtid. 

Sandvig, der er det nordligste 
Fiskerleje paa Østsiden af Bornholm, 
har i ældre Tider været en af de 
største Fiskepladser pall. hele Øen, 
men Havnen er i den Grad i For
fald, at det er umuligt for nogen 
~'isker at drive et indbringende 
Fiskeri dersteds i thi der ikke Tale 
om, at den kan besejles af Dæks
baade og kun meget daarligt af 
aabne Baade paa 2 il. 3 Tons. 
Denne Fiskerplads kan endnu blive 
en af de største herovre, saasnart 
den faar en ordentlig Fiskerihavn. 
Bestyrelsen har ogsaa indstillet, at 
denne Havn maa blive forbedret i 
en nær Fremtid. 

Forslaget om Told pall. Fisk ser 
saaledes ud: Laks, fersk og saltet, 
belastes med en Told af 10 Øre 
pr. Pd. Br., røget og syltet med 20 
Øre. Sild, saltet pr. Td. il, 300 Pd. 
Br., med a Kr., røget, stegt og syltet 
med 3 Øre pr. Pd., hermetisk til-
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lukket 15 Øre. 'l'orsk og Rødspætter, 
levende pr. Tons af Fartøjets Dræg
tighed, med 4 Kr., døde og slagtede, 
med .2 Øre pr. Pd. Aa.l, fersk og 
saltet, med 5 Øre, røget og henkogt, 
mod 10 Øre. Rejer, ferske og kogte, 
med 10 Øre. Ansjoser, krydrede, 
Lampr{'tter eller Negenøjer, Sardeller 
og Sardiner, tørrede, røgede, saltede, 
syltede eller pao. anden Maade til
beredte, med 15 Øre. Alle andre 
Slags Fisk, henhørende under Lov
forslagets Løbe-NI', 24, frie. Alle 
Slags Fisk indbragt lige fra Fangsten 
af danske Fiskere, frie. 

Fiskerne herovre nære det. bedste 
Haab OlU, at Landstinget vil imøde
komme dem og belaste al fremmed 
Fisk .med en Told; thi de gan ud 
fl'a, at Landets Borgere, der ellers 
maa være med til at bære Byrderne, 
i dette Tilfælde maa have Beskyt
telse overfor fremmede Landes Under
saatter. 

Baabende at foranstaaende maa 
blive optaget i Bladet. B. 

Nyt Patent. 

Dræg. Et saadant er i Norge 
den 22. November d. A. blevet pa
tentbeskyttet. Opfinderen er Brand
assistent Ose. Hansen i Hamar. 

Drægget udmærker sig ved, at 
Armene eller Tænderne i Lighed 
med Pindene i et Paraplystel kunne 
slaas ind mod Stammen, saaledes at 
Drægget, nnar det ikke benyttes, 
optager saa lille Plads i Baaden 
som muligt. Fastholdelsen af Armene 
i den udspilede Stilling forl"gnar paa 
en simpel Mande ved Drejningen 
om Stammen af en cirkelformet Plade 



forsynet med Indhak i Randen 
svarende til hver Arm. N aar Ind
hakkene staa ud for deres respek
tive Arme, kunne disse sla.as ind 
mod Stammen. Er dette derimod 
ikke Tilfældet, holder Pladen Armene 
udspilede. Der synes dog ved Op
findelsen at savnes tilstrækkelig Ga
ranti imod, at den nævnte Plade 
under Brugen drejer sig saa meget, 
at Armene klappes sammen. 

Mindre Meddelelse-r. 

fiskefars og fiskeboller. Vend
syssels Fiskeforretning, København, 
er i denne Tid i Færd med i sine 
Lokaler, Børsgade 46, at etablere 
en .Fabrik for Tilvirkning i større 
Stil af Fiskefars og Fiskeboller efter 
norsk Metode. Forretningen har an
skaffet en af de mest moderne Fiske
hakkemaskiner , der blander Farsen 
samtidig med Hakningen af Fisken. 
Hakkemaskinen drives ved Hjælp af 
en Gasmotor. 'fil Fabrikationen af 
Fiskefarsen vil blive anvendt slagtede 
V esterha vs:6sk, fortrinsvis K uUer. 
Fiskebollerne kommes i Daaser og 
nedlægges i forskellige Saucer. Saa 
snart Daaserne er tilloddede kom
mes de i Autoklave for at damp
koges under Damptryk. Det er 
Vendsyssels Fiskefor'l'etnings Agt at 
etablere forskellige Udsalg, saavel i 
Provinserne som i København for 
Salg af frisklavet Fiskefars, der kan 
leveres til en moderat Pris. 

Nybygget Kutter. Frederikshavn, 
den 27. December 1897. Omend 
Skibstømrer-Striken stadig vedvarer, 
kan Iler dog præsteres nyt, Arbejde 
fra vore herværende 3 Skibsværfter; 
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det gaar naturligvis ikke saa fort 
fra Haanden som tidligere, men det 
gaar dog. I Torsdags løb saal.des 
en nybygget Kutter af Stabelen fra 
Skibsbygmestrene Nielsen· Vrangbæk 
&: Søns Værft; den :6k Navnet 
"Johanne Kongsback" og er bygget 
for et Konsortium af Fiskeres Reg· 
ning, for hvilket Konsortium Fiske
handler J. P. Kongsbach skal være 
bestyrende Rheder. Kutteren er 
37 Brutto-Tons drægtig og har fuldt 
udrustet kostet 12,000 Kroner. 
Skipper Ohr. Sørensen-Bergen af 
Frederikshavn skal være Fører, og 
K utteren er forsynet med en Petro~ 
leumsmotor til Indhivning af Vaadet 
fra Maskinfabriken "Dan" ved Fa
brikensRepræsentanter her, Brødrene 
Houmøller. Kl. 

Ved Aaensiri, nær Flekkefjord 
(Norge) har den ihærdige Fiskeavler, 
Konsul B. L. Søyland, for Tiden 
ned1agt 2,260,000 Lakseæg til Ud-
klækning. A. F. 

fisk og undersøiske Kabler. Uagtet 
de i Havdybderne udlagte Kabler 
til Værn for Ledningerne er om givne 
af flere Lal Guttaperka, Ha.mp, 
Tjære og J erntraad, ere de ingen
lunde sikrede imod flere Havdyrs 
Ødelæggelser. Endog Fisk kan gøre 
Kablerne ubrugelige. Yan har su
ledes paa Kabellinjerne imellem 
Brasilien og Portugal og paa. Lin
jerne langs Sydamerikas østkyst 
oftere fundet stikkende i Ka.beltovet 
Rester af Savhajens Blad, der var 
trængt saa dybt ind, at Kobbertraa
dene vare blevne blottede og "erved 
,utJenlige som Ledningstraade. 

Et lille Krebsdyr er saue farlig 
for Ka.blerne i den persiske Havhugt 
og i det indiske Hav. I Middel-
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har man iagttaget, at Boremuslinger 
ødelægge Kablerne ved at gennem-
bore disses Dække. Arth. F. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 3. Januar 1898. 
I Ugen mellem Jul og Nytaar har 
Fiskeriet ligget helt stille, dels har 
Vejrliget ikke været meget indbydende 
til at tage paa Havet i, dels hav~ 

Fiskerne følt en i denne Tid vel for
staaelig Lyst til at holde lidt Ferie; 
i Dag begynder de dog alle at klare 
Kutterne for atter at genoptage 
Arbejdet. Hummertilførselen fra 
Christianssand til herværende For
handlere har været temmelig ringe, 
c. 3000 Stkr.; direkte til Tyskland 
er afgaaet c. 10,000 Stkr. Prisen 
holder sig stadigvæk omkring ved 
1 Kr. 25 Øre pr. Pd. en gros ab 
Norge. 

Sildetilførselen .fra Gøteborg har 
ogsaa været betydningsløs til her
værende Modtagere, derimod er der 
afgaaet herover c. 400 Kasser di
rekte til tyske Røgerier. Prisen er 
endnu ikke falden, 6-7 Kr. betales 
pr. Kasse en gros ab Gøteborg. 

Kl. 
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Harboøre, den 30. December 1897. 
Ikke alene paa vor Plads, men lang
vejs for Vestkysten hører man de 
stærkeste Klager over Havfiskeriet, 
der i hele Perioden har givet et 
ualmindeligt daarligt U d by tte. Selv 
paa Steder, hvor der tilforn har 
kunnet gøres rigtig gode Fangstel , 
er der i Aar saa tyndt med Fisk, 
at det i mange Tilfælde næppe nok 
kan betale sig at udsætte Bakkerne, 
naar det en sjælden Gang kan lade 
sig gøre. 

Man kan ikke forklare sig Grunden 
til dette uheldige Forhold, da man 
ikke alene kan kaste Skylden paa 
det fremherskende milde Vejrligt. 
Men Stillingen svier ualmindeligt 
haardt til de allerfleste Fiskerfamilier, 
da man jo kun har lidt at staa 
imod med. Om det kan blive bedre 
efter ,Tul, kan ingen vide. Man 
haaber det, og i højeste Grad glæde
ligt var det, om Haabet ikke skuf
fed~s. 

Vor ny Jernbane er nu under 
Anlæg. Fra først af var det Hen
si~ten, at den skulde være færdig 
til 1. Juli 1898; men forskellige 
Ting, deriblandt Kommissionernes 
Arbejde, trak længe ud, saa nu er 
Banens Aabning udsat til Sommpren 
1899. 

BEKENDTGØRELSER 

Strand bøsse. 
En ekstra ~od Baglad

ning8 Doublet med Stift 
er Illeget billig til Salg 
hos Fisker 

P. Larsen Ellehammer, 
Bakkebølle, Kyr.ad St. 

8rredæg. 
I Novbr.-Decbr. Maancd kan 

undertegnede Selskab antagelig le
vere U tlklækningsanstalter Laks
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 idenOrden, 
de indgaa. 

FIskeriselskabet 
ror Viborg og Omegn. 

fiskekroge -F ab~iken 
- Søhmedallle I A al bo r g 188S '1' 

I KøbenIta .... 1888-
anb6faler sit UusaJg al alle borter 
Fiskekroge, san. vel i Staal, .Jærb 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. J<'orsendos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

København X. 
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Københavns TilfursAl af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen fra 26. December 1897 til 2. Januar 1898. 

l. 
bO ... I Igo~I.:~ ." ol. G> l. 

,G> ..... G> .. '" Cl. .:tIC .. Cl> >-
Tilført af: "CI- -"Cl G» Cl. <IO ~ ::: "Cl "Cl .- 'ii~ ... .0: ::I .. 

1 

"Cl ;; 
IlC Si o '" en I;; ~ II!I~ ..... c:.5!' ... oe("'" ..J Cl. :1:"" .:tIC I- :.: CD .:tIC ..., .=G. '" Cl) en en "'" C) 

1 .lll.nske Fisker-II Pd. Pd. I Pd. Pd. j Pd. Pd. Pd. 

I Pd I Pd. Pd./ Pd, 

fartøjer • .. 1440 

11 danske Kvaser 94680 

l lfVenøke Fisker-
fartøjer ••• 2160 

pr . .B1l.a.d og Vo~n 
I fra nærIiggen e 

Fiskerlejer • • . 296 1952 1170 1189 

pr, .1 ernbane &. 2 

Dampskib .•.... 2560 r8725 
--1296 

2784j4oo 196000 8500 481P 8985 13442 
---------- ---- ----- --- -----

lait , .. II 4000 18725 101576 400 ,97170 !-l689 4811 81185 13442 

l) 918 Pd. A .. l 'lg 271 Pd. Aalekvabber 2) A&l. 3) 3500 Pd. Laks og 1311 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 259094 Pd . 

.Betalt Hennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,50-4,00, KaRsefisk 
Kr. 1,50-2,00 pr. Lpd.; -Torsk, levende Kr. 1,50-1,75, Kassefisk Kr. 0,50-0,70 pr. Lpd.; 
Sild, svensk~ Kr. 1,00, fra ~Sundet Kr. O,~O pr. Ol; Aal, b;allke Kr. 0.65,. g\tle Kr. 0.25-
0,40 pr. Pd., Laks Kr. 0,80-1,20 pr. Pd., Ørred Kr. 0,60-0,85 pr. Pd., hedde, danske 
Kr. 0,15-0,45, fillllke Kr. 0,10-0,15 pr. Pd. 

l Ugens Løb ankom kun 1 Kutter med Rødspætter indfanget S. V. af Anholt. Fisken 
vejede ca. 14 Pd. pr. Snes og betaltes med 3112 Kr. pr. Lpd. }<'ra Frederikshavn og 
Grenall. ingen Tilførsel pr. Kvase. Af Torsk tilførtes ca. 5000 Lpd., der betaltes med 
Pi -2 Kr. pr. Lpd. og ankom fra følgende Pladser: 1 fra Ollsevig, ::I fra Taars, l fra 
søty• 2 fra Svendborg, ::I fra Assens, l fra Endelave, l fra Hou og 1 fra Randers Fjord. 

Svenske Sila tilførte s i betydelig mindre Partier end foregaaende Uger og betaltes 
med l Kr. pr. Ol. 

Bolinders mekaniske Y ærksteder 
(Aktiebolag Stockholm) 

Generalagenturet for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i Petroleums
motorer er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Frederikshavn, 
som i Aar har leveret 19 af disse Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. 

Bølaget er tllkJendt 72 Kedalller. 
PIisliste gratis og fra.nco, alle Forespørgsler 

besvares omgaaende. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'cvadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 
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Københavns 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. Lon'don E. C. 
modtager alle Fiskesorter i Kommission. Afregning og Anvisning afsendes 
samme Dag Varm'ne sælges. 

Telegramadresse: Salomonsen, London . 

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

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

F. N. Halmae. 
Telefon 1519. 

Fiskenætfa briken "Dann;t.ar k", 
Grønnehave, Helsin"ør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsin«er", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader • 

. Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
tddsgar1/, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende give8 Rabat. Fore8pørgsler besvares straks. 
'ed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cø·ud. mag. wm. Lundbeck. - Trykt hos Jlrantz Ohrilttr6~. Københa.vn 
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Nr. 2. 13. Januar. 1898. 

Jl./[edl.e::o:::LBb~&de1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu.- Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet lp Øre pr. Petit· 
linje af lIs Sides Brede; for staaende Anlloncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Be.tyreloe ........ ds,al.get. Halen""-
fiskerierne. - Generalforsamling. - Mindre Medde
lelser. - Fiske/iberetninger. - Bekendtgørelser . 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, 8aar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish' Consulate, 
. - 5, M.useovy Court, 

london E. C. 
Telegra.l1l. Adr.: Sølllng, London 

- Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: Sølllng, Hull. 

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

Bestyrelsesraadsvalget. 

Ved den i Henhold til Lovenes 
§ 6 foretagne Afstemning i den ene 
Tredjedel af Landets Amter faldt 
Valget til Bestyrelsrsraadet pau føl
gende Medlemmer: 

Aalborg Amt: 
Herredsfoged C. Rosenørn, Løgstør. 

Genvalg. 

Thisted Amt: 
Gæstgiver O. Hausgaard. Vildsund. 

Genvalg. 
Sh'andfoged Thøger Sørensen, Dbmd., 

Vestel'vig. Genvalg. 

Aadlus Amt: 
HMjægermester C. FI. E. v. Holstein
Rathlou, R. af Dbg., Rathlousdul. 

Genvalg. 

Svendborg Amt: 
Kammerherre, Hofjægermester, Lens
greve Ahlefeldt-Laurvigen, Rd. aJ 
Dbg., Dbmd., Tranekær. Genvalg. 
Fiskerikontrollør C. Holstein, Dbmd.,. 

Svendborg. Genvalg. 

Frederiksborg Amt: 
Borgmester Newnan;~, R. af Dbg', 

Hillerød. Genvalg. 



Fhv. Lærer C. Brammer, Dbmd., 
Hundested. Genvalg. 

Købmand N. F. Hansen, Gilleleje. 
. Genvlilg. 

!f1øl'hæ7c Amt: 
FiSker P. Hme'brallal, llbmd., Refs

næs. Genvalg. 
Fisker H. C. r. Haagensen, Holbæk. 

Nyvalg. 

Bornholm Amt: 
Toldkontrollør J. H. Btltb, Nexø. 

Genvalg. 

Halsnæsfiskerierne 
Oktober, November og December 

1897. 
Af C. Brammer. 

Sildefiskeriet fortsattes helt ind l 

Oktobel' med ret godt Held, saalænge 
det var Maanelys, men saasnart 
Mørket indtraadte, turde Fiskerne 
ikke risikere at sejle ud ved Anholt 
og "drive" derude, og til Isefjorden 
nnnede Silden ikke mere i A ar, 
hvad forørrigt ikke er saa underligt, 
naar Fiskerne i de senere Aar tage 
Silden 10--12 Mil ude i Kattegattet. 
Efter Sigende "driver" del' hver Nat, 
Vejret tillader det, over hundrede 
Baade i Sildefisketi)mkring Anholt, 
hver Baad med en Garnlængde paa 
paa ca. 1/4 Mil, saa man kan nok 
tænke sig Resultatet, men ogsaa 
Risikoen af Sammenstød og Sammen
drivning i de mørke Nætter. Des
uden var Silden enten opfisket eller 
vandret sin Vej den 16. og 17. Ok
toher, da Udbyttet viste sig højst 
ubetydeligt, hvorfor Fiskerne opgave 
Sild~fiskeriet for i AnI'. Men det 
havde imidlertid indbragt FiskPrne 
en ret god Fortjeneste i den fOl';,te 

Halvdel af Oktober Maanedud OVeT 

det sædvanlige !paa Grund af Maane
lyset -'nemlig 370(i) Øl Sild a 21:/2 KL 
I den moste Halvdel af Maaneden 
hn-vde Aalerusefiskerne deres bedste 
Tid (i Mørket); især var Udbyttet 
rigeligt paa Odsherredssiden, hvor 
der .stod c. 100 Ruser langs Kysten, 
hvori angives at være fisket i Gen
nemsnit c. 50 Pd. pr. Ruse, ved 
Kulhussiden c. 35 Pd. og paa Hals
næssiden kun c. 25 Pd. pr. Ruse; 
saa stor Forskel kan Vind og Strøm 
bevirke. Antallet af udestaeende 
Ruser paa denne Side var omtrent 
som paa hin Side, men Udbyttet 
betydeligt mindre. Garn- og Krog
fiskerIet dreves med ret godt Held 
i denne Maaned., 

November begyndte med gunstigt 
Vejr, hvorfor 2 Baade, hver med en 
Besætning af 4 Mand og 12 Garn 
pr. Mand, sejlede ud i Kattegattet 
og gjorde Forsøg paa at fiske Tunger. 
Garnene bleve satte ud 11/2 Mil S. V. 
for Anholt KI. 12 Middag og trukne 
Kl. 8 uæste Morgen. Udbyttet var 
89 Stkr. Tunger, der vejede 521/ 2 Pd. 
a 1 Kr. pr. Pd. De solgtes til 
Eksportør og gik altsaa til Udlandet, 
hvorimod Restpn af· Udbyttet: ~o 

Sno Rødspætter a 16. Pd. pr. Sn. 
blev solgt til Landprangeren. for 
1 Kr. 20 Øre pr. Sno Da hele 
denne Fisketur kun varede 3 Dage, 
sejlede disse Fh,kere atter ud, saa
snart Garnene vare tørre og i Orden; 
Vejret var gunstigt med lys Nat og 
næsten bleg, hvorfor de lode Garnene 
blive staaende i 2 Nætter. Udbyttet 
var: :l00 Tunger, der vejede lUi Pd., 
28 Sno Rødspætter a 16 Pd., 2 store 
Pighvarrer og 16 Pd. Slethvarrer., 
men nu fahlt Prisen ned til 66 Øre 
pr. Pd. TUlIg,,·1. DC"iUflgtet sejlede 

I 
·1 



kort efter 4 Buade ud pM Tunge
fiskeri med ret godt Held et Par 
Gang<" saalænge V lejret var gunstigt, 
og Natten var lys, men derefter 
blev Vejret ustadigt, sila man holdt 
op dermed. Garn- og Krogfiskeriet 
i Isefjorden vat· mindre heldigt i 
denne Maaned. Fisken - smdig 
Skrupperne -- kun smau, c. 7 TOIII

mer og af en Vægt af 71/ 2 Pd. pr. Sno 
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l December blev del skudt en 
Del Vildænder, ogsaa fisket Torsk 
samt Fladfisk, saalænge Vejret var' 
gunstigt mod ret godt Held, lIlen da 
vi fik nogle Dages Storm af N. O. 
med Højvande, ophørte Fiskeriet en 
Ugestid, og Fiskerne i Hundested 
fil( travlt m~d at fiske - Tang i 
Havnen. Nordosten er nemlig den 
aller værste Vind bande for Hav
nens uheldige Indløb og for Kysten, 
som undermineres saaledes at store 
J ordskred finde Sted og true nogle 
af de nærmest Kysten beliggende 
Huse, der \'are i Fare for at gaa 
med, h.vorfor vedkommende Ejere 
maatte anbringe ,;Flager", Tang og 
Sten til Beskyttelse. Det er for
nemlig efter Borttagelsen af de paa 

- Strandbredden forhen liggende store 
Stene, dels til Havnens Bygning og 
dels til Middelgrundsfortet, at Pau
landsstorme med Højvande fomar
sager Ødelæggelsen pall. de bratte 
Strandskrænter, hvorfor der nødven
digvis bør opføres 2 eller 3 Høf<ler 
til Landets og Husenes Beskyttelse. 
Havnen blev næsten hel fuld af 
Tang, flere tusinde Læs t'ortræffeHg 
Kløvertang, som 20 Mand daglig 
i en halv Snes Dage havde Arbejde 
med .tt fiske op og kaste ud over 
den søndre Mole, hvor den nu lig
ger som et højt Bierg og madner. 
Hvis den ikke med en gunstig 

nordvestlig Vind snart kan føres 
bort og drive op j Isefjorden. til 
Gavn fOl' Landmændene, del' bruge 
den som Gødning pall. deres Mluker, 
sall. vil den foraarsage en ulidelig 
Stank i Byen med vestlig Vind, 
hvad i sanitær Henseende vil blive 
yderst uheldigt og beldageligt for 
os Beboere, som bo lige østen for 
'l'angbjerget. Dellne Kalamitet, 
som vi stadig ere udsatte for, kun 

som tidligere bemærket kun 
afværges ved, at Havnen bliver ud· 
videt til en Yderhavn, som den 
foreslaaede og ansøgte, til Gavn for 
Fiskerne og os alle~. Som Lynæs 
og især Hundested . Havne ere for 
Tiden, kunne de ikke opfylde deres 
Best<>mmelse at tjene til Beskyttelse 
for alle de store Fartøjer, som i de 
senere Aar ere anskaffede til Stor
fiskeri baade i Kattegattet og ~ord
søen. En Yderhavn til Hunuested 
Havn og Fiskerhavne paa Jyllands 
Vestkyst ere aldeles nøuvendige, 
hvis Fiskeriet skal fremmes i nogen 
betydelig Grad i Danmark. 

Udbyttet af de tre sidste Maa· 
neders ~'iskeri lagt til Anrets fore· 
gaaende 9 Maanedl'rs kan efter 
Journalerne og Havneprotokollerne 
tilnærmelsesvis opføres saaledes: 

Som hørende· til Hundersted 
Havns: Fiskelejerne Hundersted, 
Lille Oarlsminde Nøddebo og Kik· 
havn kan folg<>nde Oplysninger 1m· 
gives: 

Antal Huse: 134, del' bebos af 
ialt 182 }1'al1lilier, 635 Individer, 
168 Fiskere. 
Antal Fiskel'e, der leve uueluk-

af Fiskeri . . . . . . . . . . . 141 
Antal Fiskt·I'C', d"r til DC'ls leve 

af Fiskt·ri. ....... 25 
'l'ilsalllmen .. 168 



Følgende Antal Fiskere have del
taget i: 

Sildefiskeri med Drivgarn 158 
" " Bundgarn 6 
" " Sættegarn . 25 

Rødspættefiskeri med Sætt('g-arn 142 

" " Vaad.. 12 
Aalefiskeri med Vaad. . . . .. 6 

" "Ruser . . . .. 14 
Torskefiskeri med Kroge og Garn 38 
Rejefiskeri med Hov . . . . .. 12 
HummerfiskeriogSælhundefangst 8 

Antal og Værdi af Fartøjar og 
Redskaber: 

21 Dæksbaade .... . 
3 Drivkvaser ..... . 
4 Damjoller . . . . . . . 
27 mindre Fartøjer og 

Baade ..... . 
2 store Bundgarn. . 
4 Aalevaad ...... . 
3000 Sildegarn . . . . . 
3000 Flyndergarn. . . . 
Snurre- og Haandvaat] . 
30 Aaleruser og 20,000 

31,500 Kr. 
2,600 " 

600 " 

8,100 " 
3,000 " 

390 " 
30,000 ". 
30,000 " 

60 " 

Krogredskaber . .. . 700 Il 

Tilsammen •. 107,372 Kr. 
(Fortsættes). 

Generalforsamling. 

"Grenaa .Fiskenjorening" 
afholdt Mandag den 3die· ds. Efter
middag ekstraordinær Generalforsam
ling hvori deltog ca. 60 Medlemmer. 

Et Tillæg til Lovene samt et Par 
Forandringer i disse angaaende en 
til Lettelse for Kassereren forandret 
Maade for Erlæggelsen af Aars
kontingentet vedtoges. 

Paa ,Forslag af Bestyrelsen be
myndigedes denne til, indtil videre, 
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hvis Ulykkestilfælde blandt For
eningens Medlemmer· skulde ind
træffe derved, at nogen af disse 
skulde omkomme paa Havet under 
Udøvelsen af deres Erhverv, en 
Gang for alle som en øjeblikkelig 
Hjælp at udbetale 30 Kr. af For
eningens Kasse til den Forulykkedes 
Efterladte. 

Det vedtoges at søge fremmet 
gennem Bestyrelsen to af Skipper 
A. Poulsen· paa egne og Standsfæl-
1ers Vegne stillede Forslag, det ene 
angaaende et Bifyr saml Belys
ningen om Natten ved GrcnaaHavn 
og det andet angaaende Afmærkning 
eller Bortfjernelse af en for Fiske
fartøjerne farlig beliggende stor· 
Sten ved Anholt. ' 

Til at repræsentere Foreningen 
og tale dennes Sag ved "Dansk 
Fiskeriforening"s Generalforsamling 

. i København i det kommende For-
aar valgtes Formanden, Hr. Kryds
toldassistent Olsen. Det vedtoges 
at tale for Grenaa Havn samt for
skellige andre Anliggender af Inter
esse for Fiskerne. 

Foreningens Kasserer, RI'. Told
assistent Petersen, som efter Tur· 
vilde være fratraadt, men efter An· 
modning af den i Novbr. d. A. af· 
,holdte ordinære Generalforsamling 
modtog Genvalg, bragtes Forsa.m-· 
'lingens Tak saavel herfor som for 
sit Arbejde i Foreningens Interesse 
! det hele taget. o. o. 

Mindre Meddelelser, 

Skibssalg. Skipper N. M. Skaan
ning og Brødre have solgt deres i 
Thisted hjemmehørende Fiskerkutter 



Emilie, dr. 27,71 Tons til Skipper 
Chr. Vester m. fl. af Gremul for en 
Købesum af 7800 Kr. 

~- Skipperne 1'. Poulsen og H. 
Chr. Christensen af Grenaa Ham 
have solgt 24/so af Fiskgkvasen "Har
moni" af Grenaa, drægtig 20'68 Tons 
til Gæstgiver Chr. Laursen og }i'isker 
N. R. .Tacobsen af Grenaa Havn 
for en Købesum af 4250 Kr. Først
nævnte af Køberne, Laursen, er i 
Forvejen Ejer af 6/S0 af Skibet. 

Fiskerikontrollen. Fiskerikontrol
lør Redsted har, i Følge "Morsø 
Av." af Landbrugsministeriet mod. 
taget Ordre til meJ "Havørnen" at 
overtage Inspektionstjeneste omkring 
Skagen for at beskytte \'01'0 Fiskere 
mod engelske og tyske Trawlere, 
som drive ulovligt Fiskeri paa 
dansk Søterritorium. Kanonbauden 
"Grønsund", som ellers har dette 
Hverv, er oplagt for i Tinter. 

lfiskeriber~tninger . 

Snekkersten, den 10. Jan. 1898. 
Fiskeriet her paa Egnen i 1897 
har kun været maadeligt. 

I de første lYIaaneder af Aaret, 
lige til September, maatte de her
værende Fiskehandlere forsyne os 
med Fisk fra andre Steder for at 
tilfredsstille det stedlige Behov, saa
vel af Torsk som af Rødspætter. 
Det var umuligt at leve at Fiske
riet, og Fiskerne saa sig derfor 
nødsaget til at arbejde som Dag
lejere ved lavad som helst. En Del 
Sild fangedes i Bundgarn af de faa 
heldige, der endnu ere i Besid~lelse 
af saadanne, og da Prisen var 
meget høj, gave de et godt Udbytte. 
Derimod fangedes intet i Næringer. 
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Hornfiske- og Makrelfiskeri er ogsaa 
fuldstændig llIislykket. 

Rødspættefiskeriet har heller ikke 
givet noget Uddytte, uagtet her af 
og til hal' vist sig at være storre 
Partit'r pua Vandrillg (Østersøfisk.) 

En l\færkelight'd er, at i et for 
nogle Aar siden sunJiet Skib, staar 
uafbrudt hele Sommeren og indtil 
nu store Partier af større Torsk. 
Saasnart Strøm- og V \'jrforhold til
lade uet, kunne de heluige, uel' kunne 
faa Plads lige oyer Vraget, være 
sikre paa en rigtig god Fangst, 
medens Illan i kort Afstand derfra 
intet fanr. Hvad der tiltrækker 
disse Torsk er en Gaade. Skibet 
var lastet meu Stenkul, der dog vel 
næppe egner sig til 'l'orskeføue, 
og Torskene ere kødfulde og gode. 

Aalefiskeriet har været middeI
gout, og indtil nu har man fisket 
Torsk til Behov for H elsingør og 
Omegn, og da det ualmindelig 
gode og medgørlige Vejr tillader os 
hver Dag at være paa Søen, kan 
man "bjerge Følien" især da Fiske
prisen er meget høj. 

For Tiden betale Kvaserne 1,75 
pr. Lpd. Tork. J. T. 

Frederikshavn, d. 10. Jan. 1898. 
De fleste af Kutterne have i sidste 
Uge gjort 2 a 3 Ture, og uet er 
væsentlig fra Anholt og Herthas 
Flak, at der er sket nogen Tilførsel 
af Betydning, flere ere fra førstnævnte 
Plads afgaa.ede direkte til Kjøben
havn; de, der inukom her, havde fra 
30 op til 180 Snese hver, Rød
spætten var ret ensartet af Stør
relse og Kyalitet, den 'fejede fra 16--
30 Pd. Snesen og betaltes med fra 
3-7 Kr. Snesen. Pau, Herthas 
Flak varierede Udbyttet mellem 25 
og 200 Snese for hver Kutte.t. 
Fisken herfra vejede 14-18 Pd. 
Snesen og betaltes med fra 31

/ 2 -

4 Kl'. Snesen. Fra Læsø-Nordside 
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indkom nogle med mindre Partier, 
der for ingens V edkullllllend e over
stPl; 5u Snese, .B'iskell vejede ca. 
16 Pd. Snesen og betaltes med ca. 
31/~ 1(r.I)I". Snes; baade fraKoblwl"
grunden, IJæsorende og J:;'arvumlet 
nordost af Holllllme er der desuden 
indkulllmet mindre Partier Hød
spætter. Fra nævnte Fiskepladser 
er tilfort lnl Ilt!l Tunge, enkelte 
Kuttere havde saaletles op til 400 
Pd. hver, Prisen er falden betydelig, 
d ('l" betales nu k\lll 40 Øre pr, 
Pd., derimod holder Pighvur sig 
vedblivende paa sin høje Pris, 55~ 
6:) Øre pt'. Pd, tIere Tusinder Pd. 
Sk:l'rlssing og Slet~1Yar opnaa('de 
-IU- -15 Øre pl'. Pd. 

I den sidste Uge er der sket Til-

fm'sel af H nmmer pr. K vase fra 
den svenske Skærgaard ialt godt 
50UO Slik!'., noget der ikke er al· 
mindeligt paa denne Aarstid, da 
Vinteren som oftest der har hindret 
al Fiskeri af Hummer j fru Chri
stianssa nd er pr. DUlllpsl,ib tilført 
ca. 3uOO Stkr. til hervære' de Mod· 
tagere, til det tyske Marked afgik 
direkte orerlosset i Jæl'11banevogne 
7000 Stkr. SHdetilføl'slen fra Gøte
Lorg er stadig vmk meget knap i 
Forh.ld til, hvad den pIpjer at være, 
('[t. 300 Kasser til herværende Mod
tager og et lignende Kvantum til 
'l'yskland, Prisell holder sig ogsaa 
stadig om kring ved 6 K r. pr. Kasse 
ab Gøteborg en gros. Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk dir-ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 2. Januar til 9. Januar 1898. -,-
OD I ...... 

I 1\ .~ I ~~ I ~1i '1:J ... o'" 

( ... øG> G> ... 111 ~ >-c.- ø ~ ~ 
<> ~ ~~ '1:J '1:J Tilført af'· -=..... -"Cl ..,> I iij ! " "'!li I Cii c =..c =~ ... :; 

I 
III l:!:! '1:J iij 

=.E> "'CI,) o Cl,) -' G> CCc. :::c>-
~OD I- ::oc: <~ "" 

<::I ~ 
1\ ti) o;::: ,=c.. Cl,) o ... o Cl,) 

'I Pd. 

I 
Pd. 

Pd. I Pd. Pli: Pd. 

I 
Pd 

I 
l'd. 

Pd··1 
Pd, 31 :onske Fisker- ii Pd. 

fartØjer ... 1166754 4!W 22953 3672 

15 danske K vaser :: 144576 
I 

svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
5 fra nærliggende 

l<'iskerlejer ... I 400' 2400 13730 779 

pr. Jernbane & 
, 

6 

Dampskib •... I, 9560 5320 502

1 

795213512\103800 14650 49687 6860 19792 
-------1- -

laIt ... 117531415320 544 2695 158600 3512 117530 15,i29 4968 6860 19792 

1) ~65 Pd. Tunger og 229 Pd. Pighvar. 2) Tunger. ~) Slettor. 4) Skrupp.r. 5) 395 Pd. Aal ')g :8! Pd' 
Aalekvabbcr fl) A .. l. 7) 4211 Pd. J,ak. og 751 P,l. Ørred. 

lait er der tilført 410564 Pd. 
Betalt (fennemsnitspris a~ Opkøbere: Rødspætter: levende Kl'. 3,OO-1,iiO, Kaiisctisk 

Kr. 2,50-4,00 pr. Lpd.j-rrorsk, levende Kr. 1,25-1,75, Kassefisk Kr. 0,35-0.85 pl'. Lpd.; 
Sild, svenske Kr. 1,10, fra Sundet Kr. 0,50-0,75 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,60-0,65, gllle 
Kr. 030--0,40 pr. Pd.; Laks Kr. 0,75 -1,20 pr. Pd.; 0l'l'ed Kr. 0,75~0,90 pr. Pd.; (.lodde, 
danske Kr. 0,20-0,40, finHke Kr. 0,10-0,::lO pr. Pd. . 

Tilføl'slen af levende l{øll~pætter har i Ug'cns Løb været meget betydelig. Der an
kom ialt 31 Kuttere. som alle havde fisket S. V. for Anholt og i l'akhusbllgtell. }'ang
sten pr. Kutter var 100,-200 I~pd., en hav (le endog fisket 2{O Lpd. Fisken, der vejede 
14-18 Pd. pr. SlIGS, var af temmelig god K vaiitet og betaltes med 3_41

{ 2 K r. pr. IJpd. 
Fm Fre<leribhavn og (,renaa ingen ~l'ilførsel pr. Kvase. Af'l'ol'sk tilførte); Itled tlauske 
Kvaser ca. 8000 Lpd., tIer betaltes llled 1 Kr. 20-1 Kr. 1l0; de ankom fra følgclI\le 
Pladser: fra Bornholm 5, OmØe l, DrejiJ l, Aggerslj l, Mullerup 1, AssellH 1, l\lJddelfart 
I, Dyroborg 3 og HOll 1. Tilførslen af svenske Sild pl'. Jernbane og Dumps:db er i 
stadig Aftagende, de betaltes med 1 Kr. 10 pr. Ol. }'ra Hundet tilførtes }lr. Baad ca. 
laoo Ul, soru betaltes med 50-75 Øre pr. Ol. 
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BEKENDTGØRELSER 
Flyndervaad. 

Mine j,ekendte Flynd-rvaad Bom 
hkv tilkendt Brone' m.daHle i 
Stockholm 1897 {aas til enhvey Tid, 
saayel Gtu.et som foonUge Vsa.rl 
ved Henvendelse til 

Hr. Købmand C. J. Dige, 
Grenaa. 

J{y. Povl Bro Andørsen, 
EsbJørg, 

samt lCVErret herfra frallt)o overnit 
Danma.k 
Jegindø pr. Nykøhing M. 

Jen. P. Laurlt_en. 
Jeg har en ny Aale~aad til Salg. 

AnI 101 lcer 

i Medlemsbladet tilbyr!f:', og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

,lI'or etaaendQ Avertissementer 

indrømme. hetydelig Rahat. 

fiskekroge -Fabriken 
- S.lymedallle I A a J b II r jI; 18R~ .,g 

I K.bIl1lhay. 1888 
allh6faler sit Utls&ug lU aHe hurter 
Fiskekroge, san vel j StaRl •• Iær .. 
80m Messing. samt Pi1ko i 'tin Oll 
Bly. }<'orsoudos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
S!. SIrandstræde H. 

Køhenhavn K 

Offentlig Avktion. 
Tirsdag den 18, Januar 1898 Kl. 11 Form. bliver ved oifentlig Avktion. 

der afholdes pan. Orlogsværftet, bortsolgt: 19,17å Pd. Staalaffald, 3å!} Pd. 
gl. Kobber, 2628 Pd. Metalspaaner og gI. Metal, 3300 Pd. Tovværk, 6f)W 
Pd. Spild af Tov, 730 Pd. Klude, 23å Pd. gI. Læder, 230 Pd. umalet Sejldug. 
2000 Pd. malet Sejldug, 2150 Pd. Staaltraadstrosse. 320 Pd. Spild af Olie, 
146 Lanternespejle, 2 Kakkelovne, 10 Par Vandstøvler, 35 Køjer, i~ Signal
horn, 2 Fartøjssejl, 2 Vandkander af Kobber, 32 Heltønder, 100 Træbaands
fustager, 1 Fartøj, 14 Lanterner m. m .. 

Sagerne paavises Fredag uen 14. Januar og følgende Søgnedage fra 
Ki. 10-2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til den Tid udleverrs. 

Orlogsværftets Centmlkontm', den 11. Januar 1898. 

Bolinders mekaniske Værksteder 
(Aktiebolag Stockholm) 

Generalagenturet for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i PetroleUDlS
Jnotorer er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Frederikshavn, 
som i Aar har leveret 19 af disse:Motorel' 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. 

BOlaget er tilkjendt 72 lIIedailler. 
P11sliste gratis og franco, alle Forespørgslor 

besvares omgil,aende. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

samt Fiskekasser i alle MaaI leveres billig fra 
Alt frit Banevogn. Stendalgaard Savbrug, 
, . O. Jenssen·Tusch, 

FOl'rspol'gskr hosmres omgaaende. pr. Kjellerup. 
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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 alle Fiskesorter i Kommission. Afregning og Anvisning afsendes 
sa:mme Dug V luerne sælges. 

Telegramadresse: Salomonsen, London. 

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 Februar 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg $elv Sagen, 
s.kriv 9m Prøver af DUg~ 
disse sendes a1tif}. frit. 

F. N. Halmae. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de tlyest(\ og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, RødspæUegarn Aaleruser. Aalerader. 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
?tldsgartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. Aaleknber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af cl.''Ild. mag. lVill. Lundbeck. - Trykt hos Frantz Glwi8ttreu. København 



Nr. 3. 20. Januar. 1898. 

::M:ed.l.eXD..sb1a.det lldgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af !/~ Sides Brede; fur stauende Anllonc~r indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforeuings Hjælpefo!1'l. 
- Halsnæ.fiskerierne. Stnti.t1sk Oversigt - Min. 
dro Meddelelser. Fiske,ib.retninger. - lJekendt
gØrels"r. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svallc\nose
gaardsvej 2 A, 3 S. Snger vedrøremle Re
daktionen af Medlemshiadet bedel! sendte 
til Kontoret. 
-----------------------------Breve og andre Forsendelse!' 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. Sølling, Dnnish Consulate, 
6, Musoovy Court, 

London E. C. 
Telegram A,lr.: Sølling, London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram-Adr.: SølUng. Hull. 

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

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Af J;'isker p, Hillebrandt, Refs
næs, er indbetalt: Indholdet af en 
Bøsse paa Dampskibet "Dronningen" 
28 KI'. 31 0re, paa Dampskibet 
"Hebe" l Kr. 33 Øre, i Refsnæs 
Forbl'ugsformdng 82 Øre, paa Hefs
næs .Ji"yr 8 Kl'. 88 øre. laIt 39 
Kr. 34 øre. 

Da.nsk Fiskeriforenings Hjrelpefond, 
som har til Forma.n.l at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa. Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade N l'. 20, 

Halsnæsfiskerierne 
Oktober, November og December 

1897. 
Af C. Brammer. 

(Slutning.) 

Udbytte af hele Aarets Fiskeri af: 

SildiBundgarn376401 a50Ø.1882100 



Transport . . 27500,ob 
Sild i Drivgarn 11000 Ol 11, 

21/ 2 Kr .... ; ...... 27500,00 
Aal i Ruser 535 Pd. a 40 ø. 214,00 
do. i Vand, paa Krog og 

stanget 1745 Pd. a 40 ø. 698,00 
Hornnskefangst 464 Sn. a 

2 Kr. IJaks 60 Pd. a 70 0. 
ialt ........... . 

Makrel 2430 Sn. a 41
/ 2 Kr. 

Torsk 352Sn.a 2 Kr. 918 

970,00 
109,35 

Sn. Rødsp. a l Kr. ialt 1622,00 
Tunger 73076 Pd. a 60 ø. 

Pighv. 1456 Pd. a 30, 
Slthv.1587 Pd. a 6, Rødt. 
645 Pd. a 6 ø ..... 44416,32 

Skrp. og SI. 1670 Sno a 500. 835,00 
Stenb. 60Stk.a 200., Rejer 

50 Pd. a 1 Kr ..... 
Hummer 523 Pd. a 75 ø. 
Sælhunde 47 Stkr. a 5 Kr. 
Kuller 350 Pd. a 5 0re 

62,00 
292,25 
235,00 

21,00 

Tilsammen .. 89782,57 

II. Som hørende til Lynæs Havn 
o: Fiskerlejerne Lynæs, med Lyngen 
og Store Oarlsminde med Sølager 
kan følgende Oplysninger gives: 

Antal Huse 88, der hebos af 104 
Familier, 384 Individer, 96 Fiskere. 
Ant. Fiskere der drive Fiskeri ialt 96 
som Hovederhverv. . . . 90 
som Bierhverv. . . . . . . . . .. 6 

Følgende Fiskere have deltaget i: 

Sildenskeri med Driv- og Sætteg. 90 
do. med Bllndgarn . . . . . . .. 4 
Rødspætte-, 'runge- og Aalenskeri 60 
Aalenskeri m. Rus., Vaad og Krog 40 
Torske-, Flynder og Skruppegarn 30 

Antal og Værdi af Fartøjer og 
Redskaber: 

Kuttere til Stornskeri j Nord-
søen 2 til Værdi ...... 15000 
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Transport. 
Dæksb., Drivkv. og Damj .. 
. 24 til Værdi .. ' ..... 
Mindr. Fart. og Bunde 20 til 

Værdi .......... : . 
2 Stkr. Bundg. a 1500 Kr. 
100 Stkr. Ruser a 20 Kr .. . 
6 Stkr. Aalevaad ...... . 

15000 

31800 

960 
3000 
2000 
420 

4 Stkr. Snurre- og Haandvaad 280 
10 Stkr. Torskeruser a 20 Kr. 200 
2000 Stkr. Sildega.rn a 10 Kr. 20000 
2000 Flynder-Makrel, Tuuge-

og Rødspætteg. n 10 Kr. 20000 
Tilsammen .. - 93360 

Udbytte af hele Aarets Fiskeri: 
af Sild m. m. i Bundgnl'l1 

2400 Ol a 50 ø .. '. .. 1200;00 
Sild i Drivgarn 800 Oi a 21/ 2 

Kr., 900 Ol a' 2 Kr ... 21800,00 
Aali Ruser2100 Pel.·l 4:00. 84-0,00 
Aal i Vand, stanget og paa 

Kroge 3100 Pd. a 35 ø. 1085,00 
Hornnsk 950 Sn. a 2 Kr. 1900,00 
Makrel 1100 a 4 ø. . . . 4400,00 
Rej!'r t. m. Hov f. 20 Kr. 
Aalekvabber fol' 80 Kr. .. 100,00 
Torsk 1000 Sno a 2 Kr. 2000,00 
Rødspætter ca. 3650 Sn. a 

l Kr ........... . 
Tunger 7300 Pd. a 6 ø .. 
Pighvarrer. 1220 Pd. a 30 ø. 
Slethvarrer 1·i80 Pd. a 6 ø. 
Skrupper og Sletter ca. 2000 

Sn. a 50 ø ....... . 
Stenhidere 40 Stk. a 20 Øre 
Ænder og andet Fuglevildt 

800 Stkr. a 50 ø. . .. 

3650,00 
4380,00 

366,00 
88,80 

1000,00 
8,00 

400,00 
Tilsa mmen .. 43217,80 

III. Som børende til Kulbus
Landgangsbro og N e.erdraaby Fisker
leje. 
Antal Fiskere, der udelukkende 
ernære sig ved Fiskeri '.' . .. 56 
tildels (ved Aalestangn. paa Is) 51 

Tilsammen . . 107 



af disse have deltaget i Silde-
fiskeriet . . . . . . . . 31 

Tunge- og Flyndefiskeri 46 
Aal i Vaad . . . . . . . 18 
do. i Ruser . . . . . . . 20 
do. i Stangning og Krog. 60 
Torskefiskeri . . . . 40 
Rejefiskeri . . . . . . . . . 25 
Marsvinsfiskeri . . . . . . . 8 

Disse eje tilsammen følgende Baade 
og Redskaber: 

8 Dæksbaade a 1000 Kr. . 8000 
7 Drivkvaser a 800 Kr ... 5600 

30 mindr. Fart. og B. a 200 Kr. 6000 
16 Aalevaad a 70 Kr.. . 1120 
20 Torskeruser a 20 Kl'. 400 
50 Rejeruser a 20 Kr.. 1000 

700 Sildegarn a 10 . . .. 7000 
500 Flyndergarn a 10 Kr. . 5000 

50 Stangredskaber a 3 'Kr.. 150 
8 Marsvinsgarn a 500 Kr. 4000 

Tilsammen .. 38270 

Det omtrentlige Udbytte af alt 
Fiskeri Aaret rundt kan angives 
saaledes: 
Udbytte af Sildefiskeri ved 

Sættegarn og Drivning 1050 
Ol a 2 Kr. . ........ 2100 

Aalefiskeri med V aad - og 
Stangn. og p. Kr. ca. 15000 
Pd. a 40 ø. . . . . . . .. 6000 

Do. med Ruser 2100 Pd. a 40 ø. 840 
Rejefiskeri med Ruser og Hov 

2500 Pd. a l Kr. . . . .. 2500 
Torskefiskeri med Ruser, Krog 

og Garn 1500 Pd. a 15 ø. 225 
Flyndefiskeri (Rødsp., Skrupp. 

og Sletter), 1000 Sno a l Kr. 1000 
Marsvinf. 11 Tdr. Tr. a 50 Kr. 550 
Fuglevildt 200 Pd. a 50 ø. 100 
Tunge- og Pighvarfiskeri 1400 
Pd. a 60 ø. og 110 Pd. a 30 ø. 873 

Tilsammen .. 14188 
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Mindre Meddelelser. 

Held i Uheld. Fisket'kutteren 
.,Thora", Skipper J. Petersen af 
Grenaa, som Søndag Aften den 9. 
ds. med frisk Kuling af S. S. O. 
ankom til Grenaa fra Kjøbenhavn, 
havde under Besejlingen af Havnen, 
ved hvill,en der allerede var rejst 
en Del Paalandssø, et af de som 
Føfga af Havnemundingens Form 
ikke ualmindelige Uheld, der under 
lidt mere alvorlige Forhold med 
Vind og Vejr vilde have affødt enten 
totalt Forlis eller i heldigste Til
fælde dog et meget stort Havari. 
For at faa Havnemundingen til· 
strækkelig aaben, maatte Fartøjet 
som sædvanlig holde godt ind mod 
Løbets Læside, men kom, formodent
lig paa Grund af Mørket, temmelig 

,lavt og skulde nødvendigvis stag
vende for at kunne klare det læ 
Molehoved Fartøjet nægtede 
imidlertid at lystre Roret, faldt af 
og tog I:;'art ind mod den nordre 
Stenmole.- Man lod hurtig Ankret 
falde og standsede derved Farten 
sall. meget, at Stødet med Stevnen 
mod Stenene ikke foraarsagede 
nogen kendelig Skade pall Fartøjet. 
Heldigvis var Villden saa sydlig, at 
den ikke bar ind pall. Molen; thi i 
modsat Fald vilde Fartøjet værtl 
faldet med Bredsiden ind mod 
Stenene, og, skønt der kun var Ku
ling til højst et Reb, vilde den 
allerede tilstedeværende Sø som nævnt 
have forvoldt et Havari af betydeligt 
Omfang. - Ved Manøvren var Kut
teren efterhaanden kommen saa nær 
ind paa ReTlerne ved Landsiden, 
at man for at komme under Sejl 
uden samtidig at resikere at drive 



længere ind ogda uundgaaeligstrande, 
maatte kappe Ankret og "n Del af 
Ankertrossen fra sig. 

Skibssalg. Skipper A. Poulsen 
af Grenaa har solgt den ham og 
flere tilhørende Fiskerkutter Dagmar 
Elisabeth, dr. 44,07 Tons, til Skipper 
O. Boye af Esbjerg for 9,600 Kr. 

- Den i Frederikshavn hjemme
hørende Kutter "Godthaab", Skpr. 
J, Olsen, er i disse Dage af Rede
riet solgt til et Konsortium af Læsø 
Fiskere for en Sum af 4700 Kr., 
alt indbefattet. Kl. 

"Understøttels8sforeningen f01' 
Enker og Børn ejter part Søen for
ulykkede Fisket'e, hjemm1hørende i 
Tolddistrikterne inden Ribe Amt", 
har, som bestemt i Foreningens Love, 
uddelt sine Understøttelser inden Jul 
og disse androg: Til 3 Enker i Ny
mindegab hver 100 Kr., til 2 Enker 
i Hjerting hver 100 Kr., til l Enke' 
i Hjerting 70 Kr., til l gummel 
svagelig Fisker i Hjerting 15 Kr., 
til 2 Enker i Eshjerg resp. 50 Kr. 
og 25 Kr., til l tilskadekommen Fi
sker i Esbjerg 50 Kr., til 2 Enker 
i Nordby paa Fanø resp. 35 Kr. 
og 25 Kr. laIt 770 Kr. 

Lorek-lIadsen. 

Fiskeriberetninger. 

Fiskeriet ved Skagen. Paa denne 
Aarstid pleje vi i tidligere Aar at 
hllve en temmelig betydelig Tilførsel 
af Rødspætter fra Skagen, men i 
Aar synes det at gaa smaat med 
Fiskeriet fra Skagens N ol'dstrand; 
nogle af Fiskerne mene, at den 
milde Vinter er Skyld i, at Rød
spætten ikke trækker saa nær ind 
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til I.land som tidligere, andre, og det 
er de fleste, kaste Skylden fol' det 
daarlige Fiskeri paa de engelske og 
tyske Trawldampere, som i AaI' i 
voksende Tal fiske nordlig af Skagen, 
(forleden Nat laa der saaledes 14) 
og - i hvert Fald om N atten ,
efter Skagboernes Sigende indenfor 
Søterritoriet. Forholdene nord for 
Skagen ere saadanne, at naar disse 
fremmede SøhusRrer blot holdt sig 
udenfOl' den lovlIge Grænse, vilde de 
kun gøre uvæsentlig Skade, idet 
Farvandet udenfor eJ meget dybt; 
nu kan ingen af Skagfiskerne have 
deres Redskaber i Fred, og baade 
paa Grund aeraf og paa Grund af, 
at de tage Fisken væk for Næsen 
af vore egne Fiskere, gøre disse 
fremmede ubodelig Skade. Land
brugsministeriet har i disse Dage 
beordret Fiskeri-Kontrol-Dampskibet 
Havørnen til at se de fremmede 
'rrawlere efter, naar de gik paa 
ulovlige Veje, og forleden Nat over
halede dette lille Fartøj med sin' 
raske Besætning ogsaa en af Traw
lerne indenfor Grænsen, men Gav
tyven havde opdaget Havørnen saa 
betids, at den havde faaet sin Trawl 
taget op, inden Kontroldamperen 
kom paa Siden, saa der kunde intet 
foretages imod ham; for at faa 
Trawlerne dømte skulle de nemlig s,nap
pes in flagranti. Desuden mene 
Skagfiskerne, at Havørnen, der jo 
nærmest er bygget for Kontrollen 
med Limfjordens Fiskerier, er for 
lille et Skib og har for faatallig en 
Besætning til rigtig med Klem at 
tale deres Ret overfor de fremmede 
Røvere, de ønske af Hjertet at Re
geringen vilde sende en rigtig "Man 
of war" derop for at lære de for
hadte Trawlere 'lmores", 



Fjaltring, den 14de Januar 1898. 
I Januar har der saagodtsom intet 
Havfiskeri været herfra Distriktet, 
et Par Gange har et Par Baad e~ 
lang herfra ganske vist været paa 
Havet, men Udbyttet har været lig 
Nul, nemlig kun 1 a 2 Snese Kuller 
pr. Kvase, og da vi nu ere ved 
Midten af Januar knan man vist 
gerne betragte Havfiskeriet' for i 
Aar afsluttet. 

I sin Helhed kan Fiskerisæsonen 
fra medio September -til medio Ja
nuar 1891 betegnes som usædvanlig 
ringe, idet der trods forholdsvis 
mange gode Havdage kun har været 
fanget lidt Kuller, saaledes ingen i 
September, kun 200 Snese i Oktober 
og ca. 600 Snese i November, hvilke 
bleve forsendte til Tyskland, medens 
2000 Snese i Decem ber bleve solgte 
herhjemme, da Fangstdagene faldt 
ved Juletid, hvor der ingen Fisk 
forsendes til Hamborg. 

Aarets første Sæson, altsaa For
~aret, gav lidt bedre Udbytte, nem
lig omtrent 80'00 'Snese Kuller mod 
ca. 3000 Snese i Efteraaret. 

Hele Aarets Udbytte har for Hav-
fiskeriet Fjaltring Kystdistrikt 
været: 

Torsk 3788 Stk. ..... 2654,04 
,Kuller 328672 Pd ..... 220311,62 
Rødspætter 150 Sno . 150,00 
Skader 370 Stk. !. 222,50 
Haa 80Sn.. . • . . . 120,00 

Tilsammen .. 25179,16 

, Fjordfiskeriet : 

Pighvar 125 Pd. . ..... 
'Lax ~50 Pd ... 
Ørred 255 Pd. • ..... . 
Bellea. 12500 Pd .... . 

45,00 
232,10 
118,50 

1489,00 

Transport .. 1884,60 
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Transport . . 1884,60 

Aal 9820 Pd. . . . . 2790,30 
Gjedder 1973 Pd. . : 398,40 
Aborrer 1115 Pd. . 78,40 
Flynder 5020 Sno . . 1799,nO 
Sild 30 Sno .... 10,50 

Tilsammen. 6961,70 
Altsaa for Havfiskeriet. 25179,16 
Fjordfiskel'je~ 6961,70 

lait. 32140,86 

I Aaret 1896 udgjorde hele Ud
byttet for Hav og Fjm'd ialt 53169 
Kr. 75 Øre eller 21028 Kr. 89 Ø. 
mere end i AnI'. 

Der er i Slutningen af December 
Maaned blevet fisket over 10,000 
Pd. Helt, langs Nissumfjordens ost
lige Bred af Fiskere fra Bøvling, og 
den solgtes del' til derværende Fiske
handlere til 9 Øre Pd. dels omkring 
i . Sognene. Af Flynder blev der 
saa godt som intet fanget paa Grund 
af den sydlige Vind, der har været 
herskende den meste Tid af Maa~ 
neden, og som altid .er meget uhel
dig for Fjordfiskeriet med Undtagelse 
af Helten, der ved denne Vind ofte 
i store Stimer sætter op i Nord
fjorden langs Østsiden og da i nogen 
Tid giver et ret godt Fiskeri for 
Fiskerne fra Bøvling og N ees. 

Fjalting Toldkontrol, 14. Januar 
1898. L 

Neksø, dan 15de Januar 1898. 
I qe sidste 14 Dage har Fiskeriet 
baaae af Aal og Torsk' væl'et smaat 
paa Grund af mindre heldigt Vejr. 
Torsken faldei' for Øjeblikket smaa 
og er næppe HandelsvIll'e paa det 
københavnske Marked. s. 

<Frederikshavn, den 17. Januar 
1898. Udbyttet har i den forløbne 
Uge i sin. Helhed været knapt; en 

" 



halv SIlPS Kuttere indkom dels fra 
Anholts Sydvesthage dels fra sam
mes ø's Østside, Fangsterne vari
erelle mellem 15 og 19 Pd. Snesen 
og betaltes med fra l Kr. 60 Øre 
til 31/~ Kr. pl'. Snes. Hovedparten 
af de øvrige Kuttere fiskede dels 
østlig af Læsø dels paa Herthas 
Flak sydostlig af Skagen, men Ud
byttet var for de flestes Vedkom
mende utilfredsstillende, kun enkelte 
opnaaede ca. 100 Snese hver, som 
vPjede fra 14-18 Pd. Snesen og 
betaltes med fra 2--4 Kl'. pr. Snes. 
Der er kun indbragt ubetydeligt af 
anden Fladfisk, Tungeprisen er atter 
hurtig Lommen j Vejret, for de smaa 
Partier, der indbt'agtes af denne 
Fiskeart, opnaaedes 75 Øre pr. Pd. 
Af Humm(>r tilførtes fra Sverig pr. 
Kvase ca. 2000 Stkr., fra Christians-
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sand pr. Dampskib til herværende 
Modtagere ca. 5000 Stkr., til det 
tyske Marked ca. 11,000 Stkr., Pri
sen holder sig stadig omkring ved 
l Kr. 20 Øre pr. Pd. I Stedet for 
at falde ere Sildepriserne yderligere 
stegne, der betales nu 9 a 10 Kr. 
pr. Ks. ab. Gøteborg en gros; hertil 
er der tilført ca. 200 Kasser, til 
tyske Røgerier, her direkte over
losset i Jærnbanevogne ca, 900 Stkr. 

IL 

Harboøre, ·den 8de Januar 1898. 
Vore Havfiskere maa fremdeles suge 
paa Labben, thi Vejrliget er stadig 
overmaade mildt, næsten sommer
ligt, og Havet er aldrig roligt. 
Siden sidste Meddelelse herfra have 
vi kun fisket to ·Gange og endda 
med meget lille Udbytte. 

P. 

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

i Ugen ira 9. Januar til 16. Januar 1898. -I. t 
g;c.. ! t t ~=I I ~ji 'Cl c.. . "- oDel> Cl> Cl> 
Jo. ~ \ iit:: 

.:;& 0.5 ., .J:> Cl> >. 
TIIfort af: 'CI- -'Cl oD .!1!1 :li:! la; .s .:;&t 'Cl 'Cl -i 'ii~ CD..c::: ::I~ c.. ;; alt:! 'Cl 'ii ~Ji!t "Cl) o Cl 

! cc =- ::E: q:: t- -c.. c~ ~ CD .aoIi :::la.. .:;& ~ ::!1iØ al ti) t- Cl) o "" o 

11 lanske Fisker- II Pd. Pd. I Pd. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd 

I 
Pd. 

Pd. I Pd, 

fartøjer . . . . 1988 391 200" 342 

111 oanske Kvaser I 161910 I I 5 svenske J<'isker- I 

fartøjer ... 5310 

pr. Baad og Vo~n !! 

193701 
fra nærliggen e •• G 

Fiskerlejer ... 3124 1888 876 ' 
? pr. Jernbane & 

Dampskib .... 7022 1980 4509
\ 4476\31745 22441412807 460981134M3 17356 

laIt ... 9010·1980 489- 512 17392613i74 243784113683 4609 13448 17356 

J) Tunger. 2) 300 Pd. Tunger og 160 Pd. Pighv .. ~. 3) Sletter. 4) Skrupper. 5) 2000 Pd. KnlIer og 11 H 
Pe. Brislinger. 6) 665 Pd. Aat 'lg 211 Pd. Aalekvabber 7) hl. 8) Uol7 Pd. Laks og 462 Pd, Ørred. 

laIt er der tilført 481971 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøber-e: Rødspætter: levende Kr. 3,50-4,50, Kallsefisk 

Kr. 2,50-3,50 pr. Lpd.; Torsk, levende Kr. 1,50-1,75, store svenske 2,30, Kassefisk Kr. 
0,50-0,75 pr. Lpd.; Sild, svenske Kr. 0,80-0,90, fra Sundet Kr. 0,35-0,50 pr. Ol; Aal, 
blanke Kr. 0,60-0,65: gllle Kr. 0,30-0,40 pr. Pd.; L~s Kr. 0,75-:1,15 pr. Pd.; Ørred 
Kr. 0,65-0,80 pr. Pd., Gedde, danske Kr. 0,20-0,40, finske Kr. 0,10-0,30 pr. Pd. 
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Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været ubetydelig. Der ankom li 
Kuttere fra Sydvestsiden af Anholt ol!.' Pakhusbugten; men Udbyttet var kun ringe, 25-
100 Lpd. pr. Kutter. Fisken var af Jævn god Kvalitet, vejende 14-18 Pd. og' betaltes 
med 31/,-4' /2 ~r. pr. Lpd. Fra Frederikshavn 'og Greltaa ingen Tilførsel pr. Kvase. 
- Af 10rsk hlførtes med 16 danske Kvaser og l) svenske Baade ca. 9300 Lpd., der be
taltes: danske Torsk li! -13/4 Kr., svenske Vejetorsk 2 KI'. 30 pr. Lpd. og store svenske 
Torsk 12 Kr. pr. Snes. 1:>e ankom fra følgende Pladser: Bornholm l, Taars 2, Lohals l, 
Thurø l, Aggersø l, Mullerup 1, Kallundborg l, Assens 5, Middelfart l, Endelave l og 
Horsens ~Jord li de svenske Baade havde fisket ved Anholt. - 'filfør!!len af svenske 
Sild pr .• Jernbane og Dampskib var betydelig større' end foregaaende Uger, og betaltes 
med 80-90 Øre pr. Ol. Fra Sundet tilførte s pr. Baad ca. 2000 Ol, betalt meu 35-50 
Øre pr. Ol. 

BEKENDTGØRELSER 
. PlyDdepvaåd. 

. Min~ bekendte Flyndervaad som 
blev tilkendt Bronc.medaille i 
Stockholm 1897 fa ... til enhver Tid} 
eaavel GaJ.et som færdige Vaa<1 
ved Henvendelse til 

Hr; Købmand C. J. Dige, 
Gpenaa. 

Hr. Povl BJ.'O Andereen, 
Eebte l'9. 

samt levcTet herlia flaneo overalt 
i Danmalk 

JegIndø pr. Nykøbing M. 
Jene P. Lanrlt;een. 

Jeg har cn ny Aalevaad til Salg. 

Fiskere søges. 
En eller to unge raske 

Piskere, som foruden at 
kunne røgte, ogsaa maa 
være vante til at bØde Fiske
redskaber, søges. 

Gode Anbefal1nges for
langes.-, 

A. Kok-Jensen, 
Korser, anviser. 

Dæksbaad til Salg • 
En god Dæksbaad, 3 

Tons. godt udhalet, 2 
Stel Sejl, en god Sejler, 
er billig til Salg hos Fisker 
Christian '.artinussen, 

Strandvejen, 
Jfjertemlnde. 

Bolinders mekaniske Y ærksteder 
(Akt18bolag Stookholm) 

Generalagcllturetfor Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i Petroleum.s

'm.otopep er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen,.Fredel'iksbavn, 
som i Aar har leveret 19 af disse Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. 

BoJaget er HlkJendt 72 .edalUer. 
Prisliste gratis og franeo, alle ForespØrgsler 

besvares omgaaende. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegra,madr:.: Cohrs. Altona 

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. 8tendalgaapd Savbpug, 
F l l d ' ø. JeIl,ØlIIJl-'fllsch. 

orespørgs er )esvares omgaaen e. pl'. Kjellerup. 
~ 



XøbeIl.h~ VllS Mekaniske 
Næt og G~rn-F~brlk 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuldmedailIe i Stockholm . 
. København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

London Fiskeauktion, 
E. L. Salomonsen &. Co. BilIingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cross Lane. London E. C. 
modtager alle Fiskesorter i Kommission. Afregning og Anvisning afseI;ldes 
samme Dag V Ul'erne sælges. 

Telegramadresse: Salomonsen, London. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmas. 
Telefon 1 29. 

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

Telefonnummer ,,1'5 Heløince." • 
. leverer efter Bestilling eller fra Lager fra VQr med de nyesto og bedste 

Maskiner forsynede, Fttbrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser. Aalerader. 
Rejeruser Rejerader , Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgartl, 'Hampe,qat:n 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 ,traka. 

fed Udstillingerne i Helsingør og Rahders tUkBndt Sølv- og Broncemedaille. 
+\~d,iieret af ()nd,.ma~. WiU. Lundbeck, - Tr~kt hos Frafttz Olu1l1ttreu. København 

". 



Nr. 4. 27. Januar. 1898 

Mec!U.e:r::o..sbl.a.det udgaal' hver Torsdag. Annoncer optages vcd Henvendelse til 

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

linje af 'is Sides Brcde; fer staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforeuings Hjælpefond. 
- Rilde«rreden, - Mindro MeddeIdser. Londons 
}i.kemarked. - Fiske:ibetetninger. Statistisk 
Oversig!. BekendtgØrel.e.· 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stilen, KølJcnhavn V, el' aaben~ 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
tl'æffeedcsllden i Alm. 5-7 SVllllelnOSC
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sellllte 
til Kontoret. 

--------------------~ Breve og andre b'orseudelser til For-
eningens Konslllent bedes alti'\ aleu<' a.ll'cs
serede til hans Bopæl: FalkOflergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af' Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
8, Mu&oovy Court, 

London E. C. 
'telegram Adr.: .elllng, London 

Capt. A. SØlliDg, 
48, Wav ... l.y St .... t, 

Hull. 
Telegram-Adr.: øelllng, Hu.II. 

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

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

1"1'1.1 Bornholm er del' til Dansk 
FiskCl'ifol'enings Hjælpefond blevet 
inds('IHlt følg,ellue B;drag ved 1'0Id-
kOlltrollør Stuh: . 

end holdet af to Bøsser i Rønne 
Fra Fiskern. il ustl'uer i Rønne 

Do. do. i Hasle 
Do. do. i HelligrJeder 
Do. do. i 1'eilkaas 
Do. do. i Sang 

Indh. afen Bøsse hos Kvasesk. 
P. Kok, Gudhjem .••.. 

Do. af en Bøsse ved Havnen 
Do. af en Bøse hos Fisker 

Hans Anuersen ..... . 
Do. af en Bosse iSnogebæk 
Fra Fiskern. Hustr. i Svaneke 
Indh. af en Bøsse paa Nexø 

Toldkontor . . . . . . . . . 

Kr. ø. 
5 37 

10 20 
11 

" 8 " 
5 75 
2 50 

4 40 
1 14 

1 
" 2 15 

26 53 

2 05 

laIt .. 80 09 
Uagtet denne Sum ikke el' ganske 

ringe, ere dog Beløbene fra alle 
Fiskerpladserne ikke endnuindkomne. 

DanskFiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for-



niykkede Fiskere og 'deres Efte~ladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fifilkeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Kildeørreden. 

Imellem de amerikanske Laksenske, 
som med særlig Omhu ere ManI for 
Damkultur, bør nævnes Kildeørreden 
eller dan spraglede 0rrei (Salve. 
linus fontinalis*). Den bar fremfor 
nogen Fisk været de amerikanske 
Fiskeavleres Kælebarn, og det var 

da ogsaa den, som allerede for 
nrtifem Aar siden var Æmnet ved 
de første amerikanske Udklækninger. 
Senere har den naaet Evropa, og 
den kan nu tælles imellem de Fiske, 
som bave flmdet sig til Rette i de 
af Mellemevropas Yande, h~is Natur 
passer den. 

For Fiskeavleren har det jo mindre 
at sige,. hvorledes en Brugsnsk ser 
ud, men det har dog altid en Værdi, 
naar Fiskims Ydre er tiltalende, og 
i saa Henseende kan Kildeørreden 
maale sig med enhver Laksensk; 

• ) Dell amerikanske Gomrnon Brook Troul 
. eller Speckled Tr01lt. 

den overgaar i Skønbed endog alli:'l 
vore andre Ferskvandsnske. Hele 
Ki1deørr~dens Overkrop er blegbrun, 
men udstyret med lysere Bugtninger. 
Siderne ere derimod gulplettede, og 
Pletterne bave titetlysrødtMidtpunkt, 
men disse røde Punkter kunne være 
saare uens i Størrelse og i Tal. 
Undersiden er hvidlig, gulhvid eller 
endog belt hrandrød, ligesom stundum 
Gællelaaget. Bryst- og Bugfinnernes 
forre8te Straale er altid hvid, deres 
anden Finnestraale er møl'k og Resten 
af disse Finner er rød,' medens 
Gatnnnen gærne er rød med en bvid 
Forkant. 

Vi skulle ikke ellers opholde os ved 
Fiskens Ydre eller trætte Læserne 
med naturhistoriske Detaljer .. Der
imod passer det vort Øjemed bedre, 
at skrive nogle Ord om Fiskens 
Egenskaber som Madnsk. Kødets 
Farve er ikke altid ens; den retter 
sig, ligesom alle andre 0rrednskes, 
efter den Fødes Kvalitet, som Ør
reden finder eller faar. Kødet kan 
enten være hvidt, laksefarvet eller 
rødt, netop som hos vor bjemlige 
Bækørred. Men Kødet srnåger som 

~ Laksekød, og det bar tilmed ydar
ligere en krydret Smag, som tiltaler 
Tunge og Gane . 

Ved rigeligt Foder kan Kildeørreden 



i to Aar naa en V ægt. af et Pund. 
Dersom dens Levetid ikke slutter 
altfor brat, og dersom den ellers fær
des under gode Livsvilkaar, -vil den 
kunne blive henved en Snes Pund 
tung. Det er allenfals ingen Over
drivelse, naar den faar det Skudsmaal, 
at den overgaar vor Bækørred i 
hurtig V cekst. 

Kildeørreden har da ogsaa i Ev-
. ropa opretholdt det gode Omdømme, 
som Amerikanerne tildeler den, og 
hvor jeg har haft Lejlighed til at 
iagttage den, baade paa Bayerns 
Højland, i Rhindalen og rundenom 
den nordtyske Slette, som saa meget 
ligner dansk Bund, arter den sig 
godt. Denne Ørred el' det derfor 
ogsaa godt at faa prøvet indenfor 
vort Lands Omraade: en Fisk kender 
kun geografiske Grænser for sin Ud
bredelse. 

Alligevel er det ingenlunde lige
gyldigt, hvilke Vande, man vælger 
for den. Hovedreglen bliver, at man 
fra først af ikke vælger Vande, som 
altfor hurtigt vårmes til over 19 o· 

O. (15 o R.), med mindre der i dem 
findes· Dybder, som holde sig lavere 
end denne Varmegrad. Under alle 
Omstændigheder: Kil deørreden:holder 
sig bedst i Vande, som ha ve raskt 
Tilløb af koldt eller køligt Vand: 
Damme som faa direkte Tilløh fra 
rigelige Kilder eller som have Kilde
væld i Bunden, større Bække og 
Aaet· med livlig Strøm, og stenet 
eller gruset· Bund, større, dybe Søer. 
Det €r rimeligt, at der adskillige 
Steder i vort Land findes tjenlige 
Pladser for denne Fisk, som godt 
enes med vor Hjemmeørred. Des
uden er det tænkeligt, at Kildeørreden 
vil passe for adskillige af vore kolde 
Mærgelgrave, til hvilke vi tit have 
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Bryderi med at skaffe passende 
Fiske. 

Endelig møder Kildlil,ørreden med 
to Egenskaber, som ogsaa ville sikre 
dell Plads i vor HusholJning: den 
indlader sig nemlig paa at yngle i 
Smaadamme, dersom disse har ren 
Bund (gruset, sandet), og dersom 
denne er Vældsted ; dernæst er den 
en ypperlig Sportsfisk. Men hvor 
mange Vældsteder kunne vi ikke om
gærde og saa at sige overbygge til 
Fi~edamnie. og hvilken Sportsmand 
vil ikke hellere end gærne ved sin 
Idræt skaffe den ret· kedsommelige 
Gedde en Medbejler? 

Fiskeavlel'en VII have lige saa let 
. Arbejde med Udklækningen og Op

fodringen af Kildeørredens Æg og 
Yngel, som med andre Laksfiskes. 

Ja, hvad er der saa mere at skrive 
om Kildeørreden ved dens Præsen
tation for danske Interesserede, der
som Pennen ikkf! skulde slides paa ad
skillige Triviahteter, der for Tiden 
næppe er Omtalen værd. Det skulde 
da være, at "Dansk Fiskeriforening" 
i Aar har 25,000 Æg af Kildeørred 
til UdklækEing. Arthur Feddenen. 

Mindre MeddeleIsel' . 

Oversejling. 
N atten mellem Søndag og Mandag 
forrige Uge blev den her hjemme

hørende Kutter "Margrethe" Skipper 
Ohristensen af Strandby oversejlet 
i Farvandet syd for Anholt af Damp
skibet "Kalfsund" af København. 
Besætningen blev landsat i Marstrand 
og ankom hertil i Torsdags med 
• Blenda" fra Gøteborg; en af Fiskerne 
meddele følgende om Uheldet. Kut
teren laa til Anker ca. l Mil af 
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Land, man havde fisket hele Dagen, 
og hele Besætningen med Undtagelse 
af Vagtmanden var gattet til Køjs, 
efter at Anker-Lanternen var tændt. 
KI. 12 om N atten skete Oversejlingen, 
Dampskibet Kalfsunds Stævn ramte 
Kutterens Bagbords Boug med et 
vældigt ijrag, der fremkom et stort 
Hul, og Vandet strømmede hurtigt 
ind, det saa ud, som om Kutterens 
Forskib helt var skaaret væk fra 
Skroget. Vagtmanden purrede hur
tig sine Kammerater, del' kom. paa 
Dækket i det blotte Linned. De 
gik straks i .J olIen, som heldigvis 
laa fortøjet agte~. Senere, da tie 
opdagede, at Kutteren -ikke gik øje
blikkelig til Bunds, gik de ombord 
igen og bjergede saa meget af deres 
Klæder, som de i en Hurtighed 
kunde faa samlet sammen. K alf
sunds Kaptejn søgte at faa Kutteren 

- halet ind paa lavt Vand, hvor den 
saa lettere kunde bjerges; men det 
lykkedes ikke, den sank for hurtig, 
og ligger pau 18 Favne Vand, saa 
al Tanke om:Bjergning er vistnok illu
sori5k. Skylden fol' Uheldet maa sik
kert udelukkende tilskrives Kalfsund. 

Kutteren havde en Last Fisk 
af ca. 400 Kroners Værdi inde, som 
naturligvis gik tabt. Desuden vare 
FiskeredsKa.berne til en Værdi af ca. 
150 Kroner ikke assurerede, lige
som Kutteren - der knapt er et 
Aar gammel og har en Værdi af 
ca. 16000 Kroner - _kun var for
sikret for 12000 Kr. i den herværende 
Skibsforsikringsforening, saa Fiskerne 
lide jo et betydeligt Tab, foruden 
at de nu i et langt Tidsrum maa 
ligge stille uden at have Beskæftigese. 
Men forhaabentlig bliver Kalfsund 
dømt til at betale den hele Skade. 

lU. 

Londons Fiskemarked. 
(Markedsberetning fra E. L. 8alo
monsQn & Co., Billingsgate, Lon

don, E. C.) 

LØrdag, den 22de Januar 1898. 

Tilførslen i denne Uge har været 
langt mindre end forrige Uge, og 
Priseme for dansk Fisk noget højere. 
Aal, levende, opnaaede, store 18 sb., 
mellemstore 14-15 sb., smaa 13-
14 sh., døde 9-11 sh., Rødspætter 
store, 18-20 sh. for Kasse med ca. 
75 Pd., mindre fra 8-14 sh. Kuller 
7-10 sh. for Kasse med ca. 75 Pd. 

'runger ingen høj Pris omtrent 
l sh. til l sh. l p., pr. Pd. Vejret 
varmt, og maa de~ tilraades at ise vel. 

Fiskeriberetninger. 

Frederiksbavn, den 24de Januar 
1898. I hele den første Halvdel af 
sidst forløbne Uge var Vejrliget for 
stormende og uroligt til, at der over
hovedet kunde drives Fiskeri fra 
vore Kuttere, og da det endelig i 
U gens sidste Dage bedredes noget, 
sua at Fiskerne kunde komme ud, 
blev Bedringen desværre af alt 10_ 
kort Varigbed, de fleste Kuttere 
opnaaede kun at gøre 5-6 Vaad
træk, førend Stormen atter tvang 
dem til at søge Hjemmet. Fra 
Læsørende indbragtes mindre Par
tier af Rødspætter vejende ca. 12 
Pd. Snesen, der betaltes med ca. 2 
Kr. pr. Snes, des.den havde enkelte 
Kuttere fra 200-500 Pd. Torsk 
hver, der opnaaedes 8 Øre pr. Pd. 
Fra Farvandet syd fol' Skagen ind
kom et Par Kuttere med tilsammen 
ca. 150 Snese Rødspætter, der vejede 



11-12 Pd. Snesen og betaltes med 
ca. 1 Kr. 60 Øre pr. Snes; 'ril
førslen har, som man kan se, været 
meget knap. Nu synes Prisen paa 
den svenske Sild endelig at slmUe 
falde noget, i Fredags noteredes ca. 
4 Kr. pr. Kasse en gros ab Gøte
borg; til herværende Forhandltlre er 
indført ca. 500 Kasser, til de tyske 
Røgerier afgik direkte ca. 300 Ku!';s('l'. 
Hummerprisen er d('rimod stegen 
betydeligt, og dette er- vel Grunden 
til, at del' saa godt som ingen Til-
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førsel har lunden Sted til herværende 
Eksportører, der betales nu 1 Kr. 
40 Øre pr. Pd. en gros ah. Christi
anssand, til 'l'ysklnnd er derimod 
afgaaet ca. 10,000 Stkr., og Im
porten derhen, særlig til Berlin, 
vil sikkert stige i den nærmeste 
Fremtid, da det snart er den tyske 
Kejsers Fødselsdag, og de dermed 
forbundne Fester pleje altid at faa 
HUll1merimporten til at tHtage. 

Kl. 

Københavns Tilførsel af fersk Fisk diI'ekte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen lpa 16. Januar til 23. Januap 1898. 

~, .. 
.~ 4,G 

Tilført af: 1I'C1- ='CI 
~~ I~~ ri> II: 

17 :anske Fisker- 1\ I!<l. 
fartøjer ..• 117550 

P<l'j 

13 danske K vaser !I . 
4 svenske Pisker- 'I 

fartøjer ... 1 

1 

CD .: 
(O 
.;: 
= 
p,!. 

I .. ~ : 

Ilt "" '" ~ <::> 
l-

Pd. I P,I. I 
6251

1 
396 

1105030 

31\00 

I .... 
~ := 

I 
en ..... 

x 

Pd. I Pd. 

~ 'Cl I " ., 
gfi; .:t., 
- ~ «1= 
~:; -'= 

.: <::> 

I ru Pd, I 

pr. Baad og Vogn li I 
fra. nærl iggende I I ! 3 

--
~ 

w 1 ~ 'Cl 'Cl 
'Cl -., «I 

<:1:1 "" en 

p;.-r;;, 

Fiskerlejer , . , I I 1 128821 3540[ 1 1230 617
1. 

pr. Jernbane & II : : 4: 

Dampskib, ... 1 9!1ilO 111580. 700 '1 483°11200131 i878 10950 3580" '110375[;15110 

Ial~127470 15801 700- 913 11739611200)3191081115671 3580 10375 15110 

1) Sleher. 2) Skrupptr. 'l) 410 Pd. An] "g ,o7 Pd. Aalck"abber. 4) Ae.1. ;,) ,\5G5 Pd. I,,,ks og "" Pd. Ørred 

lait er der tilført 508999 Pd. 
Betalt HennemsnH~pris af' Opkøbere: j{(1l1spælter: levelll!e Kr" 3,85 -5.3"1. Kn>!sefisk 

Kl'. 2,50-5,00 pr. JJpd.; Torsk, levende K,·. 1;50-1,85, Kassefisk Kl'. 0,75 Ill'. Lpd.; Sild, 
svemke Kr. 0,60-1,00 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,60-0.65, gulo Kr. 035-0,40 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,60-1,25 pr. Pd.; Gedde, Jan,ke Kl'. 0,25-0,40, tinske Kr. 0.15-0.25 pr. Pd. 

'l'ilførsleu af leveude RØdspættel' hal' i Ugen8 Løb været ubetydelig; de ankomne 
Kuttere havde kun daarligt Fiskeri pa.a (hund af stormfuldt Vejr, fl'll 40-130 Lpd. pr. 
Fartøj. 3 havde fisket paa østreyet og 13 i PUkhusbugtell, FIsken vejede 16-l8 Pd. pI', 

Snes Ol< betaltes med 4--5' /. Kr, pr. Lpd. 1 lUlvde fiskot sydvest for Anholt og fik 3 
Kr. 85 fol' Fisk vejende 14 I'd. pl'. Snes. ~'ra Frederikshavn og G rena!!. ingen Tilførsel 
pr. K\'ase. Af Torsk tilføl'tes med 13 danske Kvase" ca. 6000 ~pd. del' betaltes med 
11/2-1 Kr. 80 pr. Lpd. og tilførte" fra Aggorsø 1, Lohals 1, 3.ugustenborg 1, Assens 2, 
Boydrn l, Dyreborg 1, Kjerteminde 1, Snekkersten 1. HOll 1 og Lim(jordcn 1; 4 svenske 
Baade tilførte 200 IJpd., betalt med 2 Kr. 30 pr. Lpd. Svenske Sild tilførtes pr. Jern
bane og Dampskib i betydelige Partier og hetaItes med 60 Øre~l Kr. pr. Ol. Fra Sund(\t 
ingen nævneværeig Tilførsel. 
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lrlYDtlel'vaad. 
Mine bekendte Flyndervaad som 

blev . tilkendt Broncf madaille i 
Stockholm·1897 faas tit enhver Tid; 
Baavel Garnet . Bom f~rdige Vaad 
ved Henvendelse· til '··· > . •• ;, • 

Hr. Købma~d c. J. Dlg.~ 
Grena.. , 

Hr. Povl B1'O AadeNe»" 
E.b.t ... , : 

samt level'et her1ra flanco overalt 
i Danmark . . ' . 

Jegindø pr. Nykøbing M. 
Jen. P. Laurlt.en. 

Jeg har en ny Aalevaad til Salg. 

En FiskekvRse 
ønskes til Købs af 

. Skipper 
A. ·poUl.en; 

øavnevej.D, 
Gl'enaa. 

91 

. Fiskere søges. 
·En · eller , tDunge . raske; 

. Fisk~re, . som f Druden at 
kunne tøgte, Dgsaa · maa 
·være vante til at bØde Fiske
reqskaber, s'øges. 

. ODde . . Anbefalinges . fDr-
langes. .... - . 
, A. Kok-Jensen, 

Korsar" anviser. 

fiskekroge -Fabriken 
- Selnaed.llIe.1 A .1 .... r g 1888 tJ 

1 K.bnla.u. 1888 -
anbf>ia.ler sit Udsalg at alle 8vrtllr 
Fiskekroge, saa vel i Staal, Jæn. 
Bom Mening, samt Pilke i Tin og 
Bly. rOrBendes, mod Efterkrav. 

'C·onrad Christensen. 
Bt; Strand.træde (1. 

København X. 

Dæksbaad til Salg~ " 
En ; . god Dæksbaad, 3 

Tons~ . godt udhalet, 2 
Stel Sejl, en god Sejler, 
er billig til S-al~ hos'·Fisker 
Qhristian Martinussen, 

, Strandvejen, 
. Kjel'iemlnde • . 

Fiskekvase til Salg . .. 
En Fiskekvase til ca. 

5000 Pd. Torsket til 
Salg hos 

Brødr. Svendsen., 
-Refshaleøen. 

Bolinuers mekaniske Y ærksteder 
(Aktiebolag Stookholm). . 

Generalagenturet for Danmark fur Bolagets 
bekjendte Fahrikata i PetJ,'oleumø
m.otorer er hos 

Kjøbma~d Chr. Olsen, Frede11ksbavD, . 
Som i 'Aar har lev:eret 19 af <lisse 'Motorer 
tIl i Frede: ' kshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemuwhøreride FiskekuUere. . 

Bolaget er UlkJendt 72 .edatller. 
Prisliste gratis Dg franeD, aUe ForespØrgsler 

besvares Dnrrgaaende. . 
. , 

Alto-na' Fiskeaucti.on. 
, . JQUNNCOHRS, beediget Fiskeauctionator.' 

Brevadr.} ·Joh~i1n' Coh~s, Altona.. Telegramadr. : Cohrs, Altona 

·~i :~kestager. . 
Af Gran '8, 10, llog 12 'AlEm lange, tl/2 å 2" i Top (slanke Stænger,) 

samt Fiskekasser i alle Maal leveres . billig fra . 
Alt frit Banevogn. øtendalgaard Savbrug, 
F . l h' d G. Jenlsen-Tusoh. 

orespøJ;gs er esvares omgaaen e. p r. Kj e Il e I' up • 

. Fran.tzChristtreus Bogtrykkeri, 
Grønnegade 10, København K., 

tilbyder sig med Trykning af Ugeblade, PIeeer, Værker og Tids
.krlfter, . ~.I .. kBlalrer, merkantile TryktlIager og LeJligheds

' ".nle i otnhygge1i~ Udførel~e til bitnge Pri~er~ 

, . . 



"""''''''''''''''\.''~"''~'''~''\.\.'~''~~''~''''''''''-''''1I."~",, .... .yA'-":l""""~1I.-i",,~,,~,~ 
XØbenha,vns :Meka,niske 

Næt og Garn-Fabrik 
M.. L.' Ut,zo.n. 

Eneste Netfabrik, der tilkeIJ.dtes 

G>uld'medail,le i Stockh'o:lm. 
K8benhav~ V.Telef. N,r.2671V. Vesterbrogade 70. 

A"""""""""'''~'''''''''''''''''''''''''"","""""", ..... """"",,, ..... ,,,,,,,,,,, ... 
London Fiskea u.~lt,tio·n,,· 

. ", ' 'El LI Salomonsen &: Co. Billingsga,te. " . 
~ontor 6 & 7 Cross,Lane. , Land,Qn, ,E:. C. 

modtaget ulLn Fiskesorter i Kommission. Afregning ogA'nvisning: .afsende~ 
samme Dag Varerne smIges.' '; > ) '. 

Telegnl.luadl;esse: Salomonsen, London. 

FærdigsYQ,de Sejt, solidt 
ro~a;rbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om ,Prøver a.f Dug, 
disse, s~ndes altid' frit. 

F. N. Halmø8. 

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

Telefonnummer ,,75 HelsiDe.r", 
leverer efter Bestilling eller fra 'Luger fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde .. , Rødspættegarn Aaleruser. Aalerader. 
Rejeruser, Rejerade" .. ,Bundgarn samt' alle andre Slags N æt og Garn. Bo",,· 
uldsgurtl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til ,Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .4.alekober, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og" Randers tilkftndt Sølv .. og Broncemedaille. 
~~Q.i~eret af o8~d. ma~. l fiU. Lundbeck. "- Tr~kt hos Frantz Ohri~ttr~u.. ~~ben~a.vn 
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Nr.S. , ' 3. ,Februar. ' 1'898. 

~eCLl.e%D.sb1ade:t udgaarllver Torsdag. -AnnoRoer. optage.s vcd,H:envendelse t~ 

Frantz Chrlattreu, Grønnegade IO" København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. 'Petit
linje af J/s Sides Brede; for staaende Annon~er.. indrømmes betydelig~abat. 

Indhold: Opl,.anillget fra Fiakariet ved·J,Ia-nd. 
~ Mindre Meddelelser. Fiilke/ibertltnfnger. 
Bekendtgørel1ler. 

Danak Fiakerlforenln.8 Kont.or, StorlQ-
gade 20 Stue~, København Vleraabent 

I fra 9-11. ' Bedakføren af M.edlemsbladet 
træffes desuden i Atm:' 0-7 Svancmose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vcdrøren<l..e Re!" 
da~tlon.en af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kont~ret.. 

Breve og ' anure Fors'elide lsor til . For
eningens Konsulent bedes altid alene adres:" . 
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
KøbeRhavn V. 

Eftertryk ,af~ed1emablø.det8 Artikler er 
tilladt, naar KUden angl,ves. 

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

'. , , .' " . ' . . Oplysnmger fra Fiskenet ved 
. IsløJld~ 

Preniierløjtnailt IL W'olOaa' .... 

'Direktøren for Landsbariken i · Rey., 
kjavik, Tryggvi ",' GunnatssQn; har i .. 
d'Em is1andsk~ Almanak '1898 ,samlet 
ent Del 'statistiske ' Oplysni~ger' fra 
~[1Jland~ . af .hvilk~ særli~t kan nævnes 

) 

en Artikel "Færinger og Islænder", 
SOlD ogsaa har Intere~se . for o~_ her:;· 
hjemme, ikke blotpaaGrund af de. 
detaillel'l·de Oplysninger "om det is ... 
landske Fiskeri ' i 1895 -96, m'eJ) , 
ogsau· pall. Grund af d~n Samme~ 
ligning, Forfatteren, der selv er is
lænder - ! ha.r . gjort meJle!D~i,-te 
Landsmænd og ~æringerne for at , 
vise, ' at . Grunden til Islændernes 
rin'ge Udbytte af fiskeriet , ved deres " _ 
Hje~lstavn , bør søges ho.s .Folket 
selv, der- ikke . har ' øjet aabertt fot'l 
hvorledes . Havets Rigdomme kunn;e.: : 
udnyttes pa.a. . den fordelagtig$i~ ' 

. Maade. -

Af ovennævnte Grunde' har For· ,_ 
fatter~n til ' disse Linier oversat A·r~·' . 
tiklenog lEmgiver de Stykker, sqm ;.; 
særlig have Intøresse. · for Bladets . 
Læsere. ~ ~ 

Direktør Gunnllr~son 'skriver: 
"N aar' Franskmænd, ~nglæ~der~;. og " 
Færinger med mange, Bundtedevel 
udrustede Skibe'. -fiske her under 
Landet, , saa er , det ,indlysende; at 
vi IsI~.ndel'e paa ingen Ma.ada . 
kunne føre 'Konkurrencen med . vore 
paa ældgammefVisudøtyrede Bande,; 
.deter aldeles nødvendigt at følle 



I •. 

bled Tiden og' toruden deaahn~de:r. ~ er' gaXlske:. ftsketomt i Fakse.· 
Baade a~ska:ffe. os;. ~!;;<upt,liSt~'qe;,,~' ~b~gt.~p;· m~If·~~n·m-ylr~.ndc Mængde 
Dæksfattøjer, d~~f~ø:re(~:~~.dt~il; '.a;~. :< .'~s~"{ ~u:l}~~l ellef~ 8~agefjor~e~ . 

. . gaa paa ~~k&rttjlaMg~~:'Afst1fn-d ,~Naår~F6~hcil~et·ei~4~tt_e,~·o~~r !',sa.a,
fra tRJld~'~~q'r~:d~ '~~:tåb~e Ba.a:tl{t::.·1"~ 'det ofte' gentagne-'~rsl;g uia'~\ 

.~:..,.. <::" :.~_: ';C" • '. "'..J'.' :.~.~" " .; .~ .. < • ':., j,".... -,< .. )' 
;kunne~'~#dJ~1J!!"sig paa . . ,!~\<i :~ ,;/! ••• ;.:_8.t :fOl~l~d~,La~clet;noget umeli~es~e: 

. Af· -,.e;· Grunde ~~? j~~ ';rn~:>: ):-ligtf"n,iin~'laeh~ tages ti~Folk~t.A 
~elheraad lIu .optaget:.'Vidtaøftige:) dets' Helhedr-E~ler 'maa man ikke 
Fortegnelser Over islandske'ogfrem" i denne S~g snarere beklage Folket 
mede'ISkibes Fi~kefang8t i den-be ',end L~ndet? Her er det bedste 
Artikel. "For Folk,som '''ville- ofre' Bevis paa, hvor langt Folket . e~ til ... 
enKapita1paa at·· anskitff~ ". sig~et bage; at' ,Befo1kningEm i store I)i· 
Skib, ;er' det en "abs()lut Nødvendighed strik:ter ma~: sid~e hjemme og sulte, 
at vide .luld' Besked med 'islandske' fOrdi -den savner 'Redskaber' til at' 
og fr.em:iD~de. 'Fiskeres' . Resultater~; 'bringe Føden f~~:Hunaflø{~eUerøst
saa. at' de: paa Forhaartd k:unn'e'være' .fjordene til·.sønde~landet.. 
paadet;renetne'd;"hvad 'de'i'ridlade . :Færingerne, so~ i Anktl ikk~ He-
sig paa,. og hvilket ,Udhyttebaade lø'besig til- 'stort 'me'ro end 12000 
de selt og Folket idets Itelhed kan eller 1./6' af Islands Befolkning, .søge' 
vente sigaflJ~k8fartøjerne,' naar Fi~k~n over~lt . omkTillg øet-ne og 
Kundskåb, 'Energi og Ht-Id forenes. 'tillige . ved Islands Kyster paa saa-

En treaarig Mangelpaa ,Fisk i. dann'e Steder, som Landets ~gt;l~ 
Faxebugten har nu ,;isl' det saa Børn kalde ubeboelige og tale bm, 

klart" hv~r nødvendigt oeter' for at {otlade. ' 
Islænderne at'have større' Fartøjer' For 15-20 Aar.siden iVar~ Fær ... ·, 
·eud }låb~.e Smnttbaade, saa de kunne inge~ne ~n fattig ." :Nation; men de" \ 
søge:Fi~k~n, "bvor der erOverflødig~. 'ere i Løbet ,af faa Aar, blevne vel~ 
hed øJ den. . . staaende, nogle' ~ndog' . Rigm~rtd, 

Der er. sØrgeligt· Gang af ter G'ang' alene som en Følge af, at de, have 
at læse' i' Bladenes 'Beretninger; at anskaffet sig "mange' i DæksfartØjer , . 
der snar.t her og, snart del' ikke er og selv ere fortrinlige Fiskere. . For 
dl at leve,' s,aa Folk ni'aa~udvandre .12 Aar' 'siden fandtes der ikke 12 
tvungne 'Ial' de fremmede Trawlel'e Fiskerskibe pp.a Færøerne, men 
eller Fiskemanglen, :og' sao. st~aer Nytaar 1897~ havde de, 63 smukke 
der m'aaske i de' su'mmeBlade Dæksfartøjer, hvortil Komme 6 Skibe; 
Efterretninger fra en anden Egn, åt som i J an,uar blevekøbte i EngJund. 
her er Rigdom .... af Fisk. Mon '. det' N ar? mart sa:rnmeriligne, Fotte~nel~ 
ikk{;' laa 'nær ,at drøfte Til vej ea serne over de islandskø og færøiske 

, bririgelse'n af Midler ·'til at Faa;' fat Skibes Fangst,. maa ~mall lægge 
., paa Fisken ved 'de' ,Kyststrækninger Mærke til, at Fisken for de islandske 
af Landet, hvor den findes i rigelig Skibes Vedkommpn<le staar opført 
Mæn'gd~ - snarere' i:indat' kla.ge fi~ldt tilberedt,men for Færingernes 
over, hvor Landet er fattigt og ube- Vedkommende 'lttø,!ret~g ligø udtagen 
boeligt, saa Folk· nødes til at flygte af Salt. Det mas. erindres, at Fisken 
.bort 'fra det? 'lTe~ vil f. Eks. sætte~ ved Vask og Tørring taber ~enneU\· 
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sn(tlig ' ~15 :: 'åJ, ,sin" Vægt- ,eller, med,' "c ,iI1dreNatio.nel· g~a4etfor~i.,tlled Kæm-
andre brd: 100 Skpd. Fisk.: lig8{)p~ peskridt " ~ , 'm~~ _ lJ~,q~v~!,_ ~~~~ . ~t se 
taget 'af 'Saltlagen svarerpaa det sig længere bIll end til'Fædngerne. 
nærmeste til 60 Skpd. 'fuldt tilberedt ' I 'Aaret 1895 ble,v der fra Fær-
Fi~k. Men Eæringerne have fisket øerne; udført 21720Skpd. tilberedt 

'langt ufere og , gennem.s~itligt mere , Klip~sL<: : ' og ;, }~~5 __ Skpd. utilberedt 
ligeligt med deres Skibe enu Is- - Klipfisk, ': 1654 Tdr. tOl;Sk:el~ertran 
lænderne, og nogle af dem ' hnve og , 15500 Pd. Svørnm~bl,ærer. , Fra 
tj~nt store Penge, 'kvilket ikke blot hele Island blev der, i ':Aare,ne 1891 
skylaes den rigelige Fangst, men til 1894 gennemsnitlig u,dfø.rt 1670 

I ogsaa den Omstændighed, at Løn Tdr. Torskelevertran ~g ,40000 Pd. 
og Folkehold ombo-rd paa Skibene , Svøll~:meblærer aadigt., 
ere langt hilligere end hos os. Paa,Fortegnelsen over F~tingernes 

Det 'er lærerigt for os pa~ den Fangst er opført 40 Skibe, /23 maatte 
færøiske Fortegnelse at lægg,e :Mærke udelades paa Grund af Pladsmangel, 
til, i hvis Besiddelse de fleste Skibe ' og Here af disse var desudenk,un i 

.ele. , Det ses hurt~gt a~Fort(>gn_~lsen" ~prt ~id_, paa. T~r,skefi,skel"i." Disse 
at Skibene ' fot ,største ' Deieri - -~j'e~h ~" "- ;'63~ Skibe" nk : ialt" r'286~t 18kpd'. ' util- ' 
af SmaaseIska ber ,som Søfolkpaa '" oered t ' 'KHpfisk~' hV6rår-{)6&4 Skpd. ' 

" Øerne selv have startet: bleve fiskede ved Isla~af 38 Skibe 
Her til Landshør~ man' ofte sigr" i 8-12 Uger"detest~re~de 17000 

,at nogle have ,~ 8tor ' Lyst til at eje et Skpd. ved 'Færøerne. ' 
Skib,- men', d~ ,~ sayne ~e JOl:n,ødne "". Af~9.rJe~n,~lsen fremg~~r ) let, at ' 
Midler til Anskaffelsen. Derjmod Færing~rDE~s Skibeere' 'større end 
Færingerne, hviike so~ før nævnt : ' Isl~iid~tnes; og der b,eDytt~sforholds· 
'for- to , Aartior side~ 'var , lige saa ' vis færre Folkombo,rd paa SIdbene. 

, forgældede og ', 'fattige, som , vi nu Hvad ' Fangsttiden 'angaar,' ses den 
ere, havde Forstand , og Forenings- at: være ' omtrent lige ln.ng." 
aand nok til at ' slutte ~ig sammen , ' Da denne Artikel findes i d~n 'is-

, i Smaaselskaber,. der købte først et' landske Almanak,~ som 'vistnok er 
. Skib O~t efterhaanden ' ~om , Midlerne den mest udbredte, ·Bo.g ~ati Island, 

. -, forøgedes ' anskaffede et til og saa~ }{ominer: den jo ' de ,F.olk i Hænde, ' 
, ledes ' fre,mdeles, saa' at ' flere Sel- - ' ~vem "' Bankdi~ektør Gunnar'son' sær

skaber ' nu' ej~ 4-5 · Sldbe. ' Den' ligt \lar: taget Sigte' ,paa, ; Og ' ,man 
san1me :Frem~angsmaade bør " vor~ , , lD~a ,øn;ke, at d.e~ ';~an" aabne Is~ 

, ' . , 'Landsmænd benytte- ved Indkøb af ' lællder~es øjne for ,d~Rigdomm.e, 
, ,Skibe, thi ved Sammenslutnin'g 'i For- ' der ' findes : ved den ;iøVloigt fattige 
. ·:eninger kunne mange Folk ,-i 'smaa " ' ø,~aa ' ,atde paa " ~~ m~re: rationel ' 

,Kaar faa udrettet , 'mereerid' nogle " :M aade end for Øjeblikket tage fl\.t 
e~kelte ' fattige Stakler', kunne bver ' pas: d~n ! Erhverv'skilde, ' der iFølge 

- ~or sig. \ '/' , , '. Forholdenes N at,Ul> '!igge:r . lige for 
Heroppetales der nu til Dags mangt ' Ha.ande~, og med~Emsy~ tii bvilken 

" ?g meget om Selvstyre, Frihed og U af-F,~ringexne paa e~ smuk Maade ,have ' ' 
~hænglghed, og under alt dette " staår ' .. vist de~, ', hvorle~~s Sagen ' sk~l gribes 
Folket saa at sige i Stampe, medens an for at give et godt U dbytt.e. 

"".\f-. " 
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ronegnelse over islandske, Partøjer, der have været paa Piskeri i '1895. 
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74 ... 1 G~r Zoega & Co. 
Ugerl Skpd. Skpd. Pd. 

1 Margrethe Reykjavik 18 23 200 11 35 
2 Toiler ,66·u do. do. 19 23 235 12 151 
S Gyla 41."8 do. ?-o.' 13 21 89 6 277 
4: Haraldur 27'66 do. do. 13 22 102 7 277 
5 To 'Venner 87'00 do. do. 14 22 163 12 172 
6 Ane Mathilde 31'81, do. do. 13 8 54 4 49 
7 Geir 84'99 do. do. 11 4 29 2 204 
8 Litli Geir - do. do. 7 lS 49 7 
9 Jon 53'66 I. Nordmann o. ti. do. 17 21 2531/~ 14 282 

10 Gl;rser - 26:80 do. do. 14 221/2 2141/~ 15 103 
11 Haleue 22'62 do. do. 10 21 821/2 8 80 
12 Einingin 21'19 Eythol' Felixsøn do. 12 22 144 12 -
13 Agnes 30'60 do. do. 13 22 144 11 25 
14 Sleipner - do. do. 14 24 164 11 228 
15 Anna - Gudm. Einarsson Sel1jarnarnæs 16 21 175 10 300 
16 Olarine - do; do. 11 22 111 10 29 

17 Bimalaya 52'61 Prov:st B6dvar8on~. fl. Havnefjord 15 21 2171/9 14 160 

18 Engey - {Bj. Magnussen & Engey 12 22 170 ' 14 53 
Br. Bjarnarson. 

19 Island 55'88 Thor T. Gudmundsen . Reykjavik 16 20 2481/9 15 170 

20 Gudrun 1 28 
... 

Helgi Helgason do. 11 14 134 11 58 

21 Stigandi ' 23'46 do, do. 7 14 70 10 -
(Sluttes). 



Mindre Meddelelser 

En Karpe med lukket Mund. I 
f~rste Nr. af det nys startede tyske 

. U gebladJoI' Ferskvandsfiskeri "Fische
rei-Zeitun,q" meddeler Berliner-Zoo
logen Dr. Schiemenz, at han i 
Eftcraaret fik senat til Undersøgelse 
en 2 Somre gammel Karp('~ hvis 
Mund vur fuldstændig tillukket.Ove;r-

. kæbens forreste .Ende og den halve 
Underkæbe var afbidt af en anden 
Fisk eller revet væk pall. anden 
Maade. Saarene ha vde' imidlertid 
helet sig, og deres Rande val;'e 
voksede sam men saaledes, at der ikke 

. fandtes mindste Spor til Mundaabning; 
af Saarfladernes fuldstændige Helbi'e .. 
delse og Sammenvoksning fremgik 
endvidere, at Kvæstelsen var sket 
for længere Tid siden. Og dog var 
Dyret ret godt ved Huld, ligesom 
baade Mellem- og Endetarni inde
holdt Ekskrementklumper, der be
stode af findelte, organiske Stoffer 
og en Mængde Algetraade (Spiro-
911ra). 

Hvorledes har' nu denne Karpe 
baaret sig ad med at aande og tage 
Føde? Upd,er normale Forhold fore
gaar Fiskenes Aandedræt som be
kendt paa den Maade, at Vandet 
optages gennem Munden, 'hvorpall. 
MUlldspalten lukkes,Tungen hæves og 
Gællelaaget presses indad, sua at Van-. 
det driv~s fOl'biGæIlerne og ud igen
nem, Gællespalterne paa Hovedt>ts 
Sider. Men dt'n, franske Fysiolog 
Paul. Bm't har paavist, at, Aan_dingC'n 
kan foregaa alene gennem Mund('n 
eller alene gennem Gællespalterne ; 
thi saavel hos Fisk, hvis Gællespalter 
lukkedes tilmed Gummiringe, som hos 
saadanne, hvis Ml1nd syedes sammen, 
gik Aandedrættet uforstyrret sin Gang, 
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uden at Dyrene lede derved*). Dr. 
Schiemenz mener nu, at Naturen i det· 
foreliggende rrUfælde har bekræftet B.s 
kun'stige· Eksperiment('r, thi hos den 
omtalte Karpe er Aandedrættet fore
ganet pall. fuldt tilstrækkelig Maade; 
uagtet ~Iundaabningen var lukket. 
Med det indstrømmende Vand passe
rede saa ogsaa fine Slampartikler og 
Algetraade igennem Spalterne mel
mem de enkelte Gællebuer**), naaede 
ind i Svælget og kunde overgives 
til Tarmkanalen. Ad. J. 

Fiskeriberetninger . 

Fra ,Færring (ved Bovbjerg) skrives 
der tilos den 28de d. ~L: 

Havfisk<'riet betragtes nu som endt 
i Vint('r, og man bereder slg paa at 
indstille Arbejdet. Udbyttet har 
været endog enestaa.ende slet, end· 
skønt Udlandets Peiser. gennemgaa
ende have holdt sig høje Sæsonen ud. 

A.alefiskeriet paa Fjorden har 
ligeledes været mindre efter Ønske; 
dog er her ikke nær . saa megen 
Grund til Klage. 

r forrige Uge inddrev her et $ær
deles stort PartiVragstykker. Man an
tager, at et ældre Sejlskib er gaaet 
under i Havet tæt her'red. G. 

Frederikshavn, . den 31 te .J anuar 
1898. I: hele første Halvdel af 

. Ugen vare Vejrforhold(me for uro
lig til 'at vore Kuttere kunde tage 

, paa :aavet.Kun 5~·-6. Kuttere, der, 

.) Lampretterne (NegenØjerne) kunde 
forØvligt anfØres ,som Eksempel paa 
Fisk, der aande ved at optage Vandet 
gennem Gællespalterne og atter ud· 
støde det af de samme Aabninger. 

. U} Gællebuernes Si-Apparat er jo hos 
Karpen ikke fint nok til at hindre 
Gennemgangen af .slige Smaadele. 



medens Stormen hvilede, havde holdt 
:sig· lig~ende til Ankers i Læ af An
!holt og saaledes beds kunde udnytte 
'en kortvarig roligere Periode, havde 
' 11 ogen' Fa ngst af Betydning, de ind
. kom midt i Ugen fra nævnte ø, 
hvor de i Pakhusbugten og paa 
østerrevet· bavde ~ haft Fangster af 
fra 50-l20 Snese Rødspætter hver, 
Fisk vejende 15-20 Pd. Snesen og 
betalte med fra 3-4 Kr. pr. Snes; 
af anden Fladfisk indbragtes mindre 
Partier Slethvar og Skærising, der 
betalt< s med 12 a 15 Øre pl'. Pd. 
Pighvar opnaaede ca. 60 Øre pr. 
Pd. I Løbet af Torsdag N at og 
Fredag stod hele Flaaden til .søs, 
men mere end et knapt Døgn varede 
Herligheden ikkp, saa kom atter 
Vestewitormen. Hovedparten af Kut
terne havde fisket i Aalbæksbugten 
og i Farvandet syd og sydost af 
Skagen, tæt under Land, Udbyttet 
varierede mellem 30 og 100 Snese, 
og skønt Rødspætten kun vejede 10-
12 Pd. Snesen, ' betaltes den ' dog 
med frn. 1 Kr. 50 Øre til 2 Kr. 50 
Øre pr. Snes. Sildeprisen har 
heldigvis vedblivende holdt sig lavt, 
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af hvilken Aarsag Tilførselen hertil, 
særlig til vore egne Forhandlere, er 
stegen betydeligt, den har ikke før 
været saa stor i nogen Uge af Sro
sonen; der betales 3 l).. ' 4 Kr. pr. 
Kiste en gros ' ab Gøteborg; hertil 
er tilført ca. 1300 Kister, til tyske ' 
Røgerier er afgaaet direkte ca. 600 
Kasser. Hummertilførslen har ogsaa 
væ.ret rigelig, skønt Priserne stadig 
væk ere høje, fra Ohristianssand er 
pr. Dampskib tilført ca. 10000 Stkr. 
til herværende Eksportører, til det 
tyske Marked afgik direkte overlosset 
i J ærnbanevogne ca. 13,000 Stkr., 
desuden inakom en Kvase fra den 
svenske Skærgaaed med ca. 1500 
Stkr. til et herværende Firma, del' 
betales ca 1 Kr. 40 Øre pr. Pd. 'en 
gros ab N ol'geeller ·Sverig. Kl. 

Rettelse. 
.I Artiklen om den oversejie<le Kutter 

i sidste Nr. er der i Værdiangivelsen af" 
Redskaberne udfaldet et Nul, der skulde 
ikke staa 150 men 1500 Kr. 

BEKENDTGØRELSER 
Flyndervaad. 

Mine bekendte Flynd .. rvaad som 
blev tilkend t Bronc~ medaille i 
Stockholm 1897 faas til enhver Tid, 
laavel Galnet som fær4ige Vaad 
ved Hen, endelse til ~ . 

Hr. K øbmand O. J. Dige, 
Grenaa. 

Hr. Povl aro Andersen, 
. Eeb1erv, . ' 

samt leveret her1ra fran~o overalt 
i DanmaTk 

Jegindø pr. Nykøbing M. 
Jens P. Lauritøen. 

Jpg har en ny . Aalevaad til Salg. 

En FiskekvRse 
ønskes ' til Købs af 

Skipper 
A. Poulsen, 

Bavnevejen, 
Grenaa. 

'. 

Fiskere søges. 
En eller to unge raske 

Fiskere, som foruden at 
kunne røgte, ·ogsaa maa 
være vante til at bØde Fiske
redskaber,sØges. 

Gode Anbefalinges for
langes . . 

A. Kok-Jensen, 
Korsør, anviser. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølqedalUe t A al ru r g 1888 og 

t Købe_ha.,. 1888 ..... 
anb6faler sit Udsalg al aUe burter 
FiSkekroge, san vel i Staal, .Tær .. . 
Bom Messing, aamt Pilke i Tin Oll 
Bly. FOrBeDdoa mod Efterkrav. . 

Conrad Christensen. 
St. Strand8træde 41. 

København X. 

Dæksbaad ' til . Salg. 
En god Dæksbttad, 3 

.Tons. godt udhalet, 2 
Stel Sejl, en god Sejler, 
'er billig tilSalghosFisker 

Christian lIartinnssen, 
Strandvejen, 

Kjerteinlnde. 

Fiskekvase .til ·Salg. 
En Fiskekvase til ca. 

5000 Pd. Torsk er til 
Sa"lg hos 

Brødr. Svendsen, 
Refshaleøen. 
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ltøbenhavns Tilførssl af fersk Fisk dlrekte frå Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib , 

.i Ugen fra 23. januar til so. Januar 1898. 
- . - - .-

-.. -
li~ 

l ' ~ io. Is,! 
~ ~ I IbO~1 ø~ I ~ ~ 

' ~ ' C» t I ~~ ~ Tilført af: =1 ~ ::! I~~ I ~~ I ~ ... -; 
I 

en 'iS : ~;:II'I o 
I l ::I: e: l- ~bll l- .=--: cC~ ..Ja) (,g ~: 

I U'Jo < Q UJ . - . . -

lil lan,ko Fi,ker- II Pd. Pd. I Pd. 
Pd. I Pd. Pd. Pd. 

1 Pd 1 
Pd. Pd. Pd" 

fartøjer .• , 12546 50 4001 288 

13 danske Kvaser 131850 
j 

8 .svenske }'isker-

~ . fartøjer . , . 360 8280 450 

pr . .Baad og Vogn 
s fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 2882 1880 800 409 

3719'"1\850 ·tjllJ~ pr. Jernbane & 4 

Dampskib. , . ' . 3413212580 100 1 3056
1
5200 r54300 10715 . -- ---- - -

laIt, , . 47038 2580 150 688 145354 5650 355100,11124 3719 7850, 1J9l12! 

) Sletter. 2) Skrupptr • . ll) 282 Pd. Aal I)g 117 Pd. Aalekvabber . . 4) Aal. 6) :\400 Pd. Laks og 31:9 l"d. ,0rreq 

lait er der tilført 598365 Pd . 
.Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspættor: levende Kr. 3,00-5,00, KaFlsefisk 

Kr. 3~OO-4,OO pr. Lpd.; 'forsk, levende Kr. 1,25-2,00, Kassefi.sk Kr. 0,50-1,00 pr. Lpd.; 
Sild svenske Kl'. 0,50-0,75 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0.65, gule Kr. 0.35-0,45 pr. Pd.; 
lJaks Kr. 0,60-1,30 pr. Pd.; Gedd~ danske Kr. 0,25-0,45, finske Kr. 0,15-0,25 pr. Pd. 

Tilførslen af levend"e RødloJpætter er vedblivende meget ringe paa Grund af stormfuldt 
Vejr. Del' ankom i UgeusLØb fra Pakhusbugten og Sydvestsiden af Anholt 13 Fiske ... 
fartr~jel'; Fisken var af temmelig god Kvalitet, vejende 13-16 Pd. Snesen og betaltes; 

k. _IDl'd 3--1) "Kl'. Lpd. - Af Torsk tilflørtes med 13 danske Kvaser ca. 8000 Lpd., der be-. 
I . taltes med 1 Kr. 25-2 Kr. pr. Lpd. og tilførtes fra: lIornholm 3, Taal's 2, Aggorii,Ø 1,. 

"f . Rejersø 1, Svendborg l, Assens 1. Dyreborg 1, Ende.ave 1, og HUlldorup l Kv"s.~. 8; 
s'1cJlske Baade' indbragte· fra Farvandene mellem Anholt og Læsø 20 Lpd. Rødsp~*~J,"' 

" , og 450 Lpd. -'rorsk, der betaltes med 41f2 Kr. pr' Lpd. af Rødspætter og 2 Kr .. 'a5,~.~ 
;-. ' Lpd. Vejetorsk og 10 Kr. Snesen af store 1'orsk. - Tilførslen af svonske Sild meget 
~' >rigeljg og botaltes med 50-75 Øre pr. Ol. . 

Bolinders mekaniske Værksteder , 
(Aktiebolag Stockholm) 

Generalagenturet for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i Pe"troleUDls
motorer er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Fredel'ikshavn, 
som i Aar bar leveret 19 af disse :Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. 

. Bolaget er tilkjendt 72 lIedalller. 
Prisliste gratis og franco, alle Forespørgsler:' 

besvares omgaaende. 
! 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

~.erQvadr,: Johanl.l C~hrs? Alt~na.. +ele~ra.madr.: Cohrs, Altona 

::. ' 

,.. 
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Eneste Netfabrik, der tilkendtes, 

Guldmedailie i St·oc'kho-Im. 
København V", Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade' 70 • 

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

London , Fiskeauktion, 
El LI Salomonsen & Co. Billingsgate. 

Kontor 6 & 7 Cross Lane. Lond.on E. C. 
modtager arlle Fiskesorter i Kommission. Afregning og Anvisning afsendes 
samme Dag Varerne sælges. . 

Telegramadresse: 'Salomonsen, ~ndon. 

Sejl 'og Udsalg af Sejldug. 
Prim::t a"merikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l F alle Kvaliteter. 

Nylljøbing p.' Falster' 
i Fpbrnar t 897. 

Færdigsyed.e Sejl, 'solid~ 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om .Prøver ;tf Dug, 
disse' sendes altid frit. 

F. N.. Halmas. 

Fiskenætfa briken "Danmar k'~, 
. Grønneha·ve, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Heløiu",e-r", 
leverer efter Bestilling, eller fra Luger fra vor med Jle nyest(\ og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: SiI~e-, Rødspættegarn. Aaleruser. Aalerader .. 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Dmi,,
uldsgar'll, Ha11lJiegaru og Hørgarn i alle'N r. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. l\.alekuber,Kork, Flaadtræ og KateehQ 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat.- Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkflndt Sølv- og Broncemedaille. 
l\~diieret af ((~-qd. maa-. Wilt LU'tldQ~qk. - Tr~kt ho~ Fran,tz Qhri.ttre.... Køb~nh&VJl. 
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Nr. 6. IO. Februar. 1898. 

Med.1e:rcLsbl.&d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Cbrlattreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er, for Indla.ndet 10 Øre pr.~Petit
linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig ,Rabat. 

Indhold: Dansk Filkeriforeningø HjælpefQnd. 
- Fiskeriet fra Røbjerg T'olddiøtrikt 'i Aaret 1897. 
- Geueralforiamling. - Mindro Meddelelser. ~ Nyt 
Patent. - Oplysninger fra Fiskoriet ved Illand. -
Fisketiberetninger, - Beken~tlløreløer. 

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

fra 9-1f. Redaktøren af Medlemsbladet, 
træffe! desuden i Alm, 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, l3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af, Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

~ 

Breve .og andre Forsendelser til For-
eningens Konsulent bedes althl alene adres
serede til hans .Bopæl: falkonergaard8vej 16, 
København V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt" naar Klldlni angives. 

Sælhundehaler, . 
som indsendes' til "Dansk Fiskeri~ 
foreJ?ing" , bedes adresserede til 
Univ.ersitetets Zoologiske Museum, 
Købertliavn K., og .. ikke til Fo~-
eningens Kontor. . 

Capt. .. 8,eUiDg, . Danish Consulate, 
ISf Jluøoovy eouri, 

. .' . Loftdo" t. c. 
Telilgrll.Di.Adr.: •• ~Ii. LODdoD 

C~ptl !.8elliDg, 
48, Waverley Strøet, 
~. '·Hu.lI.' 

Telegram.Adr.: 8eUmg, Hull. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fl'a Hr. Malling Nielsen, Thurø, 
er indsendt Indholdet af Bøsser der
steds: 3 Kr. 16 øre. Ved foretagen 
Tømning indeholdt Bøssen I i Damp
skibet "Gylfe" 10 Kr. {) Øre samt· 
26 Øre i tyske Penge. 

DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
såavel . en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Fiskeriet fra Esbjerg Told .. 
distrikt i Aaret 1897. 

Fiskeriet . fra Esbjerg Havn er l· 

Aaret iS97 drevet saaledes: 
Yin ter.. og lJ'oraarsjiskeriet med 

ialt '42 indenlandske Sejlskibe og 
1 Dampskib,drægtig .859 Tons m~d 
168 Mands Besætning, indkommen 
592 Gange me~ en samlet Drægtighed 
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af 11,628 Tons 'og en Bestyvning 
1,826,220 ~d" Fisk (1218 Tons) til' 
Værdi 118,455 Kr.(Iri~d :st;~51.Kr. 
i 1896), deraf jalderpaa' 32 'i":Es: 
bjerg hjemmehørendeFartøjElr 97,934 
Kr. (mod 81,651 Kr. lor 30 Fartøjer 
i 1896), disse Fangster, bestod af 
38,570 Pd. Kuller, '1,471,775 Pd. 
Rødspætter, ialt 1,510,345 Pd. Fisk. 
Middel·Prisvar for Kuller 10 Øre 
og Rødspætter 61/2 Øre pr. Pd. 
Højeste Pris for Rødsp. var ,8 Øre 
og laveste 2 Øre pr. Pd. - 5 engelske 
og-l tysk Fiskedamper ere for ulov· 
ligt Fiskere paa dansk Søterritorium 
anholdt a,fFiskeriinspektionsselskabet 
"Grønsund " og mulkterede hver med 
200 Kr. samt Konfiskation af Red
skaber og Fan'gst (ca. 2500 Pd. Fisk 
til Værdi ca! 200 Kr.) Vinterfiske
riet (i Januar og Febl'.pfter Kuller) 
gav et Udbytte af 3513 Kr. Kuller· 
fiskeriet er i ]forhold til Rødspætte
fiskeriet saa lidet lønnende, at det 
saa godt som helt har \'t'get Pladsen 
for det med Snurrevaad driftsbillige 
Rødspættefiskeri, hvortil aUe Fartøjer 
nu ere indrettede. U d byttet er afsat 
til Indlandet med 750,600 Pd. (Pro
vinserne 677,454 Pd., København 
73,146 Pd.), Sverig 4358 'Pd .. , 'Ertg
land 683,221 Pd. og Tyskland 388,041 
Pd. Foraarsfiskeriet, der tog sin 
Begyndelse v~d Slutningen af ~larts 
vil heraf ses at have giv~t et meget 
godt pekuniært Udbytte. 10 udenbys 
Sejlfartøjer 'og 1 Dampskib C, Melpo
mene" af Fanø) have deltaget i 
Vintet.. og Foraarsfiskeriet. Det 
større pekuniære U dbytte i dette 
Foraar mod F'oraaret 1896 skyldes 
i Særdeleshed den højere Pris der 
er opnaaet for Rødspætter. 

Sommer· og Efteraarsjiskeriet, med 
i'alt 36 indenlandske Sejlfartøjer (alle 

",hjemmehørendeLE,sbje.rg), 721 Tons 
".drægtig me'd 14:6 ·~{?tn4s Bes~tning, 
,indkomne 483Gang~,'med,: en ,s~uiif~t 

, Drægtigpedaf 11,448 Tons"øg~;"'~n 
Bestuvn~~'g 'af 1~141,501 'Pd. Fitik' og 
~500 Stkr. Østers (763 Tons) til 
'Værdi 75,543 Kr. (mod 62,835 Kr. 
i 1896), og Fangsterne bestod af 
3350 Pd. Kuller" 200 Pd. Torsk, 
l,137,951 Pd. Rødspætter og. 8500 
8tkr. østers (i 1896 ~8Fartøjer, 
med 62,715 Kr. i TIdbytte). Af 
Sommerfiskeriet Juli: Augu~t og 
September er Udbyttet 384,1J.1 
Pd. Rødspætter til. Værdi 37,256 
Kr., der væsentligst er 'solgt til Ind-

'landet og England: M,iddelpris 
v,ar for' ~uller. 7 Øre, Torsk 5 Øre, 
Rødspætter 61/ 2 ' Øre pr. Pd. og 
østers 4 øre pr. Stk.' (Sommerpris 
10 Øre og' Efteraarspris. p, Øre pt .. 
Pd.) Paa helø Sommer' og Ef ter
a:arsfi'skeriet e~ saaledes et Mer-Ud
bytte af 11,130 Kr. mod, 1896, som 
væsentligst skyldes et heldigt Fiskeri 
i Oktober, medens N~vember, for
~edelst meget urolige Vejrforhold, 
gav, et m~get tarveligt Udbytte og 
derved gjorde at:Efteraarsfiskeriet-
glnnemgaaende blev smaaligt. Fang
sterne, ,afsattes til' Indlandet med 
573,316 Pd. (Provindserne 536.886 
Pd. 'og København 36,430 Pd.), og 
8500 Stkr. Østers, Sverig 4910 Pd., 
England 347,372 Pd. og TysklanJ 
·215,9()3 ,P,~. l ty')k'rr~vl-Darnper 
anholdtes':1 December Ma,aned for' 
ulovligt Fiskeri paa' dansk Søterri-

. toriutn af ... Fiskeriinspektionsskibet 
"GrønsuQ.d," og mulkteredes med 200 
Kr. foruden Konfiskation.' af Red
skaber. og Fangst. 

Ialt have i Aaret 1897 47 inden
landske Fiskerfartøjer~ med en Be
sætnin~ af 194 Mand i en Register-
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tonsdrægtighed af 955 Tons, indkom
men 1075 , Gange med en samlet 
Drægtighed af 23,076 Tons, indbragt 

' , i . Esbjerg Havn 56,920 Pd. Kuller, , 
20{)-~d.Torsk, 2,910,601 Pd. Rød
spætter, ialt 2,967,721 Pd. Fisk og ' 
8500 , Stkr.Østers (1981 Tons) til 
Værdi 193,998 Kl'. (mod 144,486 

, Kr. af 33 Fartøjer i 1896), heraf 
,falder paa 36 Esbjerg Fartøjer 173, 
477 Kr. (mod 144,366 Kr. i 1896). 
Der er sammenlignet med 1896 for 
Esbjerg - FartøjernC\s Vedkommende 
et Mer-Udbytte af 47,934 Kr. der 
væsentligst · skyldes gode Priserpaa 

, Rødspætter i FOl'aaret. TI agtet det 
, meget uh,~ldig~ Efteraarsfiskeri maa 
Aaret 1897 iøvrigt nærmest betegnes 
som nærmende sig et Middel-Aar. 

1.1897 indtraf to Totalforlis, nem
lig fiskekutterne "Ellen" og "Mar
grethe,". ,Mandskabet reddedes. Es
bjerg Sejlfiskerflaades Værdi andrager 
nu ca~ 214,710 Kr. mod 134,000 
Kr. ,i 1896, Netto-Tonnagen er 933 
Registertons. Flaaden er i 1897 
bleven forøget med 6 store Fisker- ,: 
kvaser, hvoraf 2 ere nybyggede 'paa ' 
Abraha,msens Værft paa Fanø, 3 
indførte fra ,England og 1 fra am~en 
indenlandsk Toldsted samt ; med ,l 
D'ampskib, i'ridført fra England af 
Fiskeri-Aktieselskabet "Frem" og 
bestemt for Islands-Fiskeri. 

Af udenlandske Fiskerfart.øjer have , 
" enkelte ,losset mindre Partier Fisk 

i Esbjerg Havn uden egentlig at del
tage i Fiskeriet. 

, Forsøg nogle af herværende Far
, tøjer have gjort med selv , at sejle , 
Fisk lige fra;Fangsten til Hamborg 

, gave et heldigt Resultat. Et Par 
Gange er forsendt Fisk med privat 

.lejet Damper dels fra Havnen" dels 
fra. Søen (Fangstpladsen) til England, 

og der siges, at højere Pris derfor 
opnaaedes, da Fisken kom paa Mar
kedet i bedre Kondition. Danmarks 
Fiskeri-Agent i England, Kapt. A. 
Sølling, ' har i Efteraaret holdt et 
meget ' belærende Foredrag for Fi
skerne i Esbjerg. 

Om østersfisken'et hp;rfra noteres, 
at dette Fiskeri sikkert med Fordel 
kunde drives herfra, fordi Esbjerg 
ligger saa nær ved Nordsøens rige 
og store Østersbanker, der stærk 
udnyttes af England 'og Tyskland, 
forhaabentlig vil Fiskerne ogsaa ud
nytte dette : Fiskeri i ' en ikke altfor 
fjern Fremtid og bringe de Kapitaler 
hjem, som nu fra hele Skandinavien 
gaa til Udlandet for østers-For
bruget. Indførslen af østers til 
Danmark over Esbje?'l} fra England 
og Tyskland androge i 1897 350,000 
Stkr. til VærdI ca. 17,000 Kr. En 
Hindring for dansk østers-Fiskeri i 
Nordsøen efter · dennes store og tyk
skallede østers er ' vor høje østers
told, 3 Øre pr.. Pd., hvilken burde 
reduceres ' en .Del, idet mindste for 
østers, der af danske Fiskerfartøjer 
hjembringes lige fra Fangst-en, for 
at disse med Fordel kunne optage 
Konkurrencen med østers-Indførslen 
fra Udlandet. 

Fra Hjerting med Sjælborg dreves 
Fo,taarsfiskeriet med 1'8 Fartøjer, 
195 Tons drægtig med 55 Mands 
Besætning, indkommen 684 Gange 
med en samlet Drægtighed af 7410 
Tons og en Bestuvning af 310,000 
Pd. Rødspætter, 381,480 Pd. Kuller, 
93,110 Pd. Torsk, 662 Pd. Laks, 
ialt ' 785,252 Pd. Fisk (524 Tons) 

, til Værdi 32,648 Kr. mod 56,740 
Kr . .i 1896. 'Middelpris var for 
Kuller 51/ 2 Øre, Torsk 5 Øre, Rød
spætter, 3 Øre og Laks l Kr. pr. Pd . 
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Efteraarsjl,keriet med 13 F~rtøjer, 
145 Tons drægtig med 43 Man?s 
Besætning, indkommen 481 Gange 
med ~n sam~et Drægtighed af 5365 
Tons og en Bestuvning af 147,100 
Kulh~r, 22,670 Pd. Torsk, 50 Pd .. 
Tunger og Pighvar, 140 Pd. Laks, 
17,800 Pd. Rødspætter, iaIt 187,940 
Pd. Fisk (125 Tons) .til V~rdi 
16,344 Kl'. mod 17,634 Kr. i 1896. 
Middelpris var for Kuller 8 øret 
Torsk 5 Øre, Tunger etc. 70 Øre, 
Laks 80 øre og Rødspætter 4 Øre 
pI". Pd. 

. Aarsjiskeriet har saaledes' væ,ret 
drevet af 18 Fartøjer, 195 Tons dr. 
med 55 Mands BesætJling, indkommen 
1165 Gange med en samlet Dræg
tighed af 12,775 Tons og en Be
stuvning af 973,192 Pd. Fisk (649 
Tons) til Værdi 48,992 Kr. (mod 
74,374 Kr. i 1896) eller et Mindre
Udbytte af 25,382 Kr. i 1897; der 
væsentligt skyldes et uheldigt For-, 
aarsfiskeri . A f Totalforlis indtraf 
ingen. Fiskerflaadens Værdi ca. 
30,000 Kr. 

Udbyttet af Fiskeriet i hele Esbjerg 
Tolddistrikt har saaledes været ialt 
fol' de her hjemmehørende i Drift 
værende 54 Fartøjer, 3,625,038 Pd. 
Fisk og 8500 Stkr. østers til Værdi 
~2~,469 Kr. mod 49 Fartøjer; med 
4,071,600 Pd. Fisk til Værdi 219,240 
Kr. i 1896. Altsaaet Mer-Ud
bytte for Tolddistriktets samtlige 
Fiskerfartøjer af ikkun 3,229 Kr. i 
1897. For alle fra Tolddistriktet 
tiskende 65 indenlandske Fartøjer 
er Udbyttet 3,940,913 Pd. Fisk og 
8500 Stkr. østers til Værdi 2!l2,990 
Kr .. mod 4,075,600 Pd. Fisk til 
V ærdi ~18,860 Kr. i 1896 eller for 
24,130 Kr. mere i 1897, hvilket 
skyldes Fiskeriet i Esbjerg; 

, , 

Som· Eksp()rtltam" 101" Fisk' UZ 
England fra det øvrige ,Danmark 
bar Esbjerg haft en-Udførsel i 1897 
af 1,304,006 Pd. Aal og 669,700 
Pd .. anden Fisk -til en samlet Værdi 
nf ca. 667,700 Kr. hvortil komln'er 
1,030,593 Pd. Fisk af Esbjerg Ud
byttet til Værdi ca. 67,000 Kr. 

laU er udført fra Esbjerg til 
England for ca. 734,700- Kr. fersk 
Fisk. 

Generalforsam]jng. 

Søndagen 30te Januar afholdt 
"Fiskerforenirgen for København og 
Omegn" sin aarlige Generalforsam .. 
ling paa Hjørnet af Storm gade og 
Vestervoldgade. Da det efter Op
tælling havde vist sig, at det efter 
Lovene beste'mte Medlemsantal var 
mødt, aabnedes Generalforsamlingen 
af Formanden, Fisker G. Zingen
berg, med en -Udtalelse om, -at det 
i Dag netop var 10Aar siden" at 
denne Forening blev stiftet af Fiskere 
fra København og Omegn, hvorfor 
han vilde aabneGenera:lforsamlinsen 
med en Opfordring til aHe de mødte 
Medlemmer til med sig at udbringe 
et kraftigt Leve for Foreningens, 
~'remgang og Trivsel ,i kommende 
Aar, saaledes, at den maatte .se sig 
istand til at fremme Foreningens 
Formaal paa enhver virks01ll' Maade. 
Dette Leve udbragtes derefter under 
stor Tilslutning fra Forsamlingen. 
Derefter foreslo~es Foreningens' Kas
serer, Fiskehandler Joh. A~ Stilling1 
til Dirigent, hvilket Valg han mod~ 
tog med ForsamlingensBiUigeIBe~', 

Dirigenten lod dereftel' Bogføreren 
oplæse Dagsordenen for. Mø41et, og 
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bad om Generalforsamlingens God
kendelse af Regnskabet, som forelaa 
'trykt, saa ethvert Medlem kunde faa 

, sit Eksemplar. 
Efter ' nogle Bemærkninger fra 

enkelte Medlemmer af mindre væ
sentlig Betydning, og da ingen ytrede 
sig imod Godkendelsen, gik man 
over til Valg af Formand, som i 
Følge Lovene skulle afgaa. G. 
Zingenberg genvalgtes med Akkla
mn,tio~, ' og ti!. , Repræsentanter af 
Bestyrelsen valgtes ' ved skriftlig Af
s~emning Fisker Martin Kallebange, 
Vasdfisker Lars' Jensen og Fisker 
E. B. Re.zs.' Endvidere valgtes to 
Suppleanter. 

Bestyrelsen , fremkom dernæst med 
et Forslag om nye Loves Trykning; 
Lovforslaget ,'blev oplæst og vedtaget ' 
af Generalforsamlingen. Efter et 
Par mindre Spørgsmaals Drøftelse 
skred man' til Forhandling af For
eningens Deltagelse i Bergensudstil
Hngen l898. " 

Bestyrelsen havde anmeldt (ore
føbig Delt;:tgelse, ,men den ønskede 
nu at -børe Generalforsamlingens Me~ 
ning, om den billigede eller , misb'n
ligede Deltagelse paa nærmere til
budte Betingelser, som Generalfor-' 
samlingen derefter blev gjort bekendt 
med. Generalforsamlingen bilfigede 
fuldt ud Bestyrelsens Beslutning om 
Deltagelse' paa de tilbudte Vilkaar. 

Sidste Post paa Dagsordenen an
gik Valg af en Repræsentant til at 
møde paa ' Dansk Fiskel'iforenings 
Generalforsamling. Hertil valgtes 
Foreningens Formand, &.Zingenberg. 

U denfor Dagsorden foreslog der
efter Formanden Øeneralforsamlingen 
at optage som ,;Æresmedlem" af 
Foreningen dens , tidligere Formand 
den ældre Fisker A.N. Leandel, 
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hvilket vedtoges enstemmigt af For
samlingen, hvorefter Generalforsam-
ligen 'sluttedes. F. 

Nyt Patent. 

Apparat til Transport af levende ' 
Fisk. Paa et saadant Apparat have 
Bankfirmaet Ehrenbel'g & 00. og In
geniør F. Pich i Berlin faaet udstedt 
Patent iN orge den 24. Januar d. A. 

Ved Transport af levende' Fisk og 
andre Vand dyr har man hidtil søgt 
at holde Vandet tilstrækkelig ilthol
digt ved at tilføre det en stor Luft
mængde, som enten direkte blev 
presset ind i Vandet eller optoges i 
dette, derved at Vandet i Regn- eller 
Støvform førtes igennem Luften, der 
skulde ilte Vandet. Hensigten her
med var tillige at fjærne Kulsyren, 
som, ved at være til Stede i større 
Mængde, indvirker skadelig paa Fi
skene. Denne Anvendelse af en be
tydelig ydre Luftmængde har imid
lertid væsentlige Ulemper, som den 
nye Opfindelse tilstræber at afhjælpe 

Naar Luftfm f. Ex. om Sommeren 
er meget_varm, vil Vandet ved rige
lig Optagelse af denne IJuft hurtig 
opnaa en for høj Varmegrad, saaledes 
at Fiskene blive syge eller omkomme. 
H vis Luften er meget støvfuld eller 
blandet med usunde Luftarter, hvilket 
f; Ex. ofte er Tilfældet, hvor Trans
porten sker med J ærnbaiie gennem 
Fabriksegne, optager Vandet en saa-

, dan Mængde af disse Stoffer , at Dyrene 
vanskelig ville kunne leve deri. Følgen 
af disse Ulemper har da ogsaastadig 
vist sig derved, at en enkelt Trans
port er lykkedes, medens andre, hv.or 

, de samme Forsigtighedsregler have' 



Tæret iagttagne, have givet uheldige 
Resultater. 

Ved det nye AppaJ'at anvendes 
der kun en ringe Luftmængde, der 
dels kan medføres komprimeret i ren·
set Tilstand og dels, om det gøres 
ønskeligt, kan afkøles ved Is, saaledes 
at Fiskebussinets Temperatur holdes 

-ved en passende Størrelse. 
Den Fremgangsmaade, som Opfin

derne anvende, er i det væsentli~e 

følgende: 
Vandet fra Fiskebeholderen suge~ 

af en Kredspumpe op gennem en 
Rørledning, der fører Vandet hen til 
en Filtrerkasse. Paa denne Stræk
ning tilføres der igennem Rørstykker 
det urene Vand Luft, som bevirker, 
at den tilstedeværende Kulsyre for
tyndes. Vandet trænger nu gennem 
Filtret, hvorved ikke alene Luftens 
inderlige Blanding med Vandet begun
stiges, men de fine gennem Filtret 
trængte organiske Stoffer faa tillige 
derved Lejlighed til at ilte sig. 

Fra Filtret fører det rensede Vand 
hen til en Vakuumbeholder d. v. s. 
en Beholder, hvori Luften stadig hol
des meget fortyndet ved Hjælp af 
en Luftsuger. Dette har til Følge, 
at Luften og Kulsyren næsten ganske 
suges bort, saalede~ at Vandet, naar 
det torlader sidstnævnte Beholder, kun 
indeholder en rent forsvindende Mæng
de af den for Fiskene skadelige Kul
syr~, men paa den anden Side nu 
ikke længere er tilstrækkeligt ilt
holdigt. Paa dette sidste raades der 
imidlertid Bod d{lrved, at Vandet paa. 
den sidste Strækning af sit Kredsløb 
tilbage til Fiskebeholderen i fint for
delt Tilstand kommer i Berøring 
med den rensede Lyft, der eventuelt 
kan medføres under Transporten isaf
kølet og komprimeret i en Beholder 1 

saa at den kun indtager ringe Plads. 
N aar Vandet derfoF atter .kommer 
i Berøring med Fiskene, er det rent, 
pu.ssentle iltholdigt og kuls,refritsamt 
oJ en Varmegrad, der let kan afpas
ses efter An.rstiden. 

Mindre Meddelelse-r. 

Gave til Fiskeriforeningen for Thi
sted og Omegn. Til Fremme af 
saavel Saltvand s- som Ferskvands· 
fiskeri i Jylland har en Anonym 
under Navn af Adolph Tachaus' 
Fond ved Depositum i Finansmini
steriet skænket et 31/ i pOt.s Ind
skrivningsbevis for 500 Kr., til oven
for nævnte Forenin'g, hvis Bestyrelse 
under Byraadets Kontrol disponerer 
over Kapitalen og de aarlige Renter. 
Det er den anonyme Givers Ønske, 
at den lille Fond først søges bragt 
op til mindst 5000 Kr., før de aar
lige Renter stilles til Disposition og 
til Anvendelse i den antydede Ret
ning. 

Thisted, den 2den Februar 1898. 
Fiskeeksportfirmaet Taabbel & Comp. 
vil til næste Foraar a.nlægge en 
Fiske-Konservesfabrik og Mariner .. 
anstalt samt Fiskerøgeri her i Byen. 
I dette Øjemed har Firmaet er .. 
hverTetsig en Plads ved Havnen, 
og efter at denne er blevell befriet 
for et derværende Pakhus,vil Ar~ 
b~jdet paa den nye Fabriks Op· 
før~lse snarest. blive paabegyndt. 

Den paatænkte .Anstalt er helt 
beregnet pau Eksport og skal a.n
lægges efter tysk Mrmster. Fitmaet 
har sikret sig kyndige Folk til Be-
tjeningen. .P. 



• 

Oplysninger fra Fiskeriet ved Island. 
(Slutning.) 

. ForteIDelee over tær,iske Piskefartøjers P~Dg8t i 1896. 

Skibets Navn 

N 

Øi 
Fe 

.2 

Y 
N, 

Dart 

I 

Netto 
TODS 

68.09 
76 19 
80'98 
85'~9 

82'72 
74'00 
-

74'90 
87'49 
89'~7 

42'79 
88'68 
84'00 
89'28 
76'56 
42"68 

76.62 

86'H 

-

1
71,,, 
85'~1I 

86'00 
86'i7 

-
62.64 

121.74, " 
"S6'88 

88'28 
69'19 
-

87'98 
63.611 

71,. 

Ejerens Navn 

Selskab i ThorAhaTu 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Andreasen, 'fhorshavn 

Selskab i Tveraa 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Hansen i Midvogi 

Selskab i Vestmnnnu,bavn 

H . I. Hjælm i Yogi 

do. 

Selskab i V Ogl 

do. 

do. 

do. 

do. 

Mortensen, Tveraa 

do, 

do. 

do. 

do. 

Kjøbmand Thomsen 

Selskab i Klaksvig 

do. 

M. Thomsen, KoUafjord 

. Fiskeri -vsd 
Færøerne 

.-: • '1:S 
.. 1=1- i~-! 

' -: 
~GlO» l:1li 

l:1li'" I=l 
~,fil~ 1=l'1:S '" CIS 

I=l;n ~'~~ ~ 

User Skpd. 

12 26 374 
15 24 518 
16 26 515 
16 26 445 
16 26 536 

1~ 15 239 
15 22 405 
13 25 M4 

14 19 885 
14 19 314 
12 19 244 

14 16 326 
·12 16 310 
14 16 232 
14 16 305 
12 18 254 
14 18 320 
11 15 246 
12 17 238 

1

14 17 308 
16 18 441 
13 18 326 
14 18 420 
10 13 164 
14 19 338 
14 17 270 
14 20 352 

14 20 412 
12 15 187 
18 1'1 230 
is 29 310 
19 24 300 

18 20 234. 

Fiskeri ved 
Island 

.. 41 • '1:S 
1=I.!l ..... 0» i 4)4) "I=l.d 
te'" til) 41 l:1li I=l 
I=l'" 1=I'1:S'" CIS 

'a~ r:~~ ~ 

I 

Uger Skpd, 

- - -
- - -
- - -

- .- -
14 10 120 

16 9 64 

- - -
14 9 225 
14 9 160 

14 9 162 

14 11 156 

14 11 206 

14 12 178 

14 11 .198 

12 9 166 

14 7 152 

13 1 11 260 
13 9 186 

14 10 206 

15 9 260 

14 10 188 

15 10 240 

11 10 176 

14 8 11;6 

15 10 240 

14 9 164 

14 9 218 

12 12 282 
:14 11 149 
13 5 90 

13 8 180 

., 
~ 
i"""I 

I Skpd, 

374 
1;';18 
515 
445 

685 
360 

469 
5U 
610 
4'14: 
406 

482 
616." 
41() 
503 

420 
'472 
606 
424 
514 
701 
514 
660 
339 
604: 

510 
516 

630 

469 

379 
400 
800 

414 



Portegneise over islandske Dæksfartøjers Fangst i Paxebugten 1896 . 

I m Ol ,..!,.lo:: .lo:: I .lo:: 
I=l 

§rd 
..... Ul m liIC I m 

<D <D "tj:l 
~~ .",!::;'::::tj:l~ 

Netto 
bOm rd<D 'a~~ 1=l".~1=l I=l ...... 

~~ .... P04 m .......... tIS 

Nr. Skibets Navn Ejerens Navn 'S ~ I=l.~oo tIS.lo:: StlS~::a 
Tons ~'" IlD· .... 

.s.:d J.: 
00 <D .... 

æ~ bOJ.. 
]~ s:I bO~ • 

~oo fJ> bO<DP04 §æ~a æ'" ~~ 
~. ~ >~ ~ øl!-Q) 

..o 
Uger Skpd. Pd. Skpd. Pd. 

1 Toiler 66'24. Geir Zoega 20 26 440 163 22 -

" ~ do-: 
. , ; 

2 l!'alken' , 14 15 167 - 232 11 297 . 

3 Harald .. 27'85 .. do. 16 24 304 - 195 19 -
4 To Venner 37'29 { Gelr.Zoega. 

J. Olafsson 14 23 249 - 185 17 250 

5 Margrjit .74'70 Th. Thorsteinsson 19 24 430 255 162 22 215 
6 Gylfi 41.48 do. 13 24 200 293 186 15 145 
7 Geir . lith - do. 8 23 86 - 208 10 240 
8 Stjcrnø Bjør~'Gudmundsson o. fl. 18 27 293 - 168 16 89 

~ Storla 72'68 SturlaJollsson 21 9 144 160 200 6 282 

10 Island 55 88 
{ Sturla.T onsson 

. Th. Gudmundsson 15 25 232 U7 161 15 157 

U Jon 62'51 J Oll Nordmann 19 23 328. - 162 ]7 52 
12 Geysir 26'80 00. 12 23 193 - 166 16 ,27 

13 Helene - do'. U 16 78 -- 218 7 30 
14 Einingin . 21.~4 Eythor Felixson 12 27 212 227 195 17 232 
15· Agnes 30'36 do. 13 26 212 293 188 16 121 
16 Slcipner - Arni Eythorson 14 28 233 212 184 16 220 

17 Engey . 26'80 { B. Bjarnasson 
R. Magnusson 12 20 171 - 199 14 ~87 

18 Baldur - Tr. Gunnarsson 10 25 157 - 194 15 240 
19 Hermann - do. 11 13 88 - 234 8 --
20 'sj all 33'80 Jon Jonsson o. fl. 15 21 270 - 185 18 -
21 Komet 36'41 do. 16 21 345 - 184 21 180 
22 Hjalmar - Rudolf Olafsson o. fl. 16 21 291 - 175 18 60 
23 Clarine 24'98 Gudm. Einarsson 12 21 197 - 192 16 i33 

24 Hi malaya 52'61 { Aug. Flygenring 16 ·22 271 290 166 17 -J. Thorson 
25, Ellen, .32'46 M. S. BlCmdal 10 20 100 175 229 10 17 
26 Solid 19'OG GunI. 'Briem 10 15 80 122 214 . 8 12 
27 Den Lille 13'06 do. 10 14 56 288 288 5 2~Q 

28 Blue Bell ' 19'60 Engelsk isI. Selskab 10 ' 16 62 ~98 25f> 6 93 
29 Alpha : 13'00 Thor1. Thorlaksson 7 16 30 14 197 4 Q3 
30 Ørnen 16'71 Harald Møller 8 16 71 80 238 8 24 
31 Stigandi 14'88 Helgi Helgason 7 16 88 240 198 12 217 
32 Gudrun 23'48 do.- U 23 241 160 159 21 305 
33 Geir 34'99 Geir Zoega 10 28 
34 Mathildur 31'00 Th. Thorsteiosson~ 10 25 
35 Hermann 20'00 Tr. Gunnarssoll 9 10 
36 PQlll;1x 25'00 . Th . .Jensen 10 14 ~~ 70 262 5 2~3 

37 Oastor 71'00 do. 20 24 204 96 230 10 69 
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Fortegnelse : '01' • . ' Pangsten af~islaDdske Dæksfartøjer fra Bildudal 
Sommeren 1896. 

-- - . -_ . 
ø I 00 

..!tI I I 

:::l :::l ..... ..!:d 00 ;~S..;1rTj , - c1l c1l c1l rTj t'3.~ &:;r-d bD 00 '"C c1l :::l ::;1 .... ~ 
:::l~ Netto .,' ? .Se ~~o ...... ~ Ul ~ e\l 

Nr. Skibet~ Navn Eje~ens Navn c1l""", . t'3 ciJ S'a"""':E Tons ~ $-c 00· ..... """'rTj 
""'" 1SI. 00 l-< bD c1l -~ ~ 

c1l "O 
æ ""'" ~ e\l æ I-< ..... 1-< §tDEr.: mm t'3> >15 :::l~ c1læc1l~ 

. - , ~ ~ <tl ~~..o 

t;· . Ugor Skpd. Pd. Skpd. Pd. 

-l MariA 30'00' P. J. 'l'horsteinsson 10 19 162 288 212 16 92 

'2 ' Tjalfe 42'90 do. 12 21 225 73 215 ]8 246 

3 Katrin 30'00 do. 11 22 266 89 199 24 - 66 

r: Kjartan ' 26'66 E. Gislason o. fl. 12

1

21 233 1140 1~4 I 19 149 
Helga l 32'00 P. J. Thorsteirisson 10 16 174 199 231 17 147 

I 6 Asta Berghildur 36'00 do. 

7 Gyda - - 15'00 do. 

8 Hermann 20'00 do. 

~ 9 
Runa - - -, 

1 10 -. Pilot - - -
11 Snyg 15'00 P. Bjørnsson 

12 1;~Gudrun - ' -

Fiskeriberetninger. 
Frederikshavp, den 7 de Februar 

1898. Megen forgæves Sejlads :og 
ku.n ringe U d:bytte, saaledes have 

. Forholdene været for vore Fiskere 
i den sidst forløbne~ Uge. 

Midt i Ugen. var der enkelte Kut
tere, der i Farvandet sydDst af 

-

-

-

I S~agen - fik nogen Fangst, fra 30--:
iO,OSnese smaa Rødspætter, 'vejende 
10-12 Pd. Snes'en og , betal~e med ' 
fra l :Kr. ' 60 ,Øre· til 2 Kr. pr. 

' Snes. -Den rasende:Snestor,m i Fre
degs :jog - ~aa godt som alle de under 

, Anholt fiskende Kuttere hjem, . før-
end 'de _ havde faaet Lejlighed til at 
faå -'noget-Udbytte, iNat indkom en 

' enkelt derfra, den havde _ ca'. 25 
,Snese; , men,Fisken var af udmærket 
-~valitet . vejende ca; 30, Pd .• Snesen, ' 
-M der betaltes -den, : høje 'i Pris af 

9 20 203 89 221 22 187 
7 22 156 186 196 22 118 

8 19 172 9~ 192 21 1171 
8 17 180 197 225 22 184 

11, 21 223 308 220 20 115 
9 21 238 247 175 26 167 

7 15 In ]87 195 15 302 

71/2 Kr. Snesen. Fra Herthas Flak 
indkom .ligeledes i N at 4---'-5 Kuttere 
med mindre Partier Rødspætter, og 
skønt Fisken kun vejede 12-14 Pd. 
Snesen, opnaaedes dog 2 til 4 Kr. 
Snesen. Fra Skagen er der' af og 
til tilført mindre Partiel' Rødspætter, 
særlig i de to sidste Dage skal 
Fiskeriet have bedret sig en Del, 
der betales ""fra 2-4 Kr. Snesen for 
Rødspætter fejende 14-17 Pd. 
Snesen ;Skagfiskerne kIa ge ved blive'nde 
over de fremmede Traw.1damperes 
Overgreb~ ' _ daglig ses disse indenfor 

- Søterritoriets Grænse med Travlen 
ude, borttagende Rub og Stub af 
Fisk ligofor Næsen ' af Fiskerne og 
ofte . endog disses ' udsa\te -Fiskered~ 
skaber, Fiskerne blive. efterhaanden 
bitre i Sindet 'Ved 'at erfare, at der 
intet bliver gjort for at bes~ytte 

deres Interesser, til Island . bliver 
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. der sendt et stort Orlogsfartøj' for 
at . v~r(l tage de derværende Fiskeres 
Interesse, men til at beskytte vore 
~gno Fiskeres Interesse,. endda ud-

I for det Sted, hvor Landets talrigste 
Fiskerbefolkning ~ar hjemme og for~ 
øvrigtFiskeriet er afstørsteBetydning, 
ha.r man kun Havørnen, som slet ikke 

som tidligere antydet - form~ar at 
. klare .• et den paalagte li verv. Silde-' 
:6s~eri(>t i den svenske Sktl3rgaard har 
i den sidste Tid bedret sig betydelig, 
store Masser af Sild skulle være 
indstængede, og det fremgaar ogsaa 

aCden stabile,lave Pris, at der lUaa 
være rigeligt med Sild fremme paa 
det svenske Marked, til herværende 
'Modtagere ere 1600 Kasser tilførte 
fra Gøteborg, til' tysk~ ~øgerier af
gik ca. ,500 Kasser, der' 'er betalt 
ca. 31/ 2 Kr. pr. Kasse en gros ab 
Gøteborg. Hummerprisenerpludselig 
gaaet svært i Vejret, der forlanges 
nu 1 Kr. 65 til 1 Kr. 75 Øre pr. 
Pd. en gros ab Ohristianssand, hvortil 
er tilført! ca. 5000 Stkr.; til det tyske 
1\tlarked er afgaaet ca; 8000 Stkr. 

Kl .. 

, . 

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

i Ugen fra 30. Januar til 6. Februar 1898. -
~ I ~ I t- I I bO ~ IG) ~ I ~ le. cg 

~ cg . ~ j cg cg 

I 
• Cl. .:ti. >t 

Tilført af: "'CI_. "'Cl 1:1) Cl. III) .!'! "'Cl o ~ .:tI.:: "'Cl "'Cl 

~! I~~ r= :::::II ~ "; 

\ 

æ I:~I~; I 
"'Cl ';j 

:::::II ~ C cg 

I- .:ti. I- lIIi': c::I .:ti. G) II: 
ri) GfJ 

21an,ke Fi,ker- II Pd. p~ I Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. 

I 
Pdl Pd. Pd. 'Pd, 

fartøjer ... 1800 20 

5 danske Kvaser 28440 

7 sve.nske 1!~jskel'-
fartøjer .. '. 5670 

pr. Baad og Vogn 
l ; fra nærliggende 

Fiskerlejer ... 272 1160 1130 277 
il , . pr. J erJl bane & -

Dampskib: , .. 1659511080 75 2546
1 r55568 

6986 5000'15703 16560 --- ------
laIt . .. 18395 1080 95 272 37816 456698 7263 5000 5703 16560 

l), 200 Pd. Aal ')g 17 Pd. Aalekvabber. 2) Aal. &) 4500 Pd.lLaks og 500 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 54'8882 Pd. 
Betalt Gemiemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter:, levende Kr. 5,00-:-5,26, Ka!'lsefisk 

, Kr. 3!00-5,OO pr. Lpd.; Torsk, levende Kr. 2,00-2,40, svenske Kr, 2.35, Kassefisk Kr. 
0,75-1,50 pr. Lpd.; Sild svenske Kr. 0,35-0,55 pr. Ol; Aal, blanke Kr: 0,65, gnle Kr. 
0.35-0,45 pr . .Pd.; Laks Kr. 0,50 -1,50 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,80-1,00 pr. Pd.; Gedde, 
danske Kr. 0,35-0,45, finske Kr. 0,15-0,35 pr. Pd. 

I Ugens LØb ankom kun 2 Kuttere med levende Rønsvætter, de havde fisket'i :pak
husbugten, ialt kUl;1 100 Lpd., vejende ca. 15 Pd. pr. Snes og betalte med 5-5 Kr. 25 
Øre pr. Lpd. - Tilførslen af levende Torsk var ogsaa kun rmge. Af 5 danske Kvaser 
tilførtl:iS 1:&65 Lpd., der betaltes med 2 Kr. 10-2 Kr. 40 pr. Lpd. og ankom: 2 Kvaser 
fra Bornholm, 1 fra Assens, l fra Sllckkersten og.1 fra Hou. 7 svenske Baade ankom 
fra Farvandeno mellem Anholt og Læsø med 300 Lpd.,der betaltes med 2 Kr. 35 pr., 
Lpd. Vejetorsk og 10-12 Kr. Snesen for store T.rak. - Svenske Sild tilførtes i store 
Partier pr. tI erabano og Dampskib og betaltes med 35-55 ør.e pr. Ol. 
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Fiskere ~s8geS. 
En eller to unge raske 

Fiskere, ' . som foruden at 
kunne røgte, ogsaa maa, 
være vante til at bØde Fiske~ 
redskaber" søges. , 

Gode ,Anbefalinges f6r~ 
langes. 

A. Kok-Jensen, 
Korsør, anviser. 

En Fiskekvase 
ø'nskes ' til Købs af 

Skipper 
, A. Poulsen" 

Bavnev.ejen, 
Gren ••. -

01 

Snurrevaad. 
, Fiskeres Opmærksomhed 

henledes paa mine bekendte 
Flyndersllurrevaad og Tungo
vaad, som jeg leverer i for
skellige Længder og i flere 
forskellige Maskevider til 
90 a 1 Kr. pr. Fv. 

Alt efter Bestilling. 
NJels Ohr4 ' Nielsen, 

Vaadblrider. Skagen. 

Aaleruseredskaber 
til ,Salg. 

Ca. 120 Stk. ekstra gode 
og ny Aaleruser , med Alt 
til dette Fiskeri henhørende 
i komp~et og fejlfri Stand; 
tillige med Hyttefa.de og 
Damjoller, hos , 

~:Lanl·ellberg~ Korsør. 

fiskekroge -F abriken ", Fiskekvase til Salg. 
- SølTludatllfl I A a Ih r g 1888 eg 

I K.hil ha". 1888 -
anbElfaler sit UdsIlIg at alle Sorter 
Fiskekroge, san vel i Staal, .læn 
Bom MeBsing, samt Pilke i Tin O.jl 
Bly. ForøendoB mod Efterkrav. ' 

Conrad Christensen. 
St. Str~ndstræde 41. 

KØbenhavn K. 

En Fiskekv'ase til ca. 
5000 Pd. Torsk er til 
Salg hos " 

Brødr~ Svendsen, 
, Refshaleøen. 

Ofrel1tli'g 'Avktion. 
Tirsdag deri 15. Februar 1898 KI. 11 Form. bliver ved ofrentlig ,Avktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 6400 Pd. glo Tovværk, 500 Pd. 
Klude, 860 Pd. gl. Sejldug, 18000 Pd. Staalaffald, 38200 Pd. gI. Jærn, 638 
Pd. gI. Metal, 104 Pd. Zink, 286 , Pd. Metalspaaner 

, , 9480 Pd. Zinkaske, 
6 Fartøjss&jl, 1 Høvlebænk, 5 Tinfade og 12 Tintallerkener, 4 Wistons 
Tallier, 30 Par Vandstøvler, 100 Overtræksbuserunner, 190 Overtræks
benklæder, ,21 Lanterner, 3 Hjulbøre -m. m. 

, , Sagerne paa.vises Fredag den 11. Februar og følgende Søgnedage fra 
KI. 10-2 i Magasinet for kasseret, Gods,. hvor Kataloger til den Tid udleveres. 

O:logsværjtets Centralkontor, den 7. ,Februar 1898 . 

. ' Bolindersmekaniske Værksteder 
(Aktiebolag StOCkholm) 

Generalagenturet' for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i PetroleUDls
Dlotorer er- hos-

KjøbmandChr. Olsen; Fredel'iksbavn, 
som, iAarhar -leveret 1~ af disse :Motorer 
til i Frederikshavri, 'Skagell, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fjskekuttere. 

, Boiaget erUlkjendt 72 lIedailler. 
Prisliste gratis og franco, alle Forespørg~lt r 

besvares omgaaende. ' , 
~. ! • 

. -,A 'lto'na ,Fis'ke_uction. 
, ,'~01I,A~COHRS, b~'ediget Fi8keauct~on~tor. ' 

: - I ,.BreV'adr.: Johann , qo~r8~ ' -Alton~. Televamadr.: Cohr8, Alt~na. 



·iibenhim~'Meki~lske . 
Næt 'ogGa,I'll~JfabliJ#/r' ..... . 

M.L. Utz'On. " 
\, ,h 

Eneste N etfa.br~k, der tilken(ites , 

Guldmedailie i Stockholm. 
Kebenha vnV." :relel. Nr.,2671 V. Vesterb;rogade 70. 

~""'''''''''''''''''''':''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''''''~ 

,London Fiskeau'~t.lon., 
~E. L.Salomonseu & Co. Billingsgate. . 

, I , 

Kon~or 6' & 7 Cross Lane. London.E. C. 
modtager alle Fiskesorter i Kommission. ' Afregning og' Anvisning afsendes 
samme Dag, Varerne, sælges. 

Telegramadresse: ,l!!iJalomoD1ien, Lontlon. 

Færdigsyede SeJl, solidt 
forarbejdede, leveres, vir

. keligt billige. 
Undersøg 'selv ~agen, 

skriv om Prøv:er af Dug, 
disse 'sendes altid frit. 

f,. N."Halmø8. 
Telefon 129. . 

Fiakenætfabriken"Danmark", . 
. Grønnehave, Hel@ingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,~75 Heløincer", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest~og bedste 
Maskiner forsynede, Fn.brik: Silde:, Rødspættegarn"Aaleruser • Aalerader • ' 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags NæfogGarrr. Bmu
uldsgar'u, Ham,pe,garn og Hør,garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste KvaJiteter. ..~aleku.ber" Kork,Flaadtræ ogKate~bQ 
haves paa L~ger. ,.' 

Harullendegiv8sJlabat. Forespørgsler be.'are88trak8~ ,. 
fed Udstillingerne i ,Helsingør og Randers tilkAndt Sølv.; og Broncemedaille . 
.Redit{eret af· Q&'\ld. malf. l ViU. L'Undbe~k. - Trykt hos Frant: Ohri"ttreu. K,øbenhaTD 
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Nr. 7., 17. Februar. 189,8. 

Medl.e::J::X1:.sbl.&d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chriettreu, Grøn .. egade ,IO, København K. Prisen er for ladlandet 10 Øre pr. Petit

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

Ir;tdhol,d;' Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond. 
- Laksefl:skos Opdrætning. - Mindre Meddelelser. 
- Fie.k&ribeletn,in~er. - Beke~dt~ørelser. 

Dansk Fiskeriforeni,ngs Kontor, Swrm-
gade 20 Stuen, København V, el' aabent 
fra- 9-11. "Heddktør~'n afl\!Ledlemsbladet 
trreffes 'desuden,j Alm; 5~7Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrør~nde Re
daktionen af Medlemsbladet Qedes sendte 
til Kontoret • 

.-' 
Breve 9g i alldr.Q Forsende Iser til For

en'ingens 'Konsulent' bed~s altiJ aIcllc' adres
lerede til hans Bopæl : Falkonergaardsvej 16, 
København V~ 

Eftertryk af MedI'einsbladets Artikler el' 
tilladt, naar Kilden angives. ' 

Sælhundehaler~ 
SODl indsendes 'til ,~,Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 

, Universitetets, Zoolo,qiske . Museum" 
Køb~nhavn K" og ikke' til,For
eningens Kontor. 

Capt~A.:881Wlg, Danish Consulate, 
a,' Mul!iCovy ,eoun, 

! London E. C. 
Telegram Adr.: S.Ping. London 

Capt.' A. Sølling, 
.8~' WaverleySti'eet, 

, . Hull. 
Tllegram-Adr .. : SøUlng, ,Hull. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

E' ra en Bøsse hos Fiskehandler 
. Gottlie bsen, Helsingør er indsendt 

10 ø. ! Fra. Bornholm er end .. 
,videre forude~ den i Bla'det Nr.' 
4 omtalte lnd~amling endvidere ihu.
sendt rra Fiskernes Hustruer i Tejn 
4 Kr. 'Fra ~"iskernesBtistr. i Aars
daie.] 2 Kr. 50 ø. Fra Fiskernes 
Hustr. i Thisted 6 Kr. laIt ~2 Kr~ ; 
50 øre. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte,' 

, modtager med 'l~akue~ligbed Bidrag' 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Laksefiskes Opdrætning. 

I det udmærkede Fjerdingaars .. 
Skrift, "NorsIl Fiskeritidende", Isom 
udgives af, "Selskabet for de norske 
Fiskeriers Fremme''', . og som inde
holder, en. san. stor Mængde praktis~e 

, ." 
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Oplysninger for Fiskere, og foi' ,'fil~ , 
virk~r~'at f,angstudbyttet, ihå;rcFiske..; 

,t,jnipøktø~en~ .Hr.'A.: Lanii~arlf~ 
",:;giyetMeddelelser ,om ,det, Udslag, : 

, en 'Opdræ~ning, af spæd Lakseyngel 
har' give~, ::efter' at:Aefor ,den nød
vendige D'a'mme vare )ndrettede. 

Af denne Redegøreiseer det' nyt
tigt at gøre TIddrag, saa vidt Med
delelserne ogsaa have Bud til de 
danske UdklæKningsanstalter. Men 
forinden disse Uddrag ned.skrivelil,' 
vil, det ikke være' unødvendigt at 
minde o ni , at da, hele Nutidens 
Fiskeavl næppe endnu har' traa:dt' 
sine Børnesko, maa man ikke vente 
andet, end at den fremdeles prøver' 
sig frem. Fiskead kræver, ligesaa 
fuldt som al anden I>yreavl, en bred 
og sikker Grundvold for dens Ud· 
vikling." Uheldigvis il:, r den i den~ 
raske Opkomst, i et ;I'idsrum af om
trent femti ,Aai-, hus 1l1n nge, endog 
hos mindre fremskuende A dere, vakt 
den Opfattelse, a~ sa:1. snart milD· 

kund~ und,er Kontrol klække Fiskeæg 
og holde disse Ægs Yngel levende 
nogle Uger, var' dermed alt gjort. 
Saa snart den klækkede Y ngels 
T,rang til at optage Føde blev kende-

,lig, bleve de unge Fiske slupne ud 
i de frie V f,lnde, tit endda uden den 
aller ringeste Omhu for de Vilkaar, 
de, vilde' ;finde paa TIdsætterstedet. 
Følgen blevnatul'ligvis, at megen 
Yngel saa godt som øjeblikkellg blev 
dræbt eller lidt efter lidt' blevet 
Bytte' for' andre Dyr, medens de 
vænnede sig til det frie Vand og' 
søgte Føde idet. . 

Det varede' heller ikke l~~ge,fØJ.·" 
man ind~aa, \ at dersom 'den 'med 
U dklækni ugen' og den aller' spædeste 
Yngel førte Kontrol blev udstrakt,
indtil <le un~eFiske bedre kunde 

. ' 

~',bJærge Føden og værge sig overfor 
'gra~dige' Fjender, vilde Udsigterne 

'til,øt'størro Udbytte af, Udsætte l
sern~ ',kunni 'tentes.· Man gav sig 
saa til at' f9dte ,i :Udklækningl:lkas .. 
,ser~ø. eller i de d~rtil'passende Ud-
~l~knlngsappalater:' Men denne 
Metode krævede stor Paapasselighed 
og altsaa ogsaa megen Arbejdskraft. 
Desuagtet fik ,man dog ikke det Ud
bytte, man 4avde ventet; maaske 
fordi ·Fisken blev, man kun skrive, 
for ,hus-vant, blev eD ren Dragkiste-
Yngel, som var' saare upraktisk, 
naar den blev. vist ud i den vide 
Verden og saa skulde til at indvinde 

. Kundskab' om alle <le ny Villmar, 
den paa en Studs. 'I)lmlde rette sig 
~fter. Saadan Kuiulskab vindes kun 
lidt, efter lidt; den kostel' mangen 
Fisk Livet. 

Intet' var da naturligere, end at' 
vælge dep kontrollei'ende Opdræt
'~i~gsplads med aaa nogenlunde nær 
. de samme naturlige Vilkaar, som 

den modnere Fiskeyngel senere vilde 
m,øde. Den havde saa noget, hvor
paå den kunde øve sig. Man ind
rettede da Da mme, -i hvili{e de unge 
Laksefiskeog Ørreder holdtes ud 
over de første Maaneder af deres 
Levetid. 

Men saa kom tillige Spørgsmaalet, 
hvorledes man skulde fodre, og dette '. 
er endnu ikke' helt løst. 

I Nordamerika, Fiskeavlens Frem
. skJ:icltsland, har: man ismr efter stor 
Maalestok prøvet sig fre.rp. N atur

, ligvis havø Prøver af denne Art størst 
TI dsigt til at lykkes, jo større Om
-fang ,man kan gire dem. Den norske, 

; Regefi.ng, har haft øjet aabent for 
Sagens Vigtighed. Den sendte' der
.for Hr. Landmark til de forenede 
Stater i Nordamerika? hvor h~n 

, 
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skulde sætte sig ind i de der brugte 
Fremgangsmaaderfor. Opdrætning 
af Fiskeyngel. Senere gav Staten 

" Penge til en Udklækni~gsahstalt, v'ed 
hvilken , et Par H undrede Tusin~e 

Stykker Yngel fra AaretsUdklæk
ning ~kulde , j særlige Damme fodres, 
indtil de sent paa Efteraaret kunde 
udsættea. 

Anstalten blev indrettet 1895-
96, nær Hellefos i Dramselven, ved 
Gaarden Ullern. Den omfatter et 
Udklækniugshus; et Opdrætningshus, 
et Ishus og tolv indhegnede Damme 
under aaben Himmel, samt endelig 
en at'ørre Dam' med Afløbsgitter. 
Omtrent 280,000 Stkr. Lakseyngel 
bl~v holdte tilbage til Opdrætning. 
Deraf blev omtrent 150,000 Stkr. 
taget til Opdrætning i U dklæknings
huset, i Opdrætningshuset omtrent 
90,000, i Yngeldammene , omtrent 
~500~7500 i hver, jah ()Il\tn~nt 
30,000 og i den større Dam, som er 
indrettet i den Bæk, hvorfra Op
drætningshuset faal' sit Ti'tløb, 10,000 
Stkr. 

Fra den 20d e J uli fodredes, og 
man vedblev hermed , indtil midt i 
Oktober. ' Foderet var udelukkende 
raa Lever, som knustes i en Kød
kværn. (Enterprise Meat Chopper 

Iste Maj 

lste Juni 

Iste Juli 

Iste August 

,lste Sptbr. 

18te Oktbr. 
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Nr. 10; Hulskivens Tværmaal 68 
mm., 72' Huller med et Tværmaal 
af 4,75 mm.) Saa længe Ynglen 
endnu var spæd, maledes Leverer} 
fem Gange, ' senere fire og tilsidst 

, gik den ,kun tre&ange gennem 
Kværnen. Den, fintknuste Lever 

.,udrørtes i Vand til en V ~ning, og 
'af deime ' blev der ,·fire Gange om 

, , 

Da.gen givet 'noget ud i Opdrætnings-
kasserne , og Yngeldammene, hvor I 

Ynglen graadigttog , imod. Men 
man magede det Sila, ,at , der ikke 
blev givet mere. Foder ad Gangen, 
end at saa godt som alt FO,der om
trent straks blev, ædt. Dette kræver 
i Illiulertid nogen . Øvelse, og derfor 
spildtes del' meget Foder og øde
lagdes vistnok en Del Y ngel. Fod~ 
ringen krævede omtrent 1000 Pd. 
Lever (fol' omtr. 200 Kr.) 

TB Oplysning om Ynglens Vækst ' 
ble~' et Pur Hun_dl'ede Sikr. af d~n 
senest kl~kkede Yngel (fra omtrent 
20. April), sat i et , Kar f<;n; sig. 
Heraf blev ' der saa 'den 'første Dag 
i hver af de føl~epde Maan~der (ind
til1ste OktobeI'), udtaget nogle Stkr. 

,Yngel, som blevemaalte. Væksten 
er tydeliggjort fra Maaned til Maaned 
ved nedenstaaende Maal, hvis Længde 
er opgivet i. Millimeter. 

'-'I 

22'0 mm. 

. \ .. . 24'0 " 
.27 ~5 

" 
4°'0 " 

. 52'1) " 
62~0 " 

Senere end Iste Oktbr. toges ingen Prøver; , men · de største Stykker 

~( Ynglen i Opdrætningsdaminene vare 
16de Oktober _________________ _ 

indtil 83'0 mm. lange. 



Heraf . fr8I;llgaar, at 'Ynglen ved 
Udslipningen i Oktober var omtrent
iII. Gangsaa lang, som da l;'od· ' 
ringen kOm i·Gang. 'De unge Fiske 
vare meget· fyldige, og skønt Vægtfm 
ikke blev nøje undersøgt, mener 
Landmark, at den i Fodringstiden 
er bleven' øget til omtrent det tidob
belte. Saadanne kraftige Slllaanske. 
'6rs·utvivlsomt mere niodstandsdygtige, 
end den i Almindelighed udsatte, 
spæde Yngel. 

Landmark mener forresten, at 
man' ved denne - første Opdrætning 
h~:t: -tøvet for længe med at fodre;. 
omtrent tre U ger for sent. Imid- . 
lertid regner han, -at del ,midt i 
Oktober var levende ialt 211,.000 
Stkr., nemlig: 

- Under Tag i Husene 
186,000 Stkr. . .. 'udsat240,OOO 

I y ngeld. 20,000 Stk. '" 30,000 
,I Stord. 5000 St}r.. " 10,000 ' 

Sammenholder man disse Resul-
. tater, ser man, at Tabene. er større _ 

i· Dammene, end under Tag., Men 
Sammenhænget hermed er vistnok 
dette, at Kontrollen med Dammene 
ikke har været saa virksom, som 
ønskeligt. Landmark skriver. nem
lig: "Saa vidt skønnes, hidrører' 
nemlig ':Pabeti DamIJlene for. den 
væsentligste Del fra 2 Aarsager : 
for det første den utilstrækkelige 
Tilgang paa -Vand . (og som ,Følge 
deraf en altfor høj Temperatur r 
Vandet), . og for det a.ndet Vand-' 
spidsmusens Herjinger" .. Han føjer 
dog til, at ogsaa Opdrætningen i 
Dammene lover godt,na3f Dammene 
komme under bedr~ Kontrol' og 
faa rigeligere Vandtilførsel, saa 
meget mere "som det synes, at man 
her vil kunne' opnaa en. endnu noget 

- stærkere Vækst af Ynglen end i 

Kasserne'''. Vandets Varmegrad -yar 
fra April til SeptemberiI.I1ellem 4'5 
til 9,s °e. 
; Arbejdet ved Anstalten udføres 
af en Bestyrer, som hele Aa/ret om 
væsentlig '.er sysseisat med den, samt 
af en fast ,Assistent i det Rabiar, 
Fodringen sker. Tillige er der 
Hjælp v~d Fangsten af Stum nsk . og 
ved Indsamlingen af Is (hvori -Lev
erengemmes). I det førsfe Drifllsaar 
var, Udgiften Kr. 1612,76; men der 
paaregnes .' omtrent 2400 Kr., naar 
Driften er i, fuld Gang. 

Landmark tager Ordet. for 'lig
n.ende- Anstalters Oprettelse paa flere 
·Steder i Norge. peres Oprettelse 
er en naturlig Følge ar Fiskeavlens 
Udvikling, og~ man har 'da: .. heller 
ikke undladt, at indrette Damme' og 
Bassiner overalt, hvor' Fiskeavlen 
er kommen i Trit, og hvor mun ind~ 
ser, at det er værd at ofre noget 
paa den. Jo' mere rationeL, Fiske
aVlen bliver,· jo bedre vil man 'kunne 
modvirke det Tryk, hvorunder alt 
Fiskeri lider i Havet, som i l'ndsøer 
og Vandløb. Men' det·· gaarendnu 
langsomt,- fordi ,vi endnu ere u'nge i 
Kundskab om Vilkaar -og Midlert 

, og ikke mindst, fordi vi 'ikke se 
-langt nok ud i Fremtiden, . fordi vi 
ere varsomme med at prøve o~ frem 
og kun ville ofre -fattige Hundrede, 
hvor mange Hundrede Kroner ere 
nødvendige. 

,Vi har hidtil rettet os altfo:r meget 
efter. 1\1 u~dheldet: "Tøv, ,lidt og 

'hold Snak." . Al'thur FeddaneD. 

., 
, 
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' Mindre MeddelelseJl 

' 8stersfiskeriet. Kutterne" Prin- , 
, sosse 'Marie", ,Skipper Joh. G. Bast, 
og "Prins , Valdem'ar", Skpr. J. 

' Thomsen, ~egge af Frederikshavn, 
-indkom siJst i U gen fra Østersfiskeri 
i ' Nordsøen, hver med ca.30,OQO 
Btkr. østers, derere nfhændede til , ' 

de , respekt-iveKutteres R'hl'\!eJ'i, 
" Vendsyssel ' ~'iskekspoi'tforretning og 

Brønnunl '& Co. Begge Kutterne 
have lidt meget nf de haarde Storme 
i Slutnirigen af forrige Maåned, som 

' de have maattet udhol'dellggende 
, underdrejet' 'til Søs, de have faaet 

Skade baade paa Rig og Skrog. 
'Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Fjal'tring, ,den 14de Februa,~ 1898. 
I Januar Maaned have Fiskerne i 
Fjaltring Distrikt næsten ikke været 
paa Hav'et, og vine, som alt før be- ' 

,mærket, næppe forsøge Fiskeriet paa 
, Havet, igen .før i Marts, hvis Vejret 
da tiUa4er det,' , og' all~ Havbaadene 
her ere da ogsaa forsaavidt lagt" i 

, Vinterleje 'henholdsvis iSk~lr ' 'eller' 
" i Læ bag Klitterne, indtil Foraars
, fisker]~t skal beg)'nd,p. ' 
. : '. ". • , j 

nedens· Løb · hindret Fiskeriet , paa 
Fjorden meget betydeligt. ' , J. 

København, den 140e Febr.. 1898. 
' . Om . Fiskeriet . herfra ,Pladsen er der 

trods. den milde · Vinter ikke meget . 
at meddele: Nogle af Aalevaadene 
ha ve' v~r'et b~ugte , iige til det gamle 
Aars , tJ dgallg, , :..:.- ja, _ Forsøg h~r 
'endogsaa tæret gjort :i det nye Aar, 
ikke efter Aal , (thi . dissebave gemt 
~ig for' Vinteren), weD 'ef ter , ,Sild. 
Dette Fiskeri har , paa Grund af 
Vinterens Mil~hed : været benyttet 
en pe~ mere t>nd forpga aende Aar; 

, <let giver .ikke ' st ort U ~l bytte, (la : det 
fornemmelig er Smaasild, lllen det 
har . dog ikke ' sjældent givet op til 
'en Snes Ol pr. ' Baad paanogle faa 
Ti~er, og ' saaledes skaffet .Fiskerne 
en beskedc>n· lille Indtægt i ' den 
ellers ' paaFortjeneste $atl sløje Tid. 
Dette Fiskeri er ', nu dog ' hørt op, 

, " , ::lo 

Silden er' bleven realiseret til smaa 
Priser fra 50 Øre til henved l Kr. 
pr. Ol. Fiskeriet .for~gåar gern'e l 
Render eller Fordybninger,og paa 

. l{anten af Renden., . 
Foruden . det nævnte Fiskeri. er 

der saa kun Aalestangning, son~ k,un 
kan kaldes et Nøderhverv, for Fiskere 
og Andre,sonl bruge det iVintel'-

. maanederne. TI dbyttet ,er jo her 
' højst forskelligt for Deltagerne. 

'Pau> NissUIUf}olluen ,' har Fj,skerjet " ., 
Gennemgaaende. for de fleste er Ud
byttet kun: ,tarv~ligt, .luenet' enkelt . 
Eksempel kan 'dog næVtl<'s, bvot\'ed :i Januar Maanedudgjort: ", 

, Flynder 2aO ,Sn. "a 40 ø. ~~ 100,00 
~ Helt '2200 Pd:a9 ø. . ' -~ ' 198,00 

i,"Ad ,70 J?d. ",a, ~5 ø. ' . J ', ' ' '. 1'(5.0 
. ,',Aborrer, :150 Pd~ ,'a.' 9' ø; : '-~, : 13;50 ' , 
';, Gedder , 500 'Pd . . ~ > 15, ' Ø. ~ ~'5)OO ; ' 
':';; "Lax 25 Pd. il, 11:0 ø ... .-27,50 

'.' . ," , ,'>t" :, ' t 'talt 331,59, ' 

. Iøvri,gt , qaJ;, stoflD:ende V.ejr ~ i Maa .. . 
:' : i: , " < , , -

2 dygtige St~nger~., ', haHie' for godt 
, ' ." ',' l, "', ' ,"" 
80 Kr~ i ,e.n Uge; ,A It . sælges med 
LeUied':',tU .' gød~'.. Pris~r; 403;, 50. 
øre :~pr. · ild: , :,,; ,, "', , ', "" ,F . 

Frederiksha~ri~' : d,øn;: ,,,1, 4[1 e" " F~bruat 
189'8:.: . S'i4ste,Ug.~t ': 1i3:r dil' ~DdeiJg 
bragt , : d.e~~,',l.æpge ,:\Tente'de13~(lr~~g· " i 
Fbrholdene~ ' 'og-' ve~~',den 'forøgede~:Til7 

..... 

, I, ~'. 

i , 
I , 
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førsel (". der ' atter kommen Liv i' 
Fiskeb:lltdelen, som fuldstændig har: 
stagneret, men at' der ,vedblivende er 
kn 'p Tid pa'a Fisk~ kan man bedst 
se af, at smaa i Aalbæksbngten 
fi~kedeRødspætter 'kun vejende 9':-11 
Pd. Snesen, for Tiden betales med 
fra 1 Kr. 65 Ø. til 2 Kr. 50 Øre 
pr. Snes. -Fra Herthas Flak ind
bragtes Laster af fra 60~250 Sn., 
Rødspætten val' nf noget bedre Rva
litet,vejede 13-15 Pd. Snesen og 
opnaaede3 Kr. til . 3 Kr. 25 Øre 
pr. ,Snes. En halv . Snes Kuttere 
havd~ ogsa~, ret godt Udbytte nord 
af ;Læ~(1 ved den saakaldte IJille
grund, Fisk ' herfra -vejede ca. 1'2' Pd. 
Sno og betaltes 'med ~ Kr. 50 Øre 
pr. Snes. Den Kutter, som i for
rige Uge indkom fra Farvandet nord
ost af Anholt med et mindre Parti 
udmærket Rødspætte, har i denne 
Yge, mærkelig nok paa akkurat 
samme Plads gjort Fang~t af ca. 
35 . Snese Rødspætter af lignende 
god K vulitet, vejende ca. 30 Pd. 

. Snesen, betalt med 71ft Kr. pr.Sn., 
samme Kutter havde desuden ' ca. 

.100 Pd. Tunge, sQm opnaaede 1 
Kr. pr. Pd., og mindre Pårtier Pighvar , ' 
og Slethvar, der bet.llte~ med, 50 og , 
20 Øre pr. Pd. Indtrædende Frost
vejr bringer', gerne 'l'ilførs,el af Sild. 
fra Gøteborg til at stige, og , de 
kolde Dage først i Ugen fik da 
ogsaa Tilførselen bragt op til 2000 
Kasser, hvoraf langt den overveje~~e 
Del -'- ca. 1900 Kasser - til her
værende Eksportører, Resten til tyske' 
Røgerier, Prisen 3--4 Kr. pr. Kiste 
en gros ab Gøteborg. · Væsentlig 
paa Grund af de høje Priser er, Til
førsel af Hummer i Aftagende, den 
har kun runden Sted fra Christians
sand og har til lierværende Ekspor
tører andraget ca. 3300 'Stkt., til 
det tyske Marked er heFover afgaaet 
direkte ca. 8000Stkr., Prisen, er 
stadig fra 1 Kr. 65 til 1 Kr. 70 
Øre pr. Pd. en gros ab Christianssand. 

,Il. 

BEKENDTG3R'ELSER 

Bolinders mekaniske Værksteder 
(Aktiebolag 'Stockholm) . 

Ge:neralagenturet for Danmark for:Bolagets 
bekjendte Fabrikata i Pemoleu~s
m.otorer er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Fregel'iksbaVD, 
som i Aar har leveret 19 af <.Iisse ~Iotorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere.' 

Bolauel er tilkjeDdt 72 Meda111er. 
. Prisliste gratis og franca, alle Forespørgsler 

besvares omgaaende. 

• t., 



,59 

Københans Tilførsel af fersk Fisk : direkte .fra Fiskeplads 
og' pr.,Jern~ane & Dampskib 

i Ugen Ira 6. ' F,ebr'uar til 13. Februar 1898. 
-

~ l' ~ ~ ' t~ I tooij,-g ~ 
,. ~ . G) G) G) =.- ~ .... 0.:0 ø~ 

G) ~ 

Tilført af' 11 'a_ = 'a ' ,= ' =.~ (Il ~ " ::E" . Cd '~~ . -= 'a 

" • æ I G) r:: r:: =- ~ - I .- (;~ «1= -= ~ Cl: =. % ~ = ~ U) Cl ' :S U) , G) 

' (Il q:: .... ~bO .... =-= ' <~ 1"7"= c.:J ..:IC 

_ '. . CfJo < Cl en 

15 l,nske Fisker-II Pd. Pd., I' Pd. ' Pd. I Pd, Pd. Pd. 

I NI Pd. I Pil. I Pd, 

fartøjer . .. 19260 114 3201 . 972 ," 

16 dansk. Kvaser III r42758 , 
12 svenske Fisker- . 

fartØjer . . . ' 19476 30 ' 

pr. Baad og Vogn 
fra ' nærliggende, I I ' " 3 
Fiskerlejer . " , . . " . 3602 1800 , 47 .. 2 

pr.~ernb8;ne & , ' . , 4 
. I 

,Damp,sk. ~1?~ 918511 ' 940 . __ 14002 10688177741469892116661 . .81105167351 ~~682 
laIt,' .. ·51111 940 114 1080 175694 7804 46989212138 8110 6735 24682 

, • I . ' : ',o _", ; ' " 

I) Sletter. 2) Skrupper. 3) 307 Pd; Aal I)g 165 Pd. Aa~ekvabber. ') Aal. 5) 7950 Pd. Laks og 160 Pd. Ørred. 

laH er der tilført 758300 Pd. 
, Betalt Gennemsnitspris af 'Opkøbere': Rødspætter: levende Kr.:2,25-5,50, KaRsefisk 
Kr. 2!50-5,00 pr. Lpd.; Torsk" levende Kr. 1,10-"::"2;50, Kassefisk Klo. 1,00-1,75 pr. Lpd.; 
Sild svenske Kr. 0,40-0,50 pr. Ol; Aal; blanke , Kr. O,65~ gllle Kr. O 30-0,45 P!. Pd.; 
Laks Kr. 0,60-2,35 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,80 pr. Pd.; Gedde, danske Kr. 0,20-0,50, 

" finske Kr. 0,20-0,35 pr. Pd. 
Der tilførtes i Ugens Løb af. 16 danske Fiskefartøjer ca. 1100 Lpd. levende RØdspætter, 

der vare tiskede Sydve!;ltaf Anholt og i Pakhusbugten: vejende 11-12 og 16-18 Pd. pr, 
Snes og betalt henholdsvi'! med 21/ 4-21/ i og 49/4~51/'? Kr~ pr. Lpd. Fra Frederikshavn 

. er der pr. Jernbane og Dampskib tilført meget store Partler ,Rødspætter i Kasser: der 
tetaltes ~fter Kvalitet med 21/ 2-6 Kr. pr. Lpd. -'- 16 lLJ.nske Kvaser tilførte ca. 8000 Lpd; 
l'Ul'sk, 'betalt med 13/ 4-21/ 2 Kr. pr. Lpd., og ankom fra Boruhom 2, Albuen l: Taars 1, Lohals 
2, Aggersø 1, Søby 1, Asscns 2: Faaborg 1; Boyden 1, Middelfart LK:aLløvig l, Alisa l' og Hals 1 

" Kvase. 12 svenske Baade indbragte fra Farvandene mellem AnhQlt og Læsø ca. 1100 
.' , JJpd .• betalt med 21/ 2 Kr. pr. Lpd. Vejetorsk og 12 Kr. Snes,en for ,store Torsk. - Svenske 

Sild tilførtes pr. Jernbane og Dampskib i store Partier og betaltes med 40··-50 Øre pr. Ol. 

Bundgarn til Salg. 
.. 'Et brugt Bundgarn l~ F~d 
dybt, 42 Fv. i Omkreds, .200 
Fv .. Rad, som er i Skovs

" _ hoved hos Fis'ker J.P. 
~A.nder8en, er meget bilhg 
til Salg. ' ' - . 

J. P • Nielsen, 
faarb.,k; 

,- 'En FiskekvRse 
ønskes til Købs af 

Skipper 
i " . A.Poulsen, . 

BavnevejeD, 
. OHDaa. 

SnurrQvaad. 
Fiskeres Opmærksomhed 

henledes paa mine bekendte 
Flynderøn1ll'l'evaad og Tungo
vaad, som jeg leverer i for
skellige Længder og i flere 
forskellige Mqskevider til 
00 a 1 Kr. pr. Fv, 

Alt efter Bestilling. , 
Niels Ohr. Nielsen, 

Vaadblnder. ' Skagen. 

~
fiSkek.rOge -Fabriken 
- Sellfllledatlle t A al" r g 1888 eJ 

1 .le bea 'la •• , 1888 -
anb6faler sit Udslug at alle h\Jrter 
Filkekroge, lU vel i St.aal" Jer .. 
lom MeNing, lamt Pilke. i Tjn 08 
Bl,. Forl8I1døl mod Efterkrav. 

Conrad ' Chri8teRsen. 
St. Strands tre de '.1. ' 

K~b~l1~T1l ~! 

Aaletuseredskaber 
til Salg. 

, Ca. 120 Stk. ekstra' gode 
og ny Aaleruser med Alt 
til 'dette Fiskeri henhørende 
i komplet og fejlfri Stand; 
tillige med Hyttefade og 

. Damjoller, hos 

Lanrenberg. Korsør. 

.Fiskekvase til Salg. 
En Fiskekvase til ca. 

5000 Pd: Torsk er til 
S~lg "hos 

. Brødr~ Svendsen,: 
Refshaleøeø., 

': ' .. ,~ '. 

;.-

, . 
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Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuldnledaiHe i Stockholm~ 
. K.e-benhlJ,VnV.Telef.Nr.;267I V·Vesterbrogade 7Q.; 
~""".""""""""""A"""""'~"""~"""""'""""""""""""'''' ~ , . . . ..' " I'. , ... : • 

Altona Fiskeauction. 
, :JOHANN COHRS, beediget Fiskeauct~onator. 

Brevadr .. : Johann ~ohr8, Altona. Telegra..madr.: COhr8, Alto~a 

Færdigsyede Sej I, solidt 
forarbejdede, lev~res vir-
keligt billige. _ ' 
~nder$øi 'selv, Sagen, 

$kriv om Prøver 'af Dug, ' 
alsse send~s ,altid frit. 

,F. N. ltaimo8 .. 
T~lAffin, 1'29. 

. , .,' . 

Fiskenætfabriken "D,anma,r"k~', 
.G'rønnehave·, Helsingør, ,Stengade. 15. 

. . -Telefonnummer ,,75 'H.eI"iD&'9r", 
leveret efter Bestilling eller. fra. ~age:r' fra. vor. med ,de nyestoog, ~edste 
Maskiner forsynede; Fabrik: :'SUde-, Rød8Pa:tttegarr~ 'AaI8rU8er,·Aale~ader. 
Rejeruser,Rejerade~, Bundgarn samt' alle and:re 'Slags Nrot,o~rGarn'~ 'Bo'm~ 
uldsgarn, ~HamiJ-e.qarn,"og Hørgarn i alle Nt,. til Da~øns ,billigst~Priser ogi 
bedste Kvaliteter. ..4:alekober, 'Kork"Flaadtræ Ol' 'Kateehø 
h_ves paa Lager. : ' 

Handlende gives Rabat., Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og landersti1kp,~dt Sølv- og flroncemedaille. 

i~diier~~.' a.f ~~:q~. ;mai' lVill~ ~'Utn~b~qk. :- Trlkt hos Fra""t~ Ohr.~fft,.e,.. K~benl\"vn 

. , 
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'~~Mm_ 
. Nr. 8. . ,,25. Februar . 1898. 

~e~e~sbia.d.et udgaar lIver, r.l.'orsdag. Annon-cer optages ved He~vendelse til 

Frantz Chrlsttreu,Grørinegade IO, Københ'avn K. ~riB~n er for Indlandet 10 Øre pr.-P~tit
linje af l~S Sides Brede; for st!i?-ende Ann<?ncer indrømmes betydelig Rabat. 

, Indhold;' Oversigt over I<~iskeriet paa BorD
"holtp., og Ch1;istiansø for 1897. - Mindre 1tleddelel\!er. 

- Fiskeribe;tetninger. ,';- Yrededksnavns Fiskeri-
Statistik No,embør~897. -' Bekendt~ørelser, , . 

,D"ans.k fiskeriforenlng-s' Kontor', -Storm
ga9.e: 20,Stuen, Køb~nhavnV, 'er, ~a,bent 
fra 9-11. Hedaktørenaf Medlemsbladet 
træffes - desuden i Alm. 5-7 Svancmose~' 
gaardsvej ,2 A; 3 S. Sager .vedrørende Re-

'daktionen. af Medlemsbladet bedes· sendte 
,til _ Kontor,et. 

,Breve og andre Forsendelser ,til For-
, eningens Konsulent bedes altid al(lne adres:' 
lerede til h~nsHopæl: Falkonerua~rdsvej 16, 
København V. - " 

Eftertryk af Medlemsl;lladets Artikler. er, 
tilladt.naar Kilden angives. 

~ælhunde~aler, 
• som indsendes til "Dansk FiskE}ri
forening", bedes adresserede' til 
Universitetets Zoologisker Museum, 
København K., og ikke til For~ 
?~,ngens ,Kontor. 

==== 

Capt. 'A~ Sølling, Danish Cpn~ula~e, 
, '6, Museovy, ,Court, 

LQJldon' E •. C. ' ' 
Telegram Adr.: S~ling. London 

eapt .. A. Sølling, . 
48,. Woaverley Street, ' 

Hull. 
Telegram-Ndr.: S.lllng, Hull. 

Oversigt, over Fis.keriet paa 
Bornholm og' Christiansø f()r ' 

·1897. 
, Af 'Toldkontrollø,r Stub, NeksØ. 

Ved at Oledd.ele h08staaende Be· 
retning over Fiskeriet under Born
holm og Ohristiansø i ,afvigte Aar,~ 

. undlader jeg il,ke' at ledsage. de~ne 
med 'nogle. faa oplysende Bemærk:-_ . . 
mnger. 

'Bildejiskm'iet har, ,givet et bedre 
\Udbytte i, 1897 end Aaret fprud, 
idet der er fanget 109,083- Ol i 
Sild -mere. Ogs'aa for' de svenske 
Fiskeres Vedkommende, som fiske 
her under Bornholm, er der en 
Fremgang af 24:,480 Ol. H~r kunde 
vwre fisket 'Iangt IDere iSommet .. 
og Efteraar.smaane4erne, 'saafrem~~ 
Afsætningsforholdene havde været 
beqre, men det ~aa Fisk~renfind.e 

,sIg i, saa længe han ikke selV v~d 
egne Midler kan, skaffe deip bedre. 

Bornholms FiskeriforeningsBe~ 
styrelse har, støttet.af Dansk Fiske
riforenings BestYl'el~e i' adskilli$e ; 
Aar ansøgt 1\:Jiriisteriet om en He-," 
villingaf Sta.tska~sen til Etablering ,_ 

I' ~ I 

,I, ' 

, ( 

\, , 



\ 

al ~ en 1>ampskibsforbindelse Born~ 
holm-Tyskland, Illen hidtil 'ndøn 
Resultat, dog haabeFiskerne' sta~ 
dig paa, at" det tHsi'dst skal lykkes' 
dem at"f~J-:et' Beløhbe'filget hertil. 
'De,f'8):'jo "ikke Smør, der skal 

befordres" ad denne Rute, thi saa 
~avde den nok været givet for længe 
siden. Højst mærkeligt er det for
øvrigt; at Modstanden mod Bevil
lingenkommer fra det Parti, der 
stadig raaber paa, at de sma'a i 
Samfundet ·skulle hjælpes. Mi~i· 
sterlet har i" sin Tid gjort Forsia g 
til Bevillingen, ,men ,'uden Resultat. 

Det har hjulpet lidt paa Afsæt-
\. I' 

ningsforholdene fo:r den røgede Sild, 
at Silderøgerne ha re fa aet det af 
Bornholms Fiskeriforening erhvervede 
Varemærke, B. 1\1'. med en Fisk 
und~r' udleveret til Paa lIIærkning af 
Kasserne,hvori Sild, . fanget af born
holmske Fiskere, er nedlagt, saa at 
disse kunne skelnes fra Kasserne, 

! hvori"Sild, fanget af sreuske Fiskere, 
er nedlagt ogljgeledes sendte til det 

,københavnske ~arked. 
Det 'vilde være et' stort Gode' for 

den bornholmske Fisker, om den 
københavnske Husmoder vilde støtte 
ham heri ved' udelukkende at 'købe 
S~ld af de Koner og Handlende, 
hvis' Kasser hav~ det foranf~rte 
Mærke, thi Afsætningsforholdene vil 
derved forbedres. 

Jeg beder, den ærede' Redaktion 
om at støtte den bornholmske Fisker 
ved kraftig at opfordre Københav'· 
Uerne til kun at købe Sild,: som 
virkelig ere fangede af Fiskerne her
ovre. 

Af Brisling er her kun fanget lidt 
paa 'Grund af, at der 'ingen rigtig \ 

. Afsætning "er af den, . før' en Kon
s.erve.fabrik bliveranla$t, o,' Damp. 

\ 

skibsfarten paa Tyskland kommer i 
S~and. I sidst afvigte August Maa

, ned blev Neksø Tørdok, pnmpet)æns, 
FOg man saa da det sjældne Syn; at 

. Bunden næsteu var helt, skjul\ .af' 
leven4e Brislingyngel paa 1 a 2 'rem
mel s Længde .. Det er et Bevis for, 
at der er Masser' af Brisling her
under Bornholm. 

Torskefiskeriet har givet et ringere 
Udbytte end Aaret forud, hvilket 
alene falder paa Rønne, hvor en 
Del Fi~kere ha ve drevet Laksefiskeri 
i Stedet for Torskefiskeri. 

Laksefiskeriet. Paa dette Fiskeri 
falder det største Tab for vore 
Fiskere, thi der er i 1897 fa-nget 
6138 Stkr. Laks mindre e':Qd i '189"6'. 
Tabet repræsenterer en V ærdi af 
ca. 51,000 Kr. 

Ogsaa de' svellske Fiskere, som 
vi holde saa meget af herovre, have 
maattet 'føle Tabet af en Del Ind .. 
tægter ved det daarlige ,Laksefiskeri, 
thi i 1896 fangede de' .tæt 'under 
Borp.holm 2400 Stkr. Laks' imod 
kun 500 Stkr. i 1897. 

Af smaa Laks og Ørred er -ogsaa 
fanget en Del mindre end Aaret 
forud, og s~rlis Ørredfiskeriet kan 
ikke blive stort herover, saa længe . 
Ejerne at Aaløbene '. fange Ørreden, 
før den kan komme op i Aaen og 
kaste sin Rogn. . 

Sælhunden har ikke været s..'1~ 
slem til at tage Laksen fra vore \ 
Fiskere .. i 1897 som i tidligere Aar, 
og der ~r Sandsynlighed for, at den 

, megen Skydning efter den hjælper. ' 
V ærdien af ~iskeriet her paa 

Bornholm kan anslaas til 261,000 
Kr. og ,'for Christiansøes Vedkom· 
mende til 25,835 Kr., tilsammen for 
begge Øer ~86,835 Kr • 
. Hvad der paa Christiansø særli6 

I -

\ ' 
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trænges til for at fremme Fiskeriet 
er, at' Øen bliver sat i telefonisk 
eller telegrafisk Forbindelse rped 
Bornholm, thi da kan Køb og' Salg 
af Fisk derovre ,ganske anderledes 
reguleres, mod 'hvad nu er Tiifældet, 
og det kan kun giæde enkver, at 
der fra Beboernes Side allerede er 
gjort Skridt til at faa dette' længe 
nærede Ønske opfyld~. 

Mindre Meddelelser. 

84 

Vildænderne. Fra'Lemvig skriver 
vor Korresspondent til os medio 
Februar: Som bekendt ere alle' 
Slags Vildænder - Dykænderne 
undtagne fredede fra lste ds. til 
15. Juli. Overtrædel!\e heraf er offent
lig Paatale undergivet og straffes i 
Følge Jagtlovens ,§ 17 med Bøder 
fra 10 indtil 200 Kr. Dette er ep. 
meget fortrinlig Bestemmelse,' og da 
Graaanden, næsten, alle' Jægeres 
Yndlingsfugl, mere og mere forsvin- ' 
der heri Landet,maa det være en
hvers Pligt at hjælpe Politiet med 
at haandhæve Lovemr Bydende og 
anmelde enhver Overtrædelse af Fred
ningsbestemmelserne, "lor at r~tte 
Vedkommende kunne blive dragne til 
Ansvar. Særlig i haarde Vintre er 
det jo let' at nedskyde de afmagrede 
Fugle; men det bør ik.ke finde Sted. 
Man bør holde øje med Andejægerne, 
saa at Graaanden Ikke udryddes; 
den er det mest uskadelige Vildt, vi 
have, og har endda foruden Jægeren 
Fjender nok; særlig er \ den ef ter
stræbt af Ræven og Kragen foruden 
af de' større Rovfugle. 

Af Ænder er der fOrØVrIgt her i, 
! ' 

'Fjocden af vore Fiskere ~ort god 

Fapgst i Efteraaret ved Anvendelse 
af "Ned:" P. 

Travlernes Lovovertrædelser. Fra 
Fiskere i Sæby, Frederikshavn, Strand
by, Aalbæk, Skagen, Tversted, Hirts
hals, Lønstrup og Løkken er der til , 
Regering' og Rigsdag indgivet et 
Antiragen,de, om en skærpet Kon
trol med de -fremmede Trawlere, 
idet det fremhæves, at de nuvæ~ende 
grænseløse 'liovovertrædelser fra. disses 
Side ville rainere Fiskeriet, samt at 
det for ~jeblikket virkende Inspek
tionsskih er baade for lille og for 
langsomt, til at kunne gøre nogen 
Virkning. 

Fiskeriberetninger: 

Fiskeriet i Lemvig Bys Distrikt 
for Aaret 1897 har andraget en 
samlet Værdi af 8850' 'Kr. (im9d 
13200 Kr. for .Aaret 1896) .. Der 
er fisket 3200 Stkr. Hummer til 
c200 Kr., 6000 Pd. A all til 3000 
Kr., 5840 Stkr-. R0dspætter ti12250 
Kr. og 660 Stkr. Torsk til en Værdi: 
af 400 Kr. ' 

, Fiskeriet i Lemvig' Tolddistrikt' 
for Aaret 1897 -' omfattende Lem
vig By, Harboøre og, Fjaltriog 
bar andraget et Beløb af 116,645 
Kr .. ' imod 127,712 Kr. det fore
.gaaende Aar. Til Udlandet er der 
fra Distriktet i Aaret 1897 afhændet 
/Fisk til en Værdi af45,~60 Kr~, 

medens der 1896 udført'e's tor 
81,331 Kr. 

Harboøte, den; 17 de Februar 1898. 
}'or en halv Snes Dage siden prøv,ede 
nogle herværende Fiskere at gaa ud " 
med Bakkerne; men Resultatet blev 
ov.ermaade daarligt, og de kom i 



Land med Tab af Redskaber og 
. under megen' Anstrængplse. Alt 

Fiskeri tnaa nu betragtes som \ ind
stin~t. inotil-V ~arQn,<?g . denne ,Vin
'ters Fangst. ~r derfor den aller: 
daarligste, a'er har været i rnangfol
dige Aar .. 

Af det samlede Fiskeriudbytte for 
vort Distrikt i 'forl'ige Aarkan næv
nes, at Tilbagegangpn af Torsk 
(7085 Stkr'. til 5022 Kr.) og Kuller 
(505,775 Pd. ,til. 25,437 Kr. 63,Ø.), 
er endog .'~~get stor.;' Derimod er 
Aalefal1g~ten i god Fremgang, idet 
der er fikQt" 113,338 Pd. Aal til en 
Værdi a(3~,3i1 Ki'. 30 øre. 

Hele Distriktets' Fiskeriudby~te 

har for 1897 dog kun andra:get 
75,654 Kr. 93 øre. P. 

, Frederikshavn, den 21de Februar 
1898. Kun i de førse Dage af sidst 
forløbne ; Uge . var der Lejliglighed 
til Fiskeri, der blev ganske vist og
saa forsøgt sidst' i Ugen, men For
søget var med- ell enkelt Undtagelse 
udEm' Re~ultat. De lJaa Herthas 
Flak fi~ke:nde 6pnaaede fra 30-100 
Snese. , Fisken" vejede fra 13'-15 

, Pd. Snesen og". betaltes med 3a 31/ 2 

Kr. pr. Sn~s, enkelte havde i Far-' 
vandet Dord af Læsø mindre Ud
bj'tte af Rødspætter, vejende ca. 12 
Pd. Snesen, der,' betaltes med fra 

,2 Kr: til 21/ 2 Kl', pr. Snes; endelig 
indko.~ 'et Par Kuttere fra Anholts 
Nordostside ligeledes l,lled mindre 
pariier. af ~ødspætter, Fisken var 
af gød 'Kvalitet,,' rejende ca. 30 Pd. 
SneseJj' og betaltes med 7 a 71/ 4 

:I{r. ':pr: Snes,. disse to Kuttere havde 
,~gsaa mindre Partier Tunge, Pjg~ 
"hvarog Slethvar, som opmw,ede 
"henholdsvis- 1 'Kr., 5.0 Øre 0@(20 
"Øre pr. l'd. Som maD ser, har det 

været meg~t smaat med Tilførselen, 
heldigvis er der sidst i U gen fisket 
ret godt ved Skagen, saa de..-fra er 
tilført en Del, Rødspætten opnaaetie 
paa Stranden 2 a 3 Kr. pl;.~ Snes 
og vpjede 13-15 Pd. Snesen.' Til
trods for at Priserne paa Sild' synes 
~tvi,llegaa i Vpjret, er der dog 
tilført. til her\'ærende Modtagere ca. 
1300 Kass~r,' til Tyskland. 3tfgik dj
rekte ca. '200 Kasser, Prisen ~r ca. 
4; Kr. pr. Kasse en gros, ab (itøte
borg. Fra .Christiflnssnnd er til 
hervalrepde Eksportører -kun tilført 
ca. 5000 Stkr. Hummer, hvorimod 
11,000 Stkr. ere direkte overlossede 
i Jærnbanevogll(\,IH'st(,illte' til det 
tyske :Marked, dpI' lli~t~\les ca. 1 Kr. 
65 Øre, pr. Pd. e'l gros ab Chri-
stianssand. Il. 

Rettelse. 
I Artiklen om Laksefiskes <'<Opdrætning 

i forrige Nr. sb-taj: der Side M, 1., Spalte, 
Linie 22 f. n. mjndre - : mere. Linie:' 
12 f. n. Udsætterstedet '- læs: Udsættelses
stedet. 2den Sp., L. 22 f. o~ kontrollerende 
læs: kontrollerede. 

D.ansk Fiskerifo:r;enings 
'Hjælpefond. 

D:anskFiskeriforeningsHjælpefond~ 

som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og ,d~r~s Efterladte, 
modtager med Takuemlighed l~idrag , 
'saa,velen Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20.' -
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Frederikshavns Fiskeri-Statistik 
(D

en 
danske F

iskeriinspektion indenfor S
kagen) N

ovem
ber 1897. 

I 

-A
. 

A
f dailske F

iskefartøjer er 
indbragt og 

atter afsendt: 

R,dspætter 
I Tunge 

P
d

. " 
20 fire 

P
d

. I Pighvar I Slethvar I Skærisslng 
Indlandet I U

dlandet 
A. 

50 ø. 
P

d
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, iKebenha~s Tilførsel af fersk Fisk direkte fra ~ Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra. 18. F,e;t>ruar til 20. Februar 1898. -
lo. !;)DI. ,-Io. 

I l bD:8 
'a lo. 

.CD .... 0«s CD CD 
lo. GI) CD CD 

-:= «D CD 1.> ca.- .lIIC 
.!æ :5! Q .o 

.lIICt: 'a 
>. 

Tllf.rt af: =1 go! GI) 

l"~ 
'a 

t:IC lB . CD.&: ... -; 
I 

ø «S = 'a .. CD>. ~at " CD ca. z q:: Io. Cl.) 
I- ::w: <-å .... CD .l1li: 

GI) ::a .lIIC !:>o at Cl.) 
I- U)o < " 

191anske Fisker- II Pd. Pd. I Pd; pa·1 Pd. Pd. Pd. 

I Pd \ 

Pd. Pd. \ Pd, 
fartøjer. .. 23382 206' 37~ 622 

14 danske Kvaser 7740 98280 
12 svenske Fisker-

fartøjer ... 1360 759 18630 90 

pr. Baad ogVo~n 
. fra nærliggen e 6 

Fiskerlejer ... ,' 7445 2160 815 

pr. Jernbane & '1 

Dampskib .••• 16260 I 1650 1303 I 4805 

5666\700 1342422 8120 63258 6460 20762 
-----

6325\6450 20762 laIt .• '. 48732 1650 "336
1

1669 125258 790 342422 8935 

1):69 Pd. Tuneer og 137 Pd. Pighvar. 2) Pighvar. 3) 100 Pd. Tunger og 30 Pd. Pigh....ar. ') Sletter. 
6)Skrupper. 6) 538 Pd. Aal ,>g 277 Pd., Aalekvabber. 7) Aal. 8) 6000 Pd. La.ks og 325 Pd. Ørred. . 

lait er der tilført 563329 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,60-5,60, KaRsefisk 

Kr. 2160-6,00 pr. Lpd.; Torsk, levende Kr. 1,60-2,~, Kassefisk Kr. 1,00 pr. Lpd.; Sild 
danske Kr. 3,00-6,00 pr. Kasse,svellske Kr. 0,60-0,60 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0,66, 
gule Kr. 0,30-0,45 pr. Pd.; Laks Kr. 0,60-2,10 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,86-1,00 pr .. ·Pd.; 
Gedde danske Kr. 0,30-0,60, finske· Kr. 0,30-0,40 pr. Pd. ' . .' . ' 

I bgens Løb ankom fra J3'iskeplads 19 Ruttere. med 1300 Lpd. lev~nde Rødspætter. 
Fra Pakhus bugten 8, med Fisk vejende 16-18 Pd" betalt med 41/2-6.1J2 Kr.; fra Sydvest
siden af Anholt 7, med Fisk vejende 12-14 Pd. betalt med 23/.-4 Kr.; fra. Nordsiden 2 
og fra østrevet 1, med Fisk vejende ca. 17 Pd. beta;t med 61/'1 Kr. og fftl. Sydsiden af 
Skagen 1, med Fisk vejende 14 Pd. pr. Snes betalt med 431~ Kr .. pr. Lpd. 2' svenske 
Baade have fisket 76 Lpd. i Pakhusbugtcn og S. V .. af Anholt, vejende 13-16 Pd. og 
betalt med 31

/ 2-3 Kr. 85 pr. Lpd., .I!~ra Frederikshavn ank()m 1 Kvase med ~"'jsk fra 
Herthas Flak og Læsø,· vejende ca. 14 Pd. Snesen og betalt m~d 4N" Kr. pr. Lpdi -
Af Torsk tilførte s med 13 danske Kvaser 6600 Lpd;, betalt med 11/2-2 Kr. 10_ pr~ Lpd. 
og ankom: fra Bornholm 2, Taars l, AggersØ l, Korsør 1, Assens 1, Boyden 1, Endelave 
2, Horsens 1, Hou 1 og Gl'enaa 2 Kvaser. 10 svenske Baade havde fisket mellem Anholt 
og Læsø ca. 1000 Lpd' j der betaltes med 21/ 4-21/2 Kr. pr. Lpd. Vejetorsk og 10 Kr. 
Snesen for store Torsk. - Tilførslen af svenske SUd pr. Jernbane og Dampskib var 1700 
Kasser, betalt med 60-60 Øre pr. Ol, og af ,danske Sild 170 Kasser beta~t med 3-0 
Kr. pr; Kasse. 

BEKENDTGØRELSER 

Bundgarn til Salg. 
.Et . b~ugt Bundgarn 12 Fod 

dybt, 42 Fv. i Omkreds, 200 
, Fv. Rad, Bom er i 8ko1's
hoved hos Fisker J. P. 
Andersen, er meget biUIg 
til Salg. 

. J. P. NielI18D, 
".ar'bet. 

... 

SnUft.levaad. 
Fiskeres Opmærksomhed 

henledes ;paa mine bekendte 
PlJDdarønvravaad ogTwlgo .. 
vaad, som jeg leverer i for
skellige Længder og i flere 
forskellige Maskevider til 
90 "a 1 Kr. pr. Fv. 

Alt efter Bestil1ing. 
'I CNiels Ohr. Nielsen, 
. Vaa~btnder. Ska,en. 

Fiskekvase til Salg. 
En FisRekvase, ca.' 9 Tons, 

: kun 4 Atu·gI.; veludhalet og 
udmærket Sejler ~.r til SøJ.g
]s ærmere ved Henvendelse 
til Fisker 

Ha8mU8 Ber1elsen, 
I.,volø pr. Leøstnlp ." . \ 

,\ 
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... c:'ifØb;ith~nis'~Mekintske 
. Nætog > Ga,~-F~brlk 

M •. L. Utzon. \ 
Eneste, Netfabrik., der tilkendtes 

'~Guldmedaille i Stockholm. 
. . 

København.V. Telef. Nr',261IV. Vesterbrogade 70. 
~"""""""'''''''''''''''''''''''''~''''''''''''''''''''''" ..... "''''.,.,.''''''''''''''''''''''.,,.''''''""""""""""""""""""""""""""~ 

-Alt-ona ·Fi'skeau.ction. 
JOHANN ~ COHRS, beediget 'Fiskeauctionator. 

. Brevadr.: Johan~ :Cohrs, Altona . '. Tele~ramadr.: Cohrs, Altona 

. Bolinders, mekaniske Y ærksteder 
. (AkUebolag Stockholm) 

I .' . 

. Generalagenturet for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata iPetroleum.s
:motorer er hos 

Kjøbmand.Chr .. Olsen, Frederikshavn, 
som i Aar h ar leveret 19 af disse ~lotorer 
til i Frede~iksllavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. 

Bolaget er tilkjendt 72 lIedailler. ' 
Prisliste· gratis og franco, alle Forespørgsler 

besvares omgal1ende. 

Fiskenætfabriken "Danma~ k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

.. ,Telefo:nnummer ,.,75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling eller frri: Lager dra vOr med de nyeste og bedste 

. l\faskine-r forsynede, ~:iq.dk: S'ilde"',:-'Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser,.Rejerader, Bundgarn,samt'all~ andre Slags N æt og Garn. Bom

'uldsgaru, Hamp~,qarJ~ og Hørgarni:~ll~ N~. til ~agens billigste 'Priser og i 
bedste. Kvaliteter. ..t\.alekuber~ ··K: .• rk, Flaadtræ og '~åteehu 

<";,,,,_, haves~ paa Lager~ :, .. ,. _ _ ' 
~ ·;tlandlende· gives Rabat.' :-"fbrØspørgsler besvares straks. 

led Udstillingerne i Helsingø~ og låiidets tilk"ndt Sølv- og Broncemedaille. _________ ....;..... _________________ d. 

I.\~qi~er~~\l/ q~.~d. ma§. lnll~ LuruJbt:r<;k: - Tl'lkt hos Frafltz Christtreu. K~b.enhavl1 
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.ø"æmlllJ~ , 
~ MEDLtlSBUJ> .,. 

Nr. 9. 3. Marts. 1898. 

,:fl4:edl.e:x:::r:l..sb1adet udgaarhver Torsdag.' AnnorIcer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisel1 er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

~Indhold; Dansk Fi,skeriforenings Hjælpefond, 
- Om n.y opdagede Aalefiskerier. - Redskabe-Assu
rance. -, Generalforsamlinger. - Mindre Meddelelser. 
- Fiskeribeletninger. - Bekendt~ørelser 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Btorm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redak,tøren' af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svane'mose
gaardsvej 2 A,' 3 S. Sager vedrørende Re-

'daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. ----'.--------------

Breve' og ,andre ~'orsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adrcs
øeredetil hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. ' 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

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

Capt. A. Sø11iD.g, Danish Consulate, 
II, .usoovy Couri, 

London E. C; 
Telegram Adr.: SølUng. London 

Capt. 1.. Sølling, 
48, Waverley Sireei, 

Hull. 
Telegram-Adr:: Selllng. Hull. 

Dansk Fiskeriforenings \ 
Hjælpefond. . 

Fra fOl'henv. Lærer Brammer, 
Hundested, er indsendt Indholdet 'af 
en Bøsse pau Jægerspris Hotel 1 
Kr. 20 øre. Af .en Bøsse paa. KulM 

husbroen l Kr. 15 øre. Af to Bøsser 
pan Halsnæs 19 øre.· laIt 2 .Kr. 
54 øre. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for .. 
ulykkedeFiskere ·og deres Efterladte, . 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel Cl! Gang for alle som ;tarlige . 

. paa Dal1sk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgaue Nr .. 20. 

Omnyopdagede Aaleftskerier. 
(Ved Overretsprokurator L.th.) 

Om enlI Aalen hører til de al-
.. mindeligt hos os forekommende Fisk 

og .. har en økonomisk Betydniq, der 
111aaske kun overtræffes . ~f Sildens, 
har dens Biologi ~og. hørt til de ' 
va:hskc1igst~ .,·atudrede, .hvad maa 
siges langtfra endnu. at; være lQl~ ... 

< 

.' 

_, ;4 

'''. 



~~ændig lykkedes. 'Vel har' man i 
de senere Aartier gjort' ikke ringe 
Fremskridt paa dette Omraade, til 
hvilke tør reg'Q.es den af mig i 1882 
bragte Oplysning, at den gule og 
den blanke Aal ikke, som man ind
til da havde antaget, ere to forskel
lige Slags Fisk, m~ qen s~mme' " 
Fisk henholdsvis ',1Vækstdragt og 
y ngledragt*)" en Oplys~itig hvis Rig
tighed' er 'bleven'prøvet og godkendt, 
bl. 'a. ved den herværende biologiske 
Station, men derfremkommerd'~geftet
haantien flere og flere Oplysninger 

. vedkommenIle 'Aalen af ikke ringe 
økonomisk Betydning. Det er saa
ledes 'knap en halv SnesAar siden, 
at nogle driftige Fiskere fra Middel
fart kom til Oddesund ved at blive 
an~atte paa Færgen der!:lteds, og idet 
de vare kendte med Eftera arsfangsten 

/' ~! : 

i Lillebælt af blanke Aal, snart 
formoded~, at der, ogsaa gennem 
Oddesund maatte være Træk af 
blanke Aal om Eftel'aurot. Forsøg 
med kun nogle faa Ruser bekræftede 
fuldkommen Rigtigheden heraf, og 

. herved blev Stødet givet til, at der 
opkom et rigt Aalefiskeri i den vest· 
lige Del ,af Limfjorden. Som et 
'Eksempel paa, hvor lønnende dette 
Fiskeri kan være, skr~ver Fiskeri
assisten for denne Del af Limfjorden 
i en Indberetning af 20de ,Januar 
1895**) "skal anføres,. at en Mand i 
Tørring paa en Nat havde 6000 Pd. 
Aal i sine Ruser, og efter hans egen 

') Mit Skrift "nogle Bemærkninger til 
det Folketinget forelagte Lovforslag 
om Fiskeriet i' DanmarkIl ; ··"Fiskeri
tidende" for 1882' P. 393 ff .. 

u) "Fiskeri beretning for Finantsaaret 
,1894~95, udarbejdet paa Indenrigs. 
ministeriets Foranstaltning flf C. F. 
Drechsel, S. 76. 

Udtalelse til inig vilde han have' 
haft 10,000 Pd., hvis ikke to Ruser 
vare bristede ve. Ov:erfyldning af 
det Pres, Aal~ne satte paa dem." 
Et saa heldigt Fiskeri hører selv
følgelig kun, ~H Undtagelserne, men 
den Op,da~els~~ som hine Mænd fra 
'Mid"delfart gJorde" at der var Ef ter
,aarstræ:k af: hlanke,A~I' i 0d desu,nd , 
,har ført til, at der i Følge d'e~ si4sv.' 
udkomne officielle Statistik, - for 
.Fip~nsaar~t 18Ø5---;-~6 var i 4,aret 
1895 ikk~mindre .end871 Aaleruser 
i Gang i . Limfjordens vestlige Del, 
et Fiskeri, . der før hin Opdagelse 
var ukendt. . 

Et andet Eksempel paa et nyoi)
dagetAalefiskeri er det, der i en' 
Artikel i nærværende Blad for 28. 
Oktober f. A. omtales i Bangsbo
bugten udfor Frederiksha vn, hvor 
man i den nævnte Maaned drevet 

. lønnende Fiskeri med de paa Stedet 
I hidtil llkendte, men i sydligere Dele' 
af Landet saa velbekendte Drivvaad 
efter ,blanke' Aal, hvis Tilstedeværelse, 
som det hetIde!') "ved et rent Til
fælde er bleven opdaget, fra den 
biologiske Station" ,som laa i Frede- ' 
rikshavns Havn fol' at foretage Un
dersøgelser i de omliggende Farvande. 
Det siges i Artiklen, at Aalen var 
blank og "af jævn .god Størrelse." 
En nærmere Angivelse af Størrelsen, 

. n~vnlig af' den gennemsnitlige V ægt, 
vil maaske kunne lede til Slutninger 
om, hvor denne Aal stammede fra, 
og om det vil kunne haabes .. til 
næste Efteraar at søge efter blanke 
.dal ogsaa paa 'andre Steder -af Jyl. 
lands østkyst, hyor man ikke hidtil 
har kendt denne Fisk, særlig paa 
de aabne Strækninger af denne Kyst 
fra Skagen . og ned til Fornæs, lidt 

. nord for Grenaa1 det nordligste Steq 
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paa den aabne Kyst, hvor der, saa 
vidt,mig'bekendt, ~ruges Aalegaarde. 
Som, bekendt er Maalet for den 
blanke Aals Efteraarsvandrillg at 
søge ud 'gennem vore Farvande mod 
Nord til det salte Hav, men der kastes 
Sværme af dem af Vind og Strøm 
iJld paa 'Kysterne; hvor de da ere 

. Genstand for Fangst enten af frit
sta-aende eller i Forbindelse med 
Aalegaarde udsatte Aaleruser, med 
hvilke Redskaber man 'ogsaa· stærkt 
efierstræbe~ dem' allerede paa deres 
Vej ud af Fjordene og Vandløbene, 
i de ~idste dog særHgt m'ed de ved 
V andmøll~rne indrettede saakaltlt~ 
Aalekister. Kender man imidlertid 
den gule Aals gennemsnitlige Stør
relse i et Farvand, vil man ogsaa 
med temmelig Sikkerhed Kunne 
skønne, om de blanke Aal, \ der om 
Efteraaret fanges i eller ti N ær
heden af det samme Farvand, hid
~'øre fra de i dette opvoksede AaI, 
eller om de helt eller, delvis ere paa 
deres Vandring komne andet 
Steds fra. 

Hidtil har man været tilbøjelig 
til at antage, at den blanke Aal 
paa sin Vandring valgte den nær
meste Vej for at naa ud af vore 
Farvande til det salte Hav; men 
fra vorø sy{llige Farvande meddeles, 
mig et Eksempel paa, at denne 
Regel dog ikke, synes at være uden 

I Undtagelse. Hvad der heroOl skrives 
, til mig er i det væsentlige følge~de: 

, For nu rigeligt 5 Aar siden be-' 
\gyndte en Fisker at sætte Ruser 
,efter Blankaal i den sydlige Del af 
Guldborgsund, og han gik herved 

fra, at Aalene ligesom· andre 
, vandrede fra Syd mod Nord, 

han stillede sine Ruser til 
f~nge mod Sy~. I de første Par 

71. 

Aar fik han imidlertid intet Udbytte. 
Han prøvede da at indrette sine 
Ruser saaledes, at de fangede frå. 
den modsatte V p,j, altsaa fra Nord. 
Nu fik ,han.'for Eftertiden godt Ud
bytte - i Efteraaret 1896 ca. 3000 
Pund og . det viste sig saaledes, 
at de blanke AaI i den sydlige Del 
af Guldborgsund v~ndre" mod Syd 
for at komme ud i aabent Vand. 
Dette er saa meget mere mærkeligt 
og uventet, som der i den nordlige" 
Del af, Guldborgsund ogsaa fiskes 
blanke Aal med Ruser, men her 
komme Aalene fra Syd og søge alt· 
saa nordefter for, at komme' ud i 

\ 

Sm aalandsha veto 
Disse tredie. Eksempler, fra den 

V'estlige Del af 'Limfjorden, ' fra 
Frederiksl.lavn og fra den sydlige 
Del af Guldborgsund, paa uventede' 
og hidtil ukendte Lejligheder til 
lønnende Fangst af blanke Aal, 
turde give Haab om, at noget lig- , 
nende vil kunne gentage sig 'paa 
maaske ikke faa andre Steder, i 
.tandet, naar man kun paa, rette 
Maade søger derefter. 

Redskabs-Assurance. 

,Det vil vistnok, være bekendt 'nf 
Medlemsbladet, at flere af vore Aale
ruse fiskere herfra Pladsen ved' d e 
orkanagtige Storme {den sidse Halv
del af November Ma::aned lede et 
fo.rholdsvis stort Tab paa deres 
Redskaber, som de daarlig kunde 
bære, da Fiskerie.t i Forv~jen havde 
været sløjt nok for dem. Da Tabet 
paa Redskab, om ikke ligefrem uer
statteHgt dog var meget føleligt for 
Vedkommende, ,blev dev rettet Hen-' 
vendeise b,aade til "Dansk Fiskeri .. 

I 

, " 

" 



forening" saa ,vel som til Rigsdagen 
.Folketing, om der ikke i et 
t$aadant særligt" Tilfælde kunde faas 
en delvis Erstatning for det lidte 
Tab. 

Et foreløbigt Svar paa disse Hen
vendelser foreligger du og udtaler, 
at der ikke haves Midler til at er
statte Tab . af Fiskedredskaber i 
saadanne enkelte Tilfælde, og det 
beklages, at der ikke eksisterer en 
Assurance for Fiskeriredskabel', hvor 
Fiskerne kunne "sikre sig for en 
rimelig Præmie imod Tab "af en saa 
følelig Beskaffenhed. 

Da Tanken om Oprettelse af en 
Redskabsforsikring for hele Landet 

• tidligere har været under Drøftelse, 
men maatte opgives paa Grund af 
de mange Vanskeligheder ved Kon
trollering af Redskab m. m., henviser 
man de lokale Fiskeriforeninger til, 
hver paa sin Plads, at oprette en 
Forsi~ring for Redskaber, afpasset 
efter "det Fiskeri, som drives fra 
Pladsen, og kontrolleret af Pladsens 
Fiskere indbyrdes. Til Oprettelse 
af saadanne mindre Forsikringsfor
eninger for Red'skab vil der kunne 
paaregnes Raad og Bistand fra 
Dansk Fiskeriforening ved Oprettel
sen m. m. Man maa haabe, at 
Fiskeriforeningen for Kø\enhavD og 
Omegn vil lægge for med Oprettelse 
ar' en Forsikringsforening for deres 
Plads og depes Medlemmer, i det 
mi~dste fremkomme med et Forslag; 
men Foreningens Midler ere jo kun 
smaa, og Formaalet stort og gavn
'ligt, saader maatte vel kunne paa-
regnes Und erstøttelse andet Steds 
fra. F. 

r",;" ".Jo. 

i. 

'Redaktioqen kan kun fuldtud syrn .. 
pathisere med den i ovenstaaende 
Artikel udtalte Tanke. Spørgsmaalet 
om en Redskabsassurance for helo 
Landet har været indgaaenq.e drøftet, 
men Sagkyndiges enstemmige U dtal
eIser gaa ud paa, at denne Sag 
ikke lader sig realisere. Den rette 
Vej vil sikkert være, at de lokale 
Foreninger h.vel' for sig oprette 'As
surancer, og Fiskeriforeningen for 
København og Omegn ,ilde indlægge 
sig Fortjeneste ved her at gau foran. 

Red. 

Generalfor~amlinger. 

Forsikringsforeningen for Fisker
fartøjer hjemmeh. i Esbjerg (med 
Hjertin:q) og Fanø Tolddistrikter, 
afholdt ~ørdag d. 12. Februar 1898 
sin aarlige Generalforsamling paa 
Hotel "Spangsberg" i Esbjerg. 

Foreningens Forinand, Toldfor· 
valter Hassing, bød de mødte In
teressenter velkommen og udtalte sin 
Glæde over, at de våre mødte saa. 
talrig. Formanden mindede om det 
Tab, Foreningen havde lidt ved Næst
formanden, Proprietær P. Breinholts 
dødelige Afgang i det fprløbne Aar. 
Proprietær Breinholt havde lige- siden 
Foreningens Stiftelse været knyttet 
til samme som Næstformand og havde 
stedse vist megen Interesse for denne. 
Interessenterne viste deres TIlslut
ning tIl Formandens Udtalelser ved 
at rejse sig. Foreningens Status
Opgørelse og Fortegnelse over for
sikrede Fartøjer, Interessenter m. v. 
oplæstes, det re,idered~Regnskab 
fremlagdes og godkendtes enstemmig. 
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Statti$opgør~18en~ 'valj'.s~alyd~nde: 
", .lnd~gt,.,: " .. i I 

, 1,/' 
.. . .' . :&r. 

KasMhliholaningen: ved Aarets Be. ' .. 
, g,ynd,else~ ... , .. ;: ~ .. : o"., •• '. 5,B12.5~ 

'. p,.,æmier.:· '" 
Esbjerg af 7 FartØjer 173.20 
'lJj~tting" 17 do. 177:71 

"Ff!.nø ,,'1 do. ,16.00 '366.91 

Rehter af"Forenlngtms:Fornnie·.. 105.43 

Balance 5784.86 

l 

Udgift.' ..... . 
': ' .. .:'.5'!":":~f~ 

Administr3ttion~udgifter: ",'. .~ .. , ". ..: ~ .' 
• Kassererens 'Honorar. ,', ."il"' 79;39 '< 

Den aarlige 'FØrerprøve ' .. ' .. ,>;;>,a5~OO;: 
Synsgebyr' fordeaarlige. sjn,.,~:>,~;,; , 

over FartØjerne .. /. " ,: .' '. ~~;\.)t2;;OO 
Diæter- til Censorer forFør~~:~,~:~ /:'!' 

,prøven , , " .: ...•. ' .,.,.~,,'~\~>i:O:~ 
~eje afr.0kalE? til Generalf?:r:-;{:'["-'!','.;, . ' 

samlinger ............ . ','i t ;::,', ,,;"4.00. 

; :" ': '~~~It ;:)~)O(~V 
Kassbeh<?ldni,ngen ved 4ar.~ts;U~ •.. '<·-' ;, 

gang.': . . ',' , .. . : . . . ;', );i'j)644· .• 7" 

B~ltl~~i ~784.86' ' 
, :'. . . . . . ..' ..::'::{'5:· "',~, 

FOl'tegIfelsen' o;ter forsikr~'de Fartøjer, Int~resse~ter~;, v" er saaly'Øe.;ndø.: I 

, .'-: A:t~ i Tons T~ksa. Antai· 'L" .~:" J,J' :}f'!: " 
. u' .. ' drægtig;, tioJ;ls rnteres.' , + orSl rI; ;Præmle'~;fl\imko,' 
FartØJ~r hed Sum' senter Sum "1:; "/)' 

'Esbjerg' 
','Hjerting 
~·.Fanø 

.... 7 82 .22100.00 9 21650.00 
i 7' 175 25125.00 23 22213,75 

l ~3' .. 2000.00 r ,2000,00 

• 
" laIt, 25' . 270 . 49225.00 \ ,33 4~6~, 76, 

'Derefter' 'behandledes et til Be
styrelsen r~ttidig indkommen, Forslag 
fr~tolnter~'senter i Hjertipg . Oln 

j ~ I " .. \ .' .,. '. ," . -

af :Hensyn . til(J,ent .Aarenes.Løb 
, skele, ,Udvikling 'af Fiskeriet,. d~l' 

har jremkilldt ulige Interesser i'J11,el
lenrFisker.'iet·· ved. 'Tolddistrz7dets 
1I0:vedpladsm:"~ ~sbjer!l og!ljerting 
~ at' opløse Foreningen i sin nu-

.' ,yær~de .. Skikkelse, bii1~et Forslag, 
" ,?a. ; Getiehllfors,~Jlllin~(m ~ste. ~igåt 

,v.tere'be$lutningsdyg~ig (med 44.773 
K.f.Fo,l'sikrlngssum) , 'sattes"under 
4. fst~rrining . o'g vedtoges' efisb~mmig, 
hi6refter.' del"forfatt~des ~n 'Res&lu- . 

. '"ti()D "til 'G~nemf~re18e'af 'Opløsnin- . ,I 
,~e'n, 'l~a~Jidende:,'. " , . 

Fanø .' saaled~s, af' der, iilkodHfi~1' , 
hvert enkelt Fårtøj e{il~lø1)~:'.d~'r:. 
svarer tilden af san1rtie,,~tt~~ ii~gH~':i " .. 

"skaQef' .'id. Fo,rtøjåts hele 'Fo~sik~ 
~ "'ringstid indbetalte. 'Fbrs~kj.j'rt~s~ 

præmie,' m~dFradrfi~ . åf :tidM,iilt . 
Ristorno. 'S~urde, qp~~telse~',Yi.s~;. 
at' Foreninge.ns, hele ForsiJiririgs:~ 

.... " "'.. " '. '. ';' '," "." :,"'; '-:',':"'~' i: 
sum ikke.. svarer . tildennæv~te 

\ . -. I, ' . " . : ,w, " ~ .'f', "'" ~J 

Præmie, fordeles Unqersk\løe't':fQ:r .. 
hold,svis ; . vis.er Opgør~lsen:derfm9'd'" 

'. ,et Overskud, 'fordele,s dette' 'ogsaii , 
. f' , . . ," ": '. • ' I ."'. 

forholdsvis paa,. 'Interessenterne. 
," .'.., '., .(. ·":'71 .•... , 

I • De.Præmieb.eløb,.som . ' herefter 
, tilk~mme' dei Fo~eningen vij(Cd~Hs· 
Opløsning' for'sikrede! 'Fartøj~r\4d~',; , 

, betales at KasSererensååled'ss'( \, 
.'. . ..... er· ., c' . .. .. , • ' i': . . . 
l) for> de .. i Esbjerg og 'F all ø hje'm- . , Fore.nTngell i:sin nuvrerende:Skik

"f ~erse',opløses. fra Dags Dato. ' 
'~'~fifQie~ngepsFortnue deles~m.eUe~ 
" fde~. 3 Frskepladser, .. resp. E'sbjel'g, 

';{:~f,Rle~tiri~~(sj~lboi'g ~~. Lång}ig)" og 

" .' .; .hør~dp';F~~t'øjer::di,I·'e~·~e.·#~ 

I 
' ; .de .' enkelte . Interes·seilter~· " . 

,:, 2) .• !i .. d~:n~:~~tj~l~e~::t~: . 
I' 



"krtøj~r: til ,d~ vød 'F,Ol:enin· 
:~8 Qpl~~~~~.~., D. "l). , f~ng~. 
",,,d~, -', BestYr~~18e~med.lem'rnef, 

".lb, dereftef:ud'betailesf1Jiltlige 
, .dll$eBeløb ,tii':'~en"nesYyieI8e, ' 

stiih ufuid'd~ll}~rf efter'me~væ-
. 'r'.tleGene~lf9~sa~ling·s "Slut· 
,nUig., .' paa" det af'Hjerting In-

1\', " 

t~.,s8enterne! (m. y.) f6ftautte 
Møne vælg~s til~'at 'administrere 
.en~',hyForsikririgsfoferiln;g" 8001 

fdf~løhig arbejd~r pan Grundlag 
"al-. 'deri: miviBr~ride", 'F6renirigs 
, t'ø,s 'd~1t.6. Novbi. 188(). ,; , 

"Ilt' ,under Forudsætning af, 
a.t, ,den e rleste, fraværende In
terijssent, Skibsbygmester Ahra~ 
ha~sen,Fanø;"'samtykker 'for 
sit 'Vedkommende. 

\!vilpnftesoluiion vedtoges enst~m-
Dlig~'" " ; ,. ,. . 

'Til' at revidere Opgørelsen af For~ 
.de1ihgen at F6reni1lgeh~Formue, til f 
t~~~es~~nterne, hvilk~n det' over-' , 
dtoge~ rQrenirigensKa~serer" Told-

'å.$siJtent i' Lorek. M,adsen,,' at udføre, 
'fillites~ 'l'()ren,in,~~ns ,tidligere 'Revi~ 
Qo~å't: 'Ir~nsul a. Breinht)lt, Espjerg," 
,og'K~nid.:E[., ~indfeld, 'Hjerting: 
. - 'ril 'Slntning' takkede "FQrmanden 
!Jå~ vel Be~tyrelsesmedlemme:rne~ so~', ' 

Sassereren og sarni'IIge I ~teress&nte't 
fof' fulidsf'uldt Samarbejge'i de~for-'i 
løbne",'Au,r,'hvor( forenIngen 'havde . 
h~~tåaet,~" iigesQin 'det var h'am 
en 'Gl~de \ at' 'kunne 'jfkvide:remed 
en forholdsvis ," Safl . betyde}jg, Kasse
be'~oldning ,(~721:Kr. 8 Ør~). Sogne-

'taadsforråaI1d' i Guldager, 'Fisker H.' 
ø :'Ni~l$en, l ulialted:refter en varm 
Tak' tii :'orro'i~~den: f.~r ba~s' uttæt,. 
~eHge' :og "h;~lmg~\Ledelse' af, For
eningens', A Il1i ggel;td er ';i 'd,e 'mang~ 
Aar, ,og: Hge~ed~$I'til,"Kassereren for 
tiarls< ~~aij(fe~rYi~ksombe(r'i For.;' 
:,_Url"T. t:~?~!'I~IJ,"tJ' ~,'il~'l;V"". J,; , 

, \, 

'-., 

,enjngtUlS' 'Tjenes~e, ,8am~ .. til ,}3eaty.. " 
~~f;efi'··i""sih "BClfi~d ~~lTi<lfd~n~~ 'Tak. ;' , 
slll tiede' i de. dl~ld~vå!repde. '-$~ ;~d ' 
, Jtt"rejse sig; Sluttelig øris'kede:"Fot~ , 
månder{d~n Forsikringsforenin'g; ';S(UD" 

tlutVii4efort~ætte ~'iJIjert1nk"':l)Kh." · 
Grundlag- ;af ,d~'hidtil'ga3t~~~:d:~?:(.,oye, . 

" ,/" ,I.". J 

:a~lq, ogoLykke. . . 
"l.t~n·lDed sluttedes Generalforsam :" 

li.ngeu. " . , ';'~,' 

'Paa det af' &jerli'(lg .InferesseD:" 
terne el ter ' Generalforsamlingens 
S~utniRg fortsatte Møde konstituerede 
den nye Forsikringsjorening' for 
HJerting' (med, .8jmlharg, ~.q Lang'Ug) " 
sj~ ti~ fortsatVirlrsomhedpa~ G.rtmdw 

' .-

lag af den' nu" opløste,' Fo~enings 
L,Ove af '6te Novbr; 1886. .' '. i 

Lorcli-."48eIL' 

" Fiskeriforenin,qen for l1ors.e!IS piJ 
'Omegn"' holdt G~neralfors'amling,de,n ' 
25de Fel~)]·uar.Formand'en,KQ.nul 
(Jreemet~, . oplæste ,.:aegnp~a9~f}~$ , 
aflagde Beretning. " , ','. ,', t,;/ 

Aa.rot ~egyndte med' en' Kassfbe .. 
holdning a\f 359 Kr: 80Øre, Reslancer . 
fra J.896 ~reindgaaede' med'·3"'Kr., 
1tentern~, af det ispareJ!~sseJ)inde~' . 
stasen'de 'l3eløb ,,11. Jiif:' 9i Ø~e, . 
Medlemshidragetroi: i~~1' .31l 'ltr. 
IaJt 'eas ltr. ,71 ør~.~";Udgj'/terne" 
håve været:"THAdmillistratip:n/2Ø·~r:: • 

'3, Øre" Dansk' Fiskårifo~~rj'i~gs'Mea~' 
lemskontingent '2lf:K:r~~JOtoqO Stlil<' ' 
Åalefariqg 38 I{r~'~i5'Øre, i4,403~fltr. 
Ørredyng~I' og 'Forsøg ~paa~Ua-klæk': 
ning' 'af Ørredæ~ ,27 ~f I{r~ j'~re;~- /,~,- , 
Udklækningskasser"71,"1rr'.' 'sø· øre., ' 
'N edr,aIDning ål Pæle L ~tiildufu " • .A:K ' 
"(Kr.6Ør~." Ia.It 44(1K~~"i4 ør(Y. 
, Aaref 1897 slittted;e·d~~·e.ft,* :njed ' 
e~ ~a~ebe~orcln}~~ :ai~~§·ltr,lr:~te, 
som:: ,:hideståår ( r~~s' Jir-'kås~ea~,2lof. '/ 
:"'/ "~~. ,"," i,". ". .)æ{"~J <H" >'1'''''''' ' , ".'1" 'lo .. ~~~,.,,,,: .. ~~ ~:;.',- ,~ <." ..,'1.' _~,,'~tf,~ 'l ',', 

A 



Hors'-!DS og Qmegn ~ l og Inventar 6 
U,dkl~kningk~~~~r Hi .Værdi 71 Kr. 
80'Ø :,,",:,.";< 

'_I '" re· 
Medlemsaniallet var ved 'Aårets 

J.Jegyh~~lsø 149, der indmeldtes 24 
, nye" Medlemm,er og udmeldtes ' 26, 
/saa Aaret shitfede, med et Medlems-
antal af 14:7.' ( 

Efter at Fiskeriforeningen havde 
lundet ,det rettest i,ndtil' videre at, 

,opgive UdplantnIng af Saltvarrdsfisk, 
':har ,den i 'fjor ha,!t sin, Opmærk-___ ' 

somhed nenve'Ddt paa U dk~ækning , 
a,f'Fiskeyngøl l'fersk.e' Vande. B e..;' 

/. " ,.,. 

styrelsen ~øgte saal'edes i April Till~ .. 
delse til$t begy~de'eri sligU,d)'dælining 
~aaHotsen~ 'Kommunes 'Vand værks 

,,' :{i}t'l1nd Cted". Egebjerg, en Tilladelse, 
,der tnedBeredvillighed blev den given 
,af Vandværksudvalget, der endogind
vilg~de' i,at" Vandværksbe~tyreren' 
·maa:tt~v~re E'orenipgen behjælpelig 

'med&:tføre døt, ved. TIdklækningen 
:f~tnødne Tilsyn. \ 

" ' Med ,Apparater, der dels bleye' 
lorskre-vQe fra' 'Fiskeudkl,ækningsan

~ stålten i Hei,delherg 'og delsbl~ve 
'~avede her 'i Byen, foretog I ma'n "et 
',første: Forsøg med 4000 Æg af R~gil
:hueforellen, derbentedes' fra først-
,nævnt,e By; Forsøget s~·~tes' at skulle 
lykkes, -men ",afsluttedes brat ved en 

,(~mlægn~~gaf Rør,paa; Vandværkett 
4Ell" foranledigede, at al'Ie de udklæk- , 

, Fisk :dØø~~ 
Et:and'~t.F.orsøg,/hvortil mllll ha,vde 

nmåØ:et "sig' .Ælg' fra her i Fjorden 
Ød-ed,' mislykkødes pgsaa~ 

hav'oe nia,nu'uder 'disse Forsøg 
'~l!'J.,,,et:' d~n :lDrf:lvj~g, at,Egebjerg

'pa~' GrtlD~ nf Okkerholdigb~d 
e~ede ,sig. tiiUdkt~kning; , 

,ni fin bar 'd~rf9~; til denne ,søgt 
:, til 'i-~nere V!hid' for d e~ tredie 

-,~A"~'':'''; V~~o~meride. Vejd' dette 
;; '--:f;~Jt",;': 'i. ~ \', 

, 
ereÆgg.erie bl~vne heldigt udklækkede, ' 
irielf'VandinængdeIi, 'der 'ha~es 'tI!" 

,Raadighed hertil, er saalille, at en 
U,dklækniug ,af Be'tydT;ling for Fore
ni~gen ikke kan byggesherpaa, og 

'den henvises til' at lægge et Filter, 
hvis det tredie"Forsøg bekræfter, at, 
~in bør, gaavidere ad den nu 'be-
traa:'dte'Vej. ' 

Af indkøbt og indfanget Fiske:
yngel er deri 1891 udsat.: 

~5000 Stkr. Ørr~dyngel fra Fiskeri
selskabet i Viborg, 9500 Stkr. d'o~ fra 
Gtiardejer R. O. Petersen IVrigsted 
og 7()0()O~tkr. Aalefnring. 

De~værre saa Gaal'tlejer R. O. 
Petersen sig '~ \897 ikke i Stand til 

, at levere net K vantum Y nge], Fisketl
foreningen kunde købe, og den var 
derfo~ n'ød~aget til at, ty' ål d~t dy
rere Inpkøb hos Fi8k~riselskabet' i 
Viborg. ' 

Dette syntes desværre ogsaa at 
skulle blive Tilfældet i 1898. 
, Fiskeriforeningen hår i 189~' væ
ret indbud(til at delta,ge'j Dausk 
Fiskeriforenings Generalforsamling' i 
April 'og i den internationale Fiske
riudstilling i Bergen, hvilke Indby
delser ikke ere blevne efterkomne; . 

, derimod, har Fiskerifofeninge'u' del
, taget. i" V alget til, Dansk,' Fiskerifor
e.fngs ,Bestyrelsesraad. 

Til Bestyr€lsesmedlemmer gen
valgtes Fisker Mads ;rallerup og 
BagermesterA. r. Svendsen, ,og til . 
Sekretær ( Stedet forBI'. ,AIikl:er, . 

'soIri er, bortrejs~" valgtes Kasserer, 
" Laurits, Olsen, paa Crome'.& Gold'-

s,cbmidts ,.Fabriker. ' '; 

Und,erstqttel.sesjor:e,ningenjor Enker 
og ~ørn': ej~er :pau Søen/fo;ulykk~(le 

~' ~ 

\, 

-, 

:. ' 

/ 

,',' 
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FiS/ce'le hjemme~øt:ende i, To,lddistrik-: ' 
terne inden 'Ribe -Amt atholdtMan-, 
dagen den 14deFebr~ar 1898',sj~ 
aarlige Generalf~rsamlingpaa D.am
kiærs Hotel i Va;rde. 

Foreningens Formand" Tolqfor
valt,er ,Hassing"Esbjerg, kund.e fdr· 
medeistpl'esserende Emb~dsforret
ninger ikke give Møde. Konsul O., 
Breinholt,der er Næstformand som 

,Suppleant; havd'~ ligeledes meldt 
Forfald, formedelst Sygdom. 
,Foreningens Hovedkasserer, Tqld

assistent Lotck, Madse!)" ,Esbjerg, 
valgt~s, til Ordstyrer.. Efter .at ha ve 
budt ,do mødte Medleniin~r velkom-' 
men,m~nd,ede, 'han om et" Tab For:
eningell havde lidt i' det forløbne' 
Aar, ved at ,en af dens bedste Støtter, 
Næstformanden, og Æresmedlemmet 
Proprietær, P. Breinholt var afgaaet 
ved Døden. Medlemmerne slutted'~ 
sig til denne U dtal~lse, v~d at 'r,ejse 
sig. 

Til Bestyrelsen var, fra. ' et' ~fdød 
:Medlems, en Fiskers Enke iEsbJ~rg 
indkomlllete~4nd'ragende om Un
derstøttelse; som man havcl.e, h'oet 
rettest at, burd~ henvise til ,General
fOl~samlingens Afgørelse.' Fisker 
Ole ,Olll~istiansen foreslog General-

.forsartllingen' at' bevilge hendo ,70 

Kr.) hyi~ket' vedto,ge~. 
Det reviderede og af Amtmanden 

over Ribe Amt' deciderede Regnskab 
,fremlagd~$ og godke~d~es enstem,

migt. FOl:eningehs Sparekassebøger, . 
hvorefter "De. efterladtes Fo'nd" ud~ 
gjorde, 2213 'Kr. 79 øre, Alderdoms- I 

fonden 1158 Kr: 67 Øre og Ren·' 
terne af Breinholts Legat 40 Kr. 
73 Øre, fremlagdes. ' 

. Beretningen om Foreningens ,Virk
somhed oplæstes' og lød ,såaledes : 

" 

, , indt.gt~, , n 

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

Kassebeholdningen veq Reguskalls~.~~~).:" 
aarefs Begyndel~e: .\" .• I ': 

"De Efterladte,s Fondu 
"" 191~.52·.' " 

"Alderdomsfond6h~,C. .)'... .. ",,: ,. ,1l80.sU 
Kontingent: ,. , . ' " . 

fra Esbjerg' .. : : '165.00 
" HJerting ... .'83.00 1 

" "Nymindegab.. 79.00 
talt 327.00 . ': 

der fordel es saaledes: 
forlods til Admini- ' 
strationsudgifl:ier.. 5.16 ,I 

. . Rest, 821.85 
'~~ heraf 4/5 til "De Efterladte~ 

Fond" med ... ~ ...... )'257.00 
"heraf 1/" til "Alderdomsfo~n":\ .: .. ' 64,;37 
Renter 0/ RibeAmts Colle.kt ... , ", 

fond for ·1896 modtagne .. ' , 
fra Ribe -Stift.amt.' ~ ' .... , 60<>\00 

'Renfetaj 'de resp., Fond . • J ,4O.{,)9 . 83;99 
, ',< " 2713.69,1228.51' 

~'-., 

,. laIt, 18949.26 
Renter af Brein1tolt~Legat.. 40,73,' 

, M.edga:a.ede Admini8t~a,ti~n8'" f);16 ,', 
udgijter . .•........ ~ ,_. ""-' ---'-----., 

, , 'Balance'3988.14" 

Udgift. 

,Ad")l.i~i8tration8udgijter :' 
Leje ,af~okale tii, General .. , ' 
l, fOl'samIiugen .... ',' .. ' .. 4,00 
1 Kvitteringsbog ... "! .• ' •• O.15 
i Med]~msbog tilForm~'fld~n I.QO 

Udbetalt~ Understøttelser 
af "De ,EfterladtesFI;>ud" 
. I:;il FiskerL. SØrensens 
. Enke i Hjerting" . ".: 100.00, 

til Fi8k~r . Kr. Ni~lsen~, .. ' " 
Enke i ibi<lem. '. .' ... 100.00 
tilFi~ker f. Pedersens . 

,'Enke i Nymindegab .. ,I90.00 
'til Fisker -N. Chr. J-en-· . 
sens Enke 'i ibidem.' •. \ . -100.00', 
til Eisker J .. Ghr.' Jen .. , , 
sens Enke i Lønneklindt 1~.OO'600.00 

. af ,,-Alderdqfusfonden"l, .. . /1' 
til Fisker J. o. HanSens Enk~ '" 
i Ejer,ting . : : : ... ~. ,; . .';.: 70.00. 

, ~alt ,··575-;15 . 
Ved R~gn8k~b·8Ct,are.t8 Udgang var"',, 
Kassebeholdningen:' ,,' 

"De, Eft'erladt~s Fond'" .2213.69 
nA]derdomsfondel.l"~ >~. 1158.57", 
"Renter af Breinllo1dts '. ". " 

:Legat" .' •.. ',' . :'.~,,'. 4Q.73'8412.~~. 
, Balance" 3988::14 

"" 
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Da Kontingentet ikkun er 1 Kr. 
halvaarlig, vil' selv den fattigste 
Fisker kunne overkomme at betale 
dette og derefter som Medlem gøre 
sine Efterladte delagtige i For
eningens Understøttelser, og da For
eningen allerede nu viser sig at være 
sin Opgave voksen (at yde Hjælp 
og lindre N øden blandt fattige 
Fiskel'es Efterladte og gamle og 
svagelige Fiskere), turde dette være 
en Opfordring til. bedre stillede fisker-
venlige Medborgere om at indtræde 
i Understøttelsesforeningen som ordi
nære Medlemmer, for hvilke Kontin-

. gentet kun Hl' 1 Kr. halvaarlig. 
Ved Valget til Bestyrelsen i Stedet 

.for de i Følge I.Jovenes S 7 afgaa
ende Medlemmer valgtes: 

For Esbjerg: Konsul C. Breinholt 
til N æstfol'mand og Forvaltor Brandt 
Breinholt til Suppleant. 

For. Hjerting genvalgtes Fisker 
N. C. Nielsen til Bestyrelsesmedlem 
og Fisker H. J. Hansen til Sup
·pleant. 

For Nymindega:b Fisker A. Peder
sen og Peder 'Ohr. Thygesen til Be
styrelsesmedlemmer og til Suppleanter 
valgtes Fisker P. J. Pedersen og 
K'øbmand :Mads Silladsen, hvoraf 
den sidste genvalgtes. 

Til Revisor valgtes Forvalter Brandt 
Breinholt. 

Tf 

. Paa Generalforsamlingen udtalte 
flere Medlemmer det ønskeligt, at 
faa Kontingentet for ordinære Med
lemmer forhøjet til 2 Kr. halvaarlig, 
da man fandt det nuværende Kon- • 
tingent l Kr. halvaarlig var temme-

'lig lavt i Forhold til de Krav, der 
eventuelt kunde blive stillede til 
Foreningen. - I Henhold til disse 
Udtalelser, og da Bestyrelsenogsaa 
.ansaa Kontingentet at være for ringe,· 

JO, 

averte~ede Ordstyreren de ordinære 
Medlemmer om, at Bestyrelsen, over
ensstemmende med Lovenes § 4, 
muligen fra næste Regnskabsaars 
Begyndelse vilde give Kontingentet 
den forønskede Forhøjelse, derom 
vilde næste Generalforsamling bringe 
:Meddelelse. 

Ordene iLovenes§ 1 "indregistrerede 
Fartøje:r" skulle forstaas bogstaveHf.'; 
da aUe til Havfiskeri benyttede Far
tøjer og Baade, som fiske udenfor 
dansk Søterritorium ere rTgi;tre;i;gs:' 
pligtige. 

Hermed sluttede Generalforsam
lingen. 

Mindre lVleddelelse-r, 

indplantning af Rødspætter. For
stanøeren for den biologiske Station, 
Dr. C. G. J. Petersen, rejser en af 
de første Dage til Skelskør for sam
men med Konsul :Meding at træffe 
Aftale om Indplantning af smaa 
Rødspætter i N oret i den kommende 
Sommer. Indplantningen sker ved 
Tilskud fra Staten og er en Fort
sættelse af en af Fiskerne sidste 
Aar paabegyndt Indplantning, som 
synes at have givet gode Resultater· 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 28. Februar 
1898. N aar det stadig væk i de 
sidste Maaneders Fiskeriberetninger 
h~r staaet anført, knapt Fiskeri, 
daarJigt Fiskeri, saa ma~ man dog 
erindre, at Kulden i de tilsvarende 
Maaneder i de fleste tidligere Aar 
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fuldstændig har hindret alt Fiskeri, 
sau. det, at der overhovedet kan 
drives Fiskeri paa denne Aarstid, 
omend Udbyttet er ringe, er en stor 
Vinding for vore Fiskere, som ellers 
alle muatte gaa uden Erhverv. Sidst 
afvigte U ges Udbytte har ejheller 
været særlig godt, dels fra Herthas 
Flak, dels fra Farvandet nordaf 
Læsø indkom nogle Laster af fra 
20-100 Sn., Rødspætten vejede 11-
14Pd.Snosen og betaltes med fra 2 Kr. 
til. 3 Kr. 25 ø. Snesen, enkelte af disse 
Kuttere havde desuden fra 200-
1000 Pd. r:rorsk hver, der betal~es 
med fra 8-10 Øre pr. Pd.' Fra 
AnholtsNord~ide indkom 3 Kuttere 
med fra 30-50 Snese hver, Fisken 
vejede fra 22-30 Pd. Snesen og 
betaltes med fra 5 Kr. 25 ø. til 6 
Kr. 50 ø. Snesen, fra Anholts Sydvest
hage indkom 2 Kuttere med ca. 150 
Snese Rødspætter hver, Fisken vejede 
ca. 12 Pd. Snesen) men var af daarlig 
Kvalitet, meget rognfyldt og lidet 
levedygtig; paa Grund af den knappe 
Tilførsel betaltes den dog med 2 

Kr. pr. Snes. Disse 5 fra Anholt 
kommende Kuttere havde desuden 
ialt ca. 1500 Pd. Slethvar, der op
nanede 20 ø. pr. Pd., ca. 300 Pd. 
Tunge, der betaltes med ca. 50 ø. 
pr. Pd., for mindre under 3 l~d. pr. 
Stk. 25 ø. pr. Pd. Tilførs~len af 
Sild fra Gøteborg har 1'ludselig sagt 
stop, i Tirsdags ankom godt 200 
Kasser, hvoraf Halvdelen forblev 

,her, Halvdelen, afgik til det t)'ske 
Marked, men efter den Tid Jer slet 
intet tilført; det er rigtignok noget 
tidligt, at Sildefiskeriet i Skærgaarden 
skulde ophøre, i hvert Fald tidligere 
end de foregaaende Aar; som Følge 
af det knappe Fiskere er ,Prisen, 
der først i Ugen var ca. 5 Kr. pr. 
Kasse ab Gøteborg en gros, DU 

ca. 8 Kr. pr. Kasse. De høje HUIJl
merpriser holde sig stadig væk, ja, 
vise endog TeIl:dens til at stige, ab 
Christianssand forlanges ca. 1 Kr. 
75 ø. pr. Pd. en gros; - fra nævnte 
Plads er der tilført . herværende 
Modtagere ca. 7000 Stk., det tyske 
lVlarked ca. 8000 Stkr. lU. 

BEKENDTGØRELSER 

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 K vahteter. 

Nykjøbing 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. Halmø8. 
Telefon 129. 
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Københavns 'l'ilførsei af fersk Fisk direkte fra ,Fiskeplads 
. og pr. Jernbane &' Dampskib 

i Ugen ira 20. F e;bruar til 27. Februar 1898. -... ."- av ... I tt I I bOl: I ø ~ I G ... 
-å~ GG :o:: I :i'S 

..IIIC r.. >-" 

Tilført af: =-g ø ~ ::! 1';~I~.tI~ 
'C ..... CD.c: :::::lI_ r.. -; 

I 
ø 'iS. a:: 83 G>-" =.~ Jj;CI) o c. ::Cq:l ... =-::: <~ ...... CD c;:J ,..IIIC 

ø .= Q. Cl) ~J) <C o ø 

16 lanske Fisker-II Pd, Pd'l Pd, Pd, J Pd, Pd. Pd. I Pd I Pd . pd'IN, 
. fartøjer '," 16776 .187 1 5573 954 

11 danske Kvaser 76590 

17 sTenske Fisker· 
960 "fartøjer' ,: •• 503 26892 690 

pr. Baad og Vo~n 
fra nt:erliggen e 6 

Fiskerlejer . ',' 4804 1600 623 

pr. J ernbe;ne & 7 

Dampskib ... '. 2160417170 1000' 11036' 48061 400 1178362 11906 6927' J 6526 16246 

139280 7170 I 1187 2123 110842 1090 1178362 
------

laIt ... 12529
1 
692~ 6526, 16246 

1) 177 Pd. Tunger og 10 Pd. Pighvar. 2) 8'00 Pd. Tunger og 200 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 
6) 736 Pd. SkJ!upper og 300,Pd. Sletter. 6) 424 Pd. Aal ryg 199 Pd. Aalekvabber. 7) Aal. 8) 6600 Pd. Laks og 
427 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 382282 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætte,,: levende Kr. 3,00-:-5,50, Kai'!sefisk 

Kr. 3:oo-4,50.pr. Lpd.; 'forsk, levende Kr. 1,25-2,00, Kassefisk Kr. 0:85-1,10 pr. Lpd. ; 
Sild, sven~ke Kr. 0,75-1,00, danske Kr. 0,50-1,00 pr. Ol; Aal, blanke Kr. 0.65, gule 
Kr. 0,33-0,45 pr. Pd.; Laks Kr. 0,50 -1,80 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,00 pr. Pd.; Gedde, 
danske Kr. 0,30-0,55, finske Kr. 0,25:-0,35 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter var i Ugens Løb ca. 900 Lpd. . Deraf ankom fr:a 
Sydvestsiden af Anholt 5 Fartøjer med Fisk vejende 12-14 Pd., betalt med 23/ 4-4 Kr., 

• fra Pakhusbugten 8 med Fisk vejonde ca. 16 Pd., betalt med 4--41/2 Kr., og fra. Nord· 
siden 3, med Fisk vejende 16-18 Pd" betalt med 51/'! Kr. 1 svensk Baad ankom fra 
Nordsiden med 50 Lpd .. betalt med 5t/2 Kl'. - AfTol",\. t.iltørtes med 11 danSKe Kvaser 
cJ.. 4500 Lpd., det' betaltes med 11/ i -2 Kr. pr. Lpd. Og' ankom fra fØlgende 'Pladser: 
.Bornholm 5~ Albuen 1.. Lohals 1, OmØe 1, Assens 1, Dyreborg 1 og Snekkersten 1 Kvase. 
16 s-venske Baade havde fisket mellem Anholt og Læsø og indbragte cå.J500 Lpd." betalt 
med 21/4-2l/ Kr. pr. Lpd. Vejetorsk og 8-10 Kr. Snesen for store Torsk. - Af Sild 
tilførtes pr. Jernbane og Dampskib: fra Indlandet 170 Kasser betalt med 50 Øre-1 Kr. 
p,r. Ol og 2 Kr. Kassen for smaa Sild; fra Sverrig: 890 Kasser, betalt med 76 Øre-1 
Kr. pr. Ol.. ' 

lalernseredskaber 
tn Salg. 

Ca. 120 Stk. ekstra gode 
og ny Aaleruser med Alt 
til dette Fiskeri henhØrende 
i komplet og fejlfri Stand; 
tillige med Hyttefade og 
Damjoller, hos 

Laul·en"e~g. Korsør. 
! 

Bnqdgarn til Salg. I 

Et brugt Bundgarn 12 Fod 
dybt, 42 Fv. i Omkreds, 200 
Fv. Rad, !Jom er i Skovs
hoved hos Fisker J. P. 
Andersen, er meget billIg 
til Salg.' . 

J.. P. ,Nielsen, 
'~bu. 

Sn1ll'revaad. 
Fiskeres Opmærksomhed 

henledes paa mine bekendte 
FlyndersnUITevaad og Tango
vaad, som jeg leverer i for
skellige Længder og i flere 
forskellige Maskevider til 
90 a 1 Kr. pr. Fy. 

Alt efter Bestilling. 
~Niels Om. Nielsen, 

Vaadblnder. Skagen. 

fiskekroge -Fabriken 

Fiskekvase til Salg. 
. En Fiskekvase, ca. 9 Tons, 

kun 4 Aar gl., veludhalet og 
udmærket Sejler er til Salg. 

':N ærmere' ved Henvendelse 
·til Fisker 

Rasmus Bertelsen, 
Kvols pr. Løgstrup St. 

Annoncer 
- S.lnaedatlle l Aallllot'g 1883'~ I i Medlemsbladet tilbydes og 

l K.hak.". 1888-
anbefaler sit Udsalg al aHe !:surter 
Fiskekroge, sall. vel i Staal, Jæn. 
som Messing,. samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

'Conrad Christen8en. 
St. Strandstræde n. 

KØbenh"Yn K, 
,Io ,'".' "1') 

optages ved Henven'delse til 

F~antz ChrisUreu, 
Gr.nnegade iO. 

J!'or staaende A vertissententer 
indrØmmes betrdelif Bab~~t 
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Københavns. Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste' Netfabrik, der tilkendtes 

Guldmedaille i Stockholm.' 
København V. -Telef. N~.267IV. Vesterbrogade70. 

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

Al-tona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS-, beediget Fiskeauctipnator. 

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

Bolinders mekaniskeYærksteder 
(AJi.tiebolag StOCkholm) 

'Generalagenturet fbI' Danll~ark for Bolagets ," 
bekjendte Fabrikata i Petpoleum.liJ';" 
lDotoperer hos 

~jøbmand Cbr. Olsen, Frederikshavn; 
som i Aar har leveret 19 af disse lVfotorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekutt~re~' 

Bolagøt ertllkjøndt 72:.øclalller. . . 
Prisliste .gratis og francp, ,aL]eForespørgsler 

'. be~vares omg:~aende. . ~. ' 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
leverer :efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og beqste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn , Aaleruser, Aalerader. 
Rejer-..ser J Rejarader, BUHdgarn samt a~le andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgarn, Ha mp-e.gar n og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .<l.alekuber, Kork, Flaadtræ o&, Kåtechu 
haves paa Lal'er~ 

'Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares' straks. 
fed. Udstillingerne i Helsingør, og landers -tilkAndt Sølv .. og Broncemedaille. 
i~Qlger~~ ~f ~~.~~. ma~. l Vi ll. L'Uf&d~e~~. - Tl't~t hOl Fra,nt~. O~n~ttreu. Københ'ft 
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M:ed.1e:z:::c...sb1adet udgaar hver .Tor~dag. 'Annoncer .. optagesved Henvendelse . til, 

FrantzChri&ttreu, Gtøn,negade. IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 øre'pt. Petit-~ 
linje ~f lIs Sides Brede; for staaeride Annoncer indrømmes betydelig ~a~at. 

, 
Indhold; Opfordring Redskabsassurance"-I 

Om Rødspættefiskeriet ved Isb.nd. Finanslovfor
sla.get. ~ 'Nybygget Kutter.· Mindl'o Meddelelser. 
-Kø.benhavns Til- og Udførs'el af «'isi. for Aaret 
1897. - Fiskeribe;etninger. ... Statistik ovel' Fiske
riet' og. Redskaber pall. Odense. Fjord 18a7. - lle-
kendtltørelser . 

Dansk. Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, 'er aabent ' 
fra 9-11.' Redaktøre'n, af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5 ....... 7 Svane mose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
~ak.tion8ll af Medlemsbladet bedes sendte 
til K o~toret. 
~---_ ....... -------"";--"';'.,----

Breve og andre Jforsende Iser til For
eningens Kpnsutentbe,des altid alene adres
serede.til h~ng Bopæl: FaJkonergaardsvej 16, 
K,"nhaw V. 

Eftertryk af M.edlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden anDives~ 

Sæ1hundehaler, 
/ 

som indsendes til "Dansk Fiskeri
f6rening" , bedes adresse~ede til 
Unipersitetets Zoologiske Museum, 

! København K, og ikke' til For-
eningens Kont9r.· , 

~apt. A. SøJling, ,,·Danish Consulate, 
i fIS, Muaoovy Co1ll'i~ 
. london~. C. 

Telegram Adr.: a.lUDg,,· Londøn . 

Capt. A.Søning, 
48,. Wavel"ley Strøet, 

Hull. ' . 

\ 
Telegram-Adr.: 8.1Ung~B~. 

I '. • 

OpfoTdring. .'~ 

mf ter at Laudbrugsministeriet under 
28de f. M. har' anmodet "Dansk 
Fisk('riforening". om at tilstille det 
til Optagelse i den aarlige" Fis~eri· 
Beretning, . en 1\tIeddelelse' om " de 
Frernskridt, der'j Aarets :Løbere 

,foregaaede ,paa, Fe~slcvartdsfiskeriets 
Om~aade, og da Ministerløt har ud
talt" at det vilde' sæt~e Pris paaalt 
nu at modtage en :saadan'Beretning 
for Aaret 18U7 saa betias,. at denne 
kan finde Optngels~ i den un'der Ud-

o urbCljdelse værende Fi~keri.Beretning 
for 1896-,-:-97, 'tillader ,jeg mig eftQr 
Bemyndigelse at bede mig velvilligst 
sendt' en . kortf~ttet Ber~tning og 

\ ' . 

Redpgørelse om Ferskvandsllslrnri,' 
Udkl~kning m. v. 'i . det forløbne 

I .A..ar . . Men en saadan Redegørelse 
maa, for at, kUl ... ne optages i Fiskeri· 
B~retningen,væfe mig i Hænde ~m~ 

.' tren t 'den 16de' d. M. 
Falkon:ergaardsvej 16, Købønhnvn,' 

V~ 6ta Marts ·1898. ' 
~Ur Pe4t1eriea. 
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Redsbbsassurance. 

I Henhold til Redaktione,ns veLvillige 
Optagelse i Mec,llemsbladets forrige , 
N r .,afen Notits om Redskabsassurance 
og til Redaktionens Hentydning til, at 
det' vilde være den rette Vej, ,at d,e 
lokale Fiskerforeninger hver for sig 
oprettede' Redskabsforsikring hver 
for sit Omraade, hvilket har givet 
Anledningtil megeJ;lDiskussion iblandt 

_ Fiskerne herfra om Muiigheden af 
Realisationen af denne Tanke, 
fremkomme vi med følgende: 

"Feo r sla,g" 
til Oprettelse af en Laane- og Assu
raneekasse til Redsk:l.bsforsikring for 
Fiskere fra København og' Omegn. 

Den 'paatænkte Kasses Formaal 
Skulde være: at 'rirke hc'n til Fiske
riets Fre'mhjælp herfra Pladsen 

1) ved at forstrække Fiskerne med 
• Laan til Anskaffelse· af Red

skaber, 
I) ved at tjene som Assurancefond, 

som kunne sikre delvisEI:stat
ning i Tilfælde, hvor Redskabet 
enten gaar helt", tabt eller der 
lides større Skade paa dette,' 
for saa vidt som d~tte Tab ikke 
er foraarsaget ved Forsø~me
lighed, fra Fiskerens Side. 

,En saadan Kasses Midler maatte 
best~a af: 

1) "En Grijndfond", som tænkes 
indsamlet ved ,Gaver og ved 
frivillige Bidrag fra forskellige, 
som interessere' sig' for denne 
Opgaves Løsning, , 

9) "En Assuranoefond", der maatte 
fremkomme ved de af Fiskerne 
indbetalte Præmier. 

Midlernl! maatte natnrligvis 
'eøres frugtbringende ved An-

bringelse i en nil,nk eller Spare~, 
kass~, 'hvorfra de kun klmde 
hæves paa Formandens og Kas
ser~rens forenede, Begæring. • 

Den kontante Kassebeholtiuing 
maatte højst være 100 :Jrr. 

3) Af Grundfonden ma~tie fore
løbig kun Halvdelen anvenues 
til Udlaan. Dog maatte Be
styrelsen være berettiget til, naar 
Forholdene tillode det, at fore
tage Forandring heri. 

Den udlaante Del af Grund
fonden maatte om tornøde.n t 
kunne anvendes til Lal\n for 
Assurancefonden, dog saaledes 
at Laanene tilbag('betal~s, ~!1a

snart Assurancefollden (;r istand 
dertil; 

Assurancefonden har sit sær
lige Regnskab og hvert' indmeldt 
Medlem, sin. særlige Konto, paa 
h,ilken der 'maatte kunne hæves 
og sættes til i Tilfælde af mindre, 
Skader. 

Enhver, der betaler Præmie 
for assurerede Redskåber til 
Kassen, ,er Medlem. Enh~er 
der, har Laan' af Kassen er 
pligtig til, - idet misdste til 
Laanet er :tilbagebetalt, - at 
holde sine. Redskaber assurerede. 

Laan til Anskaffelse af Red
skab,' imod tilstrækkelig Selv~ 
skyldnerkaution ]Daatte kunne' 
faas af enhver i København og 
nærmeste Omegn "bosiddende" 
Fisker, saalæl)ge Grundfondens 
Midler tilstrække, efter Lovene: 
Der' udstedes herfor et Lanne
bevis, som nøje bestemmer Af-
betalingsViHkaar m. m. ' 

Laanene kunne kun forventes 
tilstaaede for saa stort et Beløb, 
som Raamatetijlets Værdi be-

- l 



\ 
\ 

".'.:'~' " '.. ',n, .• ;,-, ~. '<I" 
. I, l. 

løber sig til, og Be~tyre1sen kan 
fOl'inden Udbetalingen forlange 
aig det købte Materiale forevist. 

Mindre Laan til U drustnings
hjælp for Medlemmer, som ville 
sØge Fiskeri paa ~ngere borte
liggende Pladser, mutte ogsaa 
kunne faas imod betryggende 
Sikkerhed for Tilbagebetaling. 

&3 (" 
~ 

~\\ ., , 

YedJwmmende og Sildenæringer, 
naar Taksationskomiteen beslut
tede at optage dem. 

SOD} Udgangspunkt for Taks
ationen maatte: 

, Kr. 
Aaleruse m. Rad, ny, sættes til 80 a 35 

do. 'do: 1 8. 2 Aar gI, 20 8. 25 
Rejerus8 med Rad, ny, . . . .. ~5 a 40 

do. 'do. 1 8. 2 Aar gI. 20 a 25 

Forsikringen af Redskaber i 
Brug ved KøbeJ1,havn <;Ig Omegn 
maatte særlig gælde: Aaleruser, 
Rejeruser, Sildenæringer, Aale
vaad samt Kroge. 

Sildenæring, ny, . . . .. . . . .. 20 8. 25' 

Da hvert af disse Redskaber 
har sin Periode, hvori det bruges, 
kan Assurance kun tegnes for ' 
den Periode, hvori hvert· Slags 
Redskab bruges. 

Disse Perioder maatte for 
Aalerusers Vedkommende be
stemmes til Tiden fra lste 
September til 15de November. 
'Rejeruser fra lste Maj til lste 
September. SHdenæringer Sep
tember og Oktober., Aalevaad 
fra lste Maj til' lste Oktober. 
Aalekroge fra lste, Maj til lste 
Oktober. 

'Assurancen kan kun tegnes 
for Fiskeperioden. Ønskes i 
Løbet af Perioden flere Red
skaber' optagne i Assur/lncen, 

'sfgøres det af Bestyrelsen. 
De assurerede Redskaber 

maatte forsynes med et Assu
rancemærke, saa at ingen Om
skiftning med et daarligere Red
skab var -mulig. 

Som almindelig Regel maatte 
Redskaberne deles i to Klasser, 
nemlig nye Redskaber og I a 
9' Aar gamle; ældre end 2 Aar 
gamle maatte næppe assureres 
undtagen muligvis for Aale,.raders 

do. 1 a 2 Aar g!. . . .. 15' a ,20 
Aalevaad, ny, ........... 120 8. 125 
Aalekroge, ny, pr •. 1000 . . . •. 20 8. 25 

do. 1 Aar gl .• pr. 1000. lOa 15 
Præmierne. maatte jo være bil. 
lige for Fiskernes Vedkommende, 
thi fo~den Assurance for Sø· 
skade maa de jo betale Assu-

I rance for deres Redskaber i 
Hus for Brandskade. 

Præmien maatte udbetales 
forud for Fiskeperioden. For 
fuldt- ener belt, Tab af Redskab 

. maatte gives fuld Erstatn'ing j 
for delvis Tab efter Taksations.' 
komiteens Skøn, naar 'der v~r 
skønnet over Skaden. 
_ Skader under 20' Kr. paa 

Garnredskah og under 10 Kr. 
paa Krogeredskab, va~e næppe 
værd a,t erstatte. 
Taksationskomiteen kundef.Ex. ' 

\ bestaa af fire Fiskere, en for 
hvert sit Fag, nemlig en Ruse· 
fisker, en Sildefisker, en Yaad· ' 
fisker og en r Krogefisker, for
uden en Forretningsfører. Dise 
kunde samtidig udgøre Assu-

I , 

rancekassens Bestyrelse. 
N aar Dansk Fiskeriforening vilde 

ovørtage Protektoratet for en saadan 
Kasse og yde, sin Bistand navnlig 
med Hensyn til Tilvejebringelse' af 
de nødvendige Midler, saa ~aatte 
man antage, at Grundlaget var værd 
at arbejde videre pa.a. ' 

, ,) ".\ . ., 
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Mange af Københavna' ]j'~iskere 
sympathisere med. Planeri ,og se den 
gerne bragt til Udførelse" men Be
styrelsen for København og Omegns 
Fiskerful'eJling nærer stQre Betænke
ligheder ved at optage Planen,I!ær
Illest' paa Grund af Ængsh'lse for 
at skaffe de nødvendige Midler, ~g 
den samme Anstødssten vil vist vise 
sig ~or de ftesteufde lokale For
eninger, og den Sten, man ikke kan 
løfte, maa man jo Jade ligge, h ror 
gavnligt 'H'oretagendet end kunde 
være. ~ 

Om Rødspættefiskeriet v~d 
Island 

. ' 
, Sommeren 1897, 

Rødspættefiskeriet ved Island' blev 
af danske Kuttere drevet i ovennawnte 
Sommer pan lignende Maade som 
den f{}reg!l:aend~. Antallet af Kri.ttere 
var ogsaa det samme, nemlig 4 fra 
Frederikshavn, ' "Prins Valdemar", 
"Priru;esse Marie", "Nordvest" og 
"E~ilie, Franziska" - .samt "Kir
stine F. Nielsen", af Esbjerg og 
"Maagen" af Holbæk, sids~ævnte 
førtes af Undertegnede.' ~iaagen af
sejlede fra Flederiksh~vn ,den 17. 

I April og indkom paa Ønundafjord 
den 11. Maj. E~ Del af K uUerne 
fra Frederikshavn var ankommen en 
Tid før Ol! og havde forsøgt Fiskeriet 

\ ' ' 

ftere Steder, men uden synderligt 
Udbytte, Fisken var, endnu ikke van
dret ind pall. Fjorden. Det lader 
sig ikke bestemme, paa hvilken Tid 
Rødsp,ætterne begynde Indvandringen, 
det afhænger rimeligvis for en ,ator 
Del af Vandenes Tempera.tur. Samme 
Dag, som "Maagen" indkom pall. 

Fjorden, begyndte Fiskel'ietat-bedres, 
dg fra den Dag fiskede vi allesammen 
rigti'g godt .. en Maanedstid, da be-

,gyndte det saa smaat at tage af. 
Vi fiskede dbgpaa Ønundafjord til 
midt i j uU; t da blev Fiskeriet for 
smliat, og Kutterne begyndte derfor 
at spredes om 'paa de forskellige 
Fjorde for at søge rigere Fangst
pladser. Dat'te lykkedes imidlertid 
ikke, og, de fle&te af Kutterne gjorde 
derfor klar til at sejle om pan øst
land~t for at forsøge der. ,,'Maagen" 
alene blev paa Vestlandet og fiskede. 
en Tid paa talknafjord, men medens 
videt foregaaendeAar tiskede godt 
paa denne Fjord sidstpaa Sommeren, 
var der denne Gang kun lidt 'Fisk.' 
Paa,Østlandet viste det sig, at der 
var godt lIied Fisk, men pall. Grund 
af Afsætningsforhold~ne, tik man ikke 
det Udby tie deraf, som man ellers 
havde fa~et, hvis Forbindelsen med 
det engelske Marked havde ~æret, 

rigeligere, end Tilfældet var. Det 
vigtigste Punkt ved Islandsfiskeriet, ' ' 
saavel: som ved, ethvert andet Steds 
Fiskeri, er at have rigelig Forbindelse 
med' Markedet, men paa Grund al 
den forholdsvis lange Afstand mellem 
Fiskepladsen og Markedet, er det 
vftnskeligt at faa Fisken frem' i saa 
god eu Stand som ønskeligt kunde 
være; naar der sa:t tjllige er knapt 
med Transport midler, bliveT det endnu 
vanskeligere. Forrige Sommer'havde 
vi 2 Dampere til at besørge Fiskeri 
til England, hvorimod vi sidste Som- . 
mer kun havde en, og vi kunde der· 
for ikke faa Fisken afsoodt oftere 
end hveranden Uge, kvad der selv
følgelig havde sine Ulemper, og der~ 
med ogsaa bragte Tab for Fiskerne. 
"Maagen" fiskede paa Talknafjord , 
til sidst i Avgust, men da der, yar.! 

\ 
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lidt m~d Fisk, og der heller ingen 
;Damper kom paa Vestlandet. for 
"Maagen"s Skyld alene, ophørte vi 
med Rødspættenskeriet, satte "Maa
gen'" paa Bank og gjorde l klar til 
at fiske Torsk. Det hlev dog ikke 
til meget med Torskefiskeriet. da vi 

85 

stadig havde uroligt. V~jr. Vi be
sluttede da at sejle norft om Landet 
for at begynde Hjemrejsen og sam
tidig, .llaar Vejret tillod det, fiske 
Torsk langs Kysten., Da vi kom 
forbi Kap Nord, fik .. vi Storm og 
Modvind, og vi opdagede tillige, at 
der var Is i Farvandet. Af Frygt 
for, at der skulde være mere Is ' 
længere ommepaa Østlandet, holdt 
vi tilbage igjen om paa Vestlandet, 
fiskede en Dagstid udfor Talknefjord, 
men der var kun lidt med Torsk, 
og vi tabte derfor LystEm til at blive 
der længere; vi havde ikke mere end 
ca. 20 Snese Torsk i Dammen .. 

; Den 24. September sattes Kursen 
efter Danmark, 'og efter 14 Dages 
Rejse indkom lj den 9. Oktober til 
Frederikshavn., I d, t hele taget 
kunde vi ikke andet end være til
fredse med Fiskeriet, som det var 
gaaet; gennemgaaende havde alle 

. Kutterne fisket godt. For "Maagen"s 
Vedkommende var U dhyttet følgende: 

, For Fisk solgt i England ca. 7600 
Kr., saltede Rødspætter solgte i 
Frederikshavn 1288 Kr., saltede 
Torsk 126 Kr. og for levende Torsk 
110 Kr., ialt9024 Kr., som fordeltes 
saaledes: En Mands Part Kr.. 596,16 
netto, til 5 Mand 2980,80. Efter 
Fradra.g for Kost, Skipperhyre, Fiske
redskaher, Skibsudgifter og an4re 
Omkostninger bliver tilbage ca. 1800 

i .Kr., som Skibets Nettofortjeneste, 
hvilket svarer omtrent til 15% af 
Skihets, Assurancesum. 

);":.,'11" .... :, .. ~. ,,,"C!;' 

Der .. er ingen Tvivl om, at Rød
spættenskeriet ved Island kan drives 
til noget, naar bare der bliv~r taget 
dygtigt og praktisk fat, og man, 
som før nævnt, mindst en Gang om 
Uge. har Forbindelsemed det engelske 
Marked. Et Lyspunkt med Hensyn 
til Islandsfiskeriets Fremtid er der, 
idet Regeringen har stillet. sig saa. . 
velvillig overfor Sagen, at den har 
bevilget Midler til, at Vandets Dybder 
og Bundarterne i Fjordene og omkring 

. Island bedre afmaales og kortlægges, 
end' 'de hidtil have været, hvad der 
forh~'abentlig vil lette og gavne Fi
skeriet betydeligt. Udsigterne for 
Islandsfiskeriet nu til Sommer ere 
saaledes, at sa,afremt der kan blive 
Kuttere nok til at deltage i Fiskeriet 
deroppe, da haabe vi at faa 2 Carriers, 
saaledes at vi kunne faa Fisken lif· 
sendt en Gang om Ugen. 

Glædeligt er det ogsaa at s,e, at 
der ikke er Mangel 'paa Fiskere, 
som ville deltage i Fiskeriet ved Is-

, \ . 
land, det er Fartøjer, der mangler 
og ikke Mandskab. Her paa Fisker- ' 
skolen er der stadig flere, som gerne 
ville med, end jeg kan 'give Plads 
paa "Maagen" , og det var ønskeligt, 
om vi havde 'en Kutter til, som vi . 
kunde, bemande Iped Fiskere her fra 
Skolen., 

Vallekilde Fiskerskqle, i Marts 1898._ 
IL hdre.sØD. 

Finanslovforslaget. 

11· Blandt Ændringsforslagene ti, 
FinfLnslovens tredie Behandling nn
des følgende, stillet af Landbrugs
ministeren og til~raadtaf' tJdvalg~t: 

Til Køb af Frijsenvold Laksegaatd 
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ved RandeFs med underhøt:!ende Ret
tigheder til Fiskeri i Randers Fjord 
og Gu4enaa samt til Overtagelse af 
Fiskerigaarden 155000 Kroner. 

I Motiverjng~n heraf hedder det 
hl. A.:' 

D agtet de til Laksegaarden knyt,. 
tede Fiskerirettigheder ere godkendte 
af Højesteret, ere de dog stadig 
Genstand for Indgreb, som det efter 
FiskeI'il~ens Paatale-Regler er Eje
ren vanskeligt, for ikke at sige umuligt 
at standse. U nder Hensyn til de 
fra Ejeren af Fiske:gaarden frein
komne Klager over dette Forhold 
og i Betragtning af" at Beboerne 

. ligeledes ideligt have besværet sig 
, over Fiskegaarden som en utaalelig 

Hindring for Fiskeriet, nedsatte Land-
. brugsrninisteriet undel'l21d~ Juli 1896 
en Kommission med det Hverv åt 
afgive Forslag til en Ordning af 
Fiskeriforholdene i Randers Fjord 
og Gudenaa med den Eventualitet 
for øje, at Statskassen ved Køb 
maatte erhverve Frijsenvold Lakse
gaard. 

Af den af denne Kommission afgirne 
Betænkning' vil det ses, at Kummis
sionenfremsætter et Forshig tiLLov 
om Fredning ~f Laks og Ørred i Ran
ders Fjord og Gudenaa m. m., der 
hviler paa det Grundlag,' at Staten 
køber den oftnævnte Laksegaard med 
samtlige tilhørende Fiskerirettigheder 
for en Sum af 150000 Kr. foruden 
Omkostningerne "red Salget, paa hvilke 
Vilkaar Ejeren har erklæret sig, 
villig til at indgaa. 

, Ihvorvel Regeringen hal' fundet det 
rettest ikke at gøre Forsøg paa a t 
gennemføre en særlig Lov om Fi!:\ke
riet i Randers It'jord og Gudenaa, 
saa længe Spørgsmaalet om ny,almin
delige IJovbestemmelser saavel for 

, 
Saltvandsfiskeri som for Fiskemet i 
ferske Vande endnu ikke har (unpet 
sin Afgørelse, maa det dog anses for 
ønskeligt, om Staten kunde benytte 
den foreliggende Lejligheil til at er
hverve Frijsenvold Laksegaard for 
derigennem at forberede en endelig 
Ordning af Lakse- og Ørredfiskeriet 
paa Rander!$ Fjord' og i Gudenaa. 

Nybygget Kutter. 

Til Trods for Skibstømrer-Strejken, 
der desværre.endnu vedvarer, udrettes 
der dog noget paa vore Skibsværfter, 
efterhaanden udfyldes ogsaade H nIler, 
. de Strejkendes Bortgang har gjort i 
Arbejdernes Rækker. At derud· 
rettes noget' fremgaar bedst af, at 
der pa~ Skib~bygmester H. V. Buhls 
T ærft, i disse Dage er lagt sidse 
Baand paa en ny Kutter, som over- , 
gaar de fleste af voi'e andre Kuttere 
baade med Hensyn til Størrelse og 
Udrustning. Det, der, navnlig a.d· 
skiller denne Kutter fra andre, er 
den Omstændighed, at den bliver 
forsynet med en kraftig Maskine, 
der' skal drive en tobladet Hjælpe-·. 
skrue, som under rolige Vejrforhold 
skal knnne give Fartøjet en Fart af 
6-7 Mil i Vagten, hviket jo vil 
være af stor Botydning for 'Fiskerne, 
idet disse under Vindstille efter endt 
Fangst hurtig ville kunne komme frem 
til Havnen, ligesom det ogsaa 'under 
Island, hvor K;utteren skal fiske i 
Sommermaanederne, tidt er .af stor ' 
Vigtighed hurtig at kunne komme . 
frem (ra en Fjord til en anden; 
under Forcering kan Farten drives. 
op til 8 Mil. Kutteren, der hedder 
"Ellen", er ca. 56 Tons Brutto 

, 1 
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--, drægtig, den el' bygget for et i Kø-
benhavn yærende Aktieselskabs Reg
ning;. for hvilket Selskab G~osserer' 
Harald Klitgaard af Købenbavn et 
Forma~d og herværende russisk 
Konsul Ernst J acobs~n bestyrende 
Rheder. Kutteren skal være hjemme
hørende i København og. føres af 
Skipper J~nsen heraf Byen. Den 
. Maskine, som driver Skruen, er en 
Petroleumsmotor paa 20' Hestes 
Kraft, den leveres fra Maskinfabriken 
,;Da!l" i København og koster ca. 
8000 Kr. ; desuden fdrsynes Kutteren 

'med en mindre Motor til Indhivning' 
af Vaaddet. Hele Kutten:in koster 
fuldt udrustet med Sejl og Fiskered
skaber 25,000 Kr., den løb af Sta
belen i Torsdags. Man kan med 
Rette sige, at den nye Kutter er en 
god og værdifuld Akvisition foJ:o vor 
Fiskerfiaad'e, og dens Bygning vidner 
tydeligt om, at der stadig i Befolk
ningen er' stor Interøsse for det, sø-
gaaende Hav-FIskeris Udvikling. 

Frederikshavn, den 6te Marts 1898. 
Il. 

:Mindre Meddelelser. 

Frederikshavn" den 28de Marts 
1899. Som man, erindrer, grund
stødte den her hjemmehørende V end~, 
syssel Fiskeeksportforretning til
hørende Fiskekutter "Emilie Fran
ziska" i August Maailed i Fjor paa 
'Island, Besætningen fik d'og hurtig 
',Skibet flot, men da det lækkede 
stærkt, andsattes det ved Sejdisfjord~ 

skal Ski~et være blevErakop· 
~mneretaf dei&landske Autoritetetel', 

de københavnske Assurandører 
,/ have ment, at der dog nok 

bringes noget" ud af 'Fartøjet" 

og de 'p,ngagerede derfo;Dampskibet 
"Vaagen" af Stavanger til at bug
sere Kutteren, hertiL Den ual
mindelig lange' Bugsering, lykkedes. 
Ganske vist sprang Slæbetrossen 

" , 
nogle Gange, men, man fik hver 
Gang paany Forbindelse 'med Kut
teren, og Vaage n indkom· efter 6 
Dages Bugsering til' Norge. Paa 
'Grund af kontrære Vindforhold ble~ 
,Rejsen derfra' opsat flere Gange, 
san da Skibene' indkom her Lørdag' 
Formiddag, var der gaaet 3 Uger 
siden Afrejsen fra Island. 

Eniilie Franziska er nu halet ind 
til Skibsbygmester B~-'-V7~ Buhls 
Værft for at kølhales, hvorved man 
kan faa' et Overblik over Skadens 
Omfang. Omkostriingerne ved Bug- ' 
ise~ingen af Kutteren skulle eftllr 
Sigende beløbe sig til 6000 Kr. 

Kl. 
Folkethingaudvalg. Som bekendt 

blev Ferskvandsfiskerilovforslaget 
i sidste U ge færdig' behandlet i 
Landsthillget. Eftev at være ove'r
gaaet:. til Folketinget er det nu; ved 
Over'gangell til 2den Behandling hen
vist til et Ud'falg,paa 11 Medlemmer: 
Til dette Udvalg valgtes Ohristensen 
(Stadil). A. Ohristensen, L. Sørensen, 
Fred~rikse~ S. Bojesen; J~ Sørensen, 
H. L. .T ørgensen, Skaarup, Trolle, 
H.Jørgensen og O. Rasmussen.' 

Ulykkesforsikring. I. Folketingets 
'Møde Lørdagen den Steds. frem-' 
satte Hr. Johannes lIage et Lov
forslag om Ulykkesforsikring for 
danske Fiskere~ , Lovforslaget er 
bygget over den ,vedtagne Lov OIft-, 

. UljkkeSforsikring. ' . 

Harboøre,. den 5te. Marts '1899. 
Mindesmærket sver det forulykkede' 
Redningsmandskab og Fiskerne,' til 
hvilke der over hele Landet er' blevet 

. 'indsamlet Bidrag, skal nu snart' 
rejses. . I disse Dage er' man be
gyndt paa at køre Jord ud, til 
Kæmpwateo. P. . . 

I 
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Københavns"Tilførse(af Fisk for Aaret 1897. , , 

I 

Fersk Salt .• " ..... j Kqn-
, 

Fisk Skaldyr Sild tørr. o~ serves ,alt Fis 

.. ; 
.'l'~r • . Pd, Pd. Pd. Pd. 

Q;).ol Alle Slags ..... 854160 Ø.107231 6755 4,908289 / . 
§;.;;i Fladfisk . . . . . . 727200, H. 99559 

A .g ~ , Torsk og Kuller .. . 422724 K. 9116 -
Fra Indland ~·rl ......... 622203 R. 101602 

~~ Sild ......... 2,420160 M.· 93050,' . 
~ bl) Laks og Ørred. . 2110305 I I ~ 0, Gedde in. m. . . . 153067 og 
f ~ f Fladfisk.. . .... 3.607264 

, 
R. 9689 

B :; ,.:g Torsk og Kuller. ;i)02070 

Fra. Bilande. 
~ §'l Slid ........• 947610 
f~ Aal ..•..... '. 246513 , 

;.a ~. Alle Slags ..... 102304 . 
I 

Indland og Biland ... /12,895580 / 420247/ 6755 / 4,908289/ 

, 
'. ~ bl):e f F~adfisk .. ',' . 201666 

Ø.151436 1 
Anch. 122512 

æ o~ SIld .... ' .... 2,490186 Sard. 268936 
~ '" ~I Alle Sla~/, ... 798900 li; 56640 Humm.22239 
~ § f Laks og rred. 217797 K. 35446 26872 . 200682 Forskel. 2478 

C ~.o~ Gedde ...... 47177 M. 26860 
Fra Udland. ~.,.!.....;J Fladfisk ..... .79578 

. ~ r;.; §' Torsk og Kuller 4872301 /' 

1 
.!= f ~ I Alle Slags ... 2520 
"o ..... 

Udland' ... 
, 

4,325054 270382 26872 .200682. 416165· 

laIt 1897 ... 17,220634 '690629 33627 5,108971 416165 

" 
1896 ... 21,403294 891037 55449 6,932525 694895 . 

" 
1895 ... 19,708635 834095 63759 8,141896 653082 

Køberihavns Udførsel af Fisk for A~ret 1897. 

A 
Til Indland 

B 
Til Udliuid 

, 

-
Fersk Salt Klipfisk, Klin-. Skaldyr t.rr. og , Fisk Slid s.erves .- salt Fisk 

Pil, 1>d. Tdr: Pd. Pd. 

.pr. Jærn!>ane, alle Slags 1,068410 52270 
" 

,do. do. 1,012000 36200 
pr. Fragtskib do. 436674 ø. 69840 13300 2,834400 Anch. 1(7440 

do. . Sild ....• 186450 H. 7475 Sard. 18784 
do. Røget Fisk 185200 K. 20060 Humm.17706 

M.232oo Forskel. 7040 

laIt 1897 •.• 2,888734 209045, 13300 2,834400 60970 

" 
1896 .•. 5,941280 122004- 13369 2,530988 28413 

" 
1895 •.. ·'4,498504 154984 18646 3,227440 24751 

.. 

Københavns Forbrug. 
Aarlig pr. Individ ••• ca.37'sPd. 

1897 •. '. 14,331890 
1896 • ~. 15,462014 
1895. .• 15,210131 

, .'! 

ca. 1'2 Pd. Naar Befolkningen sættes til 
481584 ca. 400000., 
769003 
679111' 

" 

• 

J 
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Fiskeriberetnll:tger. 

Frederikshavn, d. 7. l\Ia.l'ts 1898. 
I sidste Uge f!:jorde vore Kuttere 
2 Ture i enkelte fik et endog fortrinligt 
Resultat, nogle slet intet. Saaledes 
j~dkdm i U gens Begyndelse en Kuttter 
fra Farvandet sydost for Havnen -
ja mail kan nærmest kalde det for 
Lællorendl:'s IIlderkant - der pall. 
mindre end et Døgn havde en Fnngst 
a.f ca. 450 Snese, hvoraf 420 Snese 
bragtes levende frem og bleve ud
bragte til godt 600 Kroner, idet de 
beta.ltes med 11/ 2 Krone pl'. Snes, 
Rødspætten vejede 10-11 Pd. 
Snesen. / EnkeH~ andre, der fiskede 
sammesteds havde kun smaa Partier 
loed Uudtagelse af en, der opnaaede 
'200Snese. Sidst i U genflskedosaagodt 
som alle i Læsørende, Udbyttet vari
erede mellem slet intet og 150 Snese, 
Fisken vejede 9-11 Pd. Snesen og 
betaltes lJIed fra 1 Kr-l Kr 50 Øre 
Snesen. Fra Anholts Nordside er 
der saavel først som særlig sidst· i 
Ugen sket ret betydelig Tilførsel, 
saaledes indkom 3 Kuttere med 

. henholdsvis 300, 240 og 220 Snese 
Rødspætter, vejende fra I;l-20 Pd. 
Snesen og betaltes med fra 3 Kr. 

M 

50 Ør~-3 Kr. 85 Øre pr. Snes, de, 
havde altsall. havt fra 800-1150 Kr. 
for et godt Døgns Fiskeri, det mali. 
jo kaldes ret respektabelt; 3 andre 
Kutter\:l hafde samme steds kun min
dre Udbytte fra 20-30 SOf>se hver, 
men Rødspætten var af større Kva~ 
litet vejede ca. 30 Pd. Snesen og be
taltes med ca.· 6 Kr. pr. Snes, disse 
sidste havde ogsaaminpre Partier 
Tunge, Pighvar og Sletpvar der op
naaede henholdsvis 1 Kr., 50 Øn~ 
og 20 Øre pr. Pd. Fra. Anholts 
Sydvesth!lge jndkom en Kutte:. med 
ca. 200 Snese af den sædvanhg der
fra kommende Slags Rødspætter, de 
vejede ca. 14 EJ. Snesen og betaltes 
med ca. 2 Kr. pl'. Snes. Tilførspl 
af Sild fra GøtelJOrg fandt kun Ste,1 
i Tirsdags, da der :mkom 700 Ks., 
hvoraf langt den overvejede Del ~
ca. 600 Kl'. - afgik direkte til 
tyske Forhandle!',,; del' bclnles nu 
71/ 2-8 Kr. Kussen en gros ab Gø
teborg. Hummertilfø1'sel<:>n, dol' nu 
i lang Tid har fundet Sted fra Ohristi
anssnnd, har til herrærend<l For
handlere andruget ca. 5000 Stkr., til 
det tyske Marked el' direkte afganet 
det dobbelt ... Kyantum, der betales 
nu 1 Kr. 75 Øre pr. Pd. en gros 
ab Ohristianssand. Kl. 

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

1 Ugen ira 27. Februar t11 6. Marts 1898 .. 

'"I .. ~!; :'~I-: c:t ~G) ..... c.. cg .... , 
' .... -"C Q).s:'::I_ o ~- o:; = '"'1:11 "'CI) I-Tilført af: ~! ':c.::- !li ii: ~ ~ 

!lO I-

bO ... , 
oG> 

t~ I - .. 
- G> 
~. 

lanske Fisker- '1'\' Pd. I Pd. Pd. Pd. 1 Pd. 
fartøjer . .. 24534 9592 954 

p"'Zj 

18 danske K, vaser II, j 1133056 
12 svenske I<'isker- i . I 

fartøjer . . .' 900 • 17910 
, pr. Saad og Vogn I' i 

:!1:! 
ø 

Pd. 

1 

bil:;; ~ 
o~ (O~ CD 

_ c:t:$ ~ c. "'Ø 

I 
aJli "'= 'l:I C.!2...1 Cl> 

'" 1:11 Cl:! ... o 

.. 
::o.. 
'l:I 
-; 
.:ti. 
ti) 

rl~Pd'l Pd, 

fra. nærliggende I ~ 
, Fi.skerlejer .. , "576" 1180 1200 810 
pr. Jernbane &; ,,' 7 I _ 

( 'Dampskib . . .. 21588 2225, 13351 I 7784
, 65~418as51169724',12100 6330B 

l' 5620 Il, 3039 

, laIt. •. 47022 2225 1335 12313 159614 838 170924,12910 6330 5620 13039 

l) LIlS6 Pd. Tunger og 100 Pd. Pighv~. 2) Slett.t!r. S) Skrl1pper. 4) 128 Pd. Skrupper og 50 Pd. Sletter. 
4,08 Pd. Kuller og.432 Pd. Stenbider. 6) 007 Pd. AaJ f)1! 20S Pd. hleknbber. 7) hL 8) 1>9QQ Pd. Laks og 
Pd. Øned. 

• 

---
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laIt er der tilført 422170 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rød8pætter: levende Kr. 3,50-5,25, K8.I'Ise.ftsk 
KI" 2,50-4,00 pr. Lpd.; Torsk, levende Kr: 1,25-1,75, Kassefi8k Kr. 0.50-0,75 pr. Lpd.; 
Sild, danske Kr. 0,50-1.00, svenske Kr. 0,75::-0,85 pr. Ol; Aal. blanke Kr. 0,65, gule 
Kr. 030-0,55 pr. Pd.; Laks Kr. 0,50-1,50 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,80-1,00 pr. Pd.; 
Gedde. danske Kr. 0,30-0.50, :finske Kr. 0,25-0,33 pr. Pd. 
. Tilførslen af levende Rødspætter var i Ullens Løb Oll.. 1400 Lpd., der indbragtes af 

19 danske Jj'iskefartøjer. Fra Nordsiden af Anholt kom 12, med Fisk vejende 16~18Pd. 
pr. Snes og betalt med 4'/4-5'/4 Kr. pr. Lpd.; fra Pakhusbugten 5, med I!'isk vejende 
14-16 Pd., betalt med 311,t-41J2 Kr. og fra Sydvestbagen og Østrevet 2, med. Fisk vejende 
henholdsvis 14 og 16 Pd. 1:)nesen og betalt med 4-48/ 4 Kr. pr. Lpd. l sVønsk Baad havde 
fisket 50 Lpd. udfor Halmstad, vejende ca .. 12 Pd., betalt med a1/

2 
Kr. Af Torsk til

førtes med 18 danske K,aser ca. 7500 Ldd., der betaltes med P/4-13/4 Kr. pr. Lpd. og 
anko~ra følgende Pladser: fra Bornholm 5, Taars l, Lohals a, Aggersø.1, Søby l, Svend
borg .• Brunshus l, Boyden . 2, Æbeltoftvig l og Hou 2. 12 svenske Baade havde fisket 
ca. 1 Lpa. mellem Anholt og Læsø, betalt med 2 Kr. pr. !:'Pd. Vejetorsk og 8 Kr. 
Snesen for store Torsk. - Af, Sild tilførtes pr. Jernbane Oll Dampskib: fra Indlandet 
268 Kasser. betalt mEld 50 Øre-1 Kr. pr. Ol og 2-3 Kr. Kassen for smaa Sild; fra 
Sverig 714 Kasser, betalt med 75-85 Øre pr. Ol. . 

Statistik over Fiskeriet og Redskaber paa Odense Fjord 1897.' 

" Anlal IVærdi 
. I i Kr. 

Værdi 
i Kr. 

Drivkvaser ...... I. 

Damjoller ..•.... I! 
Tætte .loller ..... 

Pramme ....... . 
Aalevaad ........ . 
AalerusC'r' . . . . ... ' 

Torskeruser • . .... . 

Bundgarn ...... . 

Sildegarn ...... . 
Makrelgarn . . . . . . 

Rejegarn og. Ruser . 
Ørredgarn' . . .... . 
Haandvaad .. ' ..... . 

Vadeglib ........ :' 

31 2600 'l'orsk i Bundgarn. i • • Pd. a 6 Øre 32308 1938 

30 4510 Hornfisk ......... Ol a 8 Kr. 132 1856 

33 3030 Flynder . . . . . . . . . Sno a 30 Øre 2016 604 
76 1~60 Aalekvabber....... Sno a 20 Øre 3027' 605 
26 1750 Aal i Vaad • . . . ... Pd. a 32 Øre i 38945 12462 

127 3890 Aal i Ruser. . . . . . . Pd. a 32 Øre I 14675 4696 

606 4887 Torsk i Ruser . , .... Pd. a 6 Øre 1124371 7462 

22 8100 Sild i Bundgarn .... Ol a 60 Øre /. 5652 3391 
634 44fH Sild,j Sættegarn ... Ol 8. 150 øre! 1590 2385 

125 773 Makrel .......... 01 a 2 Kr. i 62 124 
17 
32 

~o 
20 

460 Rejer ........... Pd., a 80 Øre : 

256 Ørred ........... Pd. a 60 Øre 
450 

240' 
'1130 

, il 
Stange- og .Blustøj .. : ' 109 750 

]{ro~e- ........ '1117000 ~ 

Stenbider og Rødspætter. . . . . .. 

80 Aal i Vadeglib. . ... Pd. a 28 Øre 
Aal, stanget og blusset Pd. a 30 Øre 
Torsk paa Krog .... Pd. a 6 Øre 

192 
678 

50 
11190 . 3133 

16043 4812 

V;m'di af Redskaber. . 38107 Brutto Indtægt . . ...... . 

11129 667 

45055 

I ovenstaaende Eiskeri have deltaget som Hovederhverv 50 
Bierhverv 40 

Tilsammen 90 

I. Bundgarnsfiskel'i have deltaget .... 44 I Sildefiskeri med Sætteg. have deltaget. 22 
Aalevaadnskeri .... 45 - Krogefiskeri 12 
Aalerusefiskeri .... 25 - Stangning 85' 

• TorekeI'llsefiskeri ' •.•• 40 • Rejefiskeri 4 
II. Larsen, lfiSkerifoged. 

, ., 

.i 

l 



~ , . 
, 
!, 
I 

,~ .. ~ ';-',' ,"';(' '~'f" , , 
? 

91 

:SFJXENDTG0RELSER 

ialeruseredskabef SnUPrevaad~ 
Fiskeres 'Opmærksomhed 

henledes pas mille bekendte 
, 
~ Salg. 

, Ca. 120 Stk. ekstra gode Plynderanurrøvaad og Tugo
og ny Aaleruser med Alt vaad, som jeg leverer i for· 
~il dette Fiskeli henhØrende SKellige, Længder og i fie. e 
1 komplet og fejlfri Stand' forskellige Maskevider til 
tillige med Hyttefade og 00 a l Kr. pr. Fv 
Damjoller, hos : Alt efter Bestilling. 
LaoreoberO''" Korsør tNiels ~h:r. Nielsen 

l!t ., Vaadbmder. Skagen.' 

Fiskekvase til Salg. 
En FiskckvllJle, ca. '9. Tons 

, kun 4 Aal' gl., vellldba.let og 
, udmærket Sejler er til Salg 

JSærmere ved Henvendelse 
til Fisker 

,Rasmus Bertelsen, 
Kvola pr. Løgstrup 8t. 

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. 

Nylcj,bing p. Falster 
j F~bruar, 1897. 

Færdigsyede Sejl, solidt . , , 
forarbejdede, leveres vir-
keligt biJlige. 

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

F. N. Halmae. 
Telefon 129" 

Bekendtgørelse for Fiskerne i N ord se en. ' 
Kanonba:tden "Grønsund " indtager Station pM Jyllands Vestkyst

Midten af Marts Maaned for 
, paa dansk Søterritorium at paase, at Statens ,Højhedsnt respekteres af 

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

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

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, a.befales det for Til
kaldelse i Søen at anvende de i Fi'ikeriinspektionensCirkulære Nr. l an-

. , givne Signaler og ellers at sende Anmeldelse til Skibets Poststation : "Es
bjerg" . Klage over Skade, foraarsaget af fremmede Fiskere, maa indsendes . 
med Anvendelse af de trykte Blanketter, som uden 'Godtgørelse ,udleveres 
Fiskerne fra Strandkontrollører (Toldopsyn) eller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
Samtidigt tændes de i "Efterretninger for Søfarende" af 2den Oktober 

1895 Nr. 40 omtalte Lanternev ved Kærgaarde og Ringebjerg Batt.ker. 
Postadresse: "Es bjærg " . 

Den damke Fiskeriinspektion for Nordsøeu; 
og Skagerak i Marts 1808. 

" 

v. C. L. S~hlfiter, 
Chef. 

" 



Xøbenha vns 14ekaniske 
Næt og ,Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

GuldmedailIe i Stockholm. 
København V.' Teief. Nr:267IV. Vesterbrogade '70. 

Altona Fiskeauction. 
/ 

JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 
Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohra, Altona. 

Bolindersmekaniske V ærkste:der 
(Aktiebolag Stockholm) ! 

Generaingenturet for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i Petroleum.ø
m.otOl'el' er hos 

Kjøbmand Chr ~ Olsen, Frederikshavn, 
som i Aar har leyeret 19.a,f disse Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenna og 
Sæby hjemm,'hørende Fiskekuttere. . 

BOlagøt er tllkJøJldt 72 _edalUer. 
, Prisliste gratis og franco, alle Forespørgsler 

besvares omgaaende, 

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

Telefonnummer" 75 Helllin&,er". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, FIltbrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næ! og Garn. Bon".. 
uldsgan/, Hampe,qanz og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Prise! og i 
bedste Kvaliteter. .t.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. , 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler beavares atraks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkP.ndt Sølv- og Broncemeda.ille. 
1\~Q,iger~t Ilof c~'ld .. mai' wm. L'U/n4b~c~. - T!.7kt hos Fraflttlahri.ttre14~ I(Øbcllhfl,~ .. 

\ 
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MEDUSBLAD 

Nr. II. 17. Marts. 1898. 

MedJ.e:c:l..sbl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje ~f lIs Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes ~etydelig Rabat. 

Indhold; UndersØgelser over vor almindelige 
Rejes .Biologi og Udvikllngsbistorie. Fiskeribelet-
ninger. - 1:Iekendtl<ørelae. 

Dansk Fiskeriforenings "Kontor, ~torm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 SvanelIlose
gaardsvej 2 A. 3 S. Sager vedrør~nde Re· 
daktionen af. Medlemsbladet bedes 8tmdttJ 
til Kontoret. 

Lørdag .den 19. ds. er Kontoret og 
Udstillingsbureauet lukket pau l7rund 
'af Bestyrelsesmøde. 

I 

Undersøgelser 
over 

vor almindelige Rejes (Palæmon 
Fabricii, Rtk.) Biologi pg Udvik
lingshistorie samt Bemærkninger 

om Rej~tlskel"1et i de danske 
Farvande. 

Af '1'h. Momaen. 
(Videnskabelige Undersøgelser paa Fiske
riernes Omraade, udgivne af Dansk.Fiske

riforening. I. Købenliavn 1897.) 
Anmeldt ved Cand. mag. ld. Jeuen. 

I Foraaret 1895 udsatte "Da.nsk 
Fiskeriforening" en Prisopgave, hvis . . 
Formaal var at fremkalde en paa. selv-
stændige Undersøgelser grundetFrem
stilling af Reje· Y ngelen~ "Skæbne 
efter Udklækningen, idet det særlig 

ønskes oplyst, hvor den opholder sig, " 
og hvornaar samt ved hvilken Stør
relse den indvandrer i vore Fjorde". 
Som Besvarelse af denne Opgave 
fremkom ovennævnte Afhandling, 
hvortil Undersøgelserne anstilledes i 

, Somt't'no 1895 og 96, da Forfatter~n 
var AS'listent pna biologisk StatiOll. 
Iagttagelserne omfatte især Farvandet 
omki'ing Nykøbing paa Mors, 'og 
Forf. h:mle, ikke synderlig Lejlighed 
til at udstrække sine Studier udellfor 
I,1 Illfjorden. 

Forf. indleder sit Arbejde me.d 
en nyttig Bestemmelsestabel over de 

. i danske Farvande forekommende 
Reje-Arter og, benytter til Skelne
mærker de· mest iøjnefaldende Ka.
rakterer ved byrene, saa at enhver, 
der besidder nogen naturhistorisk 
Forkundskab, 'hurtigt og sikkert kan 
afgøre, hvilken Art han har for sig. 
I denne Oversigt er' medtaget alle 
de Former, der vides at være trufne 
paa • vore Enemærker, iaIt en Snes 
Arter. De fleste ere sjældne eller 
dog ikke synderlig almindelige; blot 
2, nemlig den almindelige Reje eller 
Roskilderejen (Palæmon Fabricii) og 

; Hesterejen eller Sandrejm (Granvon 

I, 
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vulgaris) forekomme i saa, rigelig 
Mængde, at de hnne ko~me det 
praktiske Fiskeri til Gode, og af 
deni har, endda for Tiden kun den 
første Art nogen Betydning far det 
hjemlige Fiskeri. 

Forf. gaar -Elerpaa over til at 
skildre den almindelige Rejes Livs
historie. I Følge Winthers Under
søgelser sidder Rejen om Vinteren 
i Tangen paa dybere Vand, eller 
den bjerger sig for Kulden ved at 
krybe ned i Dyndet. Naar Varmen 
begynder at komm~ i Vandet, løfter 
Rejen sig og kommer tidligt om For
aaret ind mod Land. Forf. fandt 
nu, at de ikke komme alle paa een 
Gang. Først komme de store Hun
Rejer . og alle Bannerne ind til 
Bredderne fra det dybere Vand, 
medens de smaa Hunner af forrige 
Aars Yngel komme senere, nemlig 
fra Begyndelsen .af Mllj. Allerede 
hen imod Slutningen af April fyldes 
Æggestokken med Æg; den visor 
sig da som en mørkegrøn Masse 
midt under Rygskjoldet, men bliver 
højrød paa det kogte Dyr. Yngle
tiden varer fra Begyndelsen af Maj· 
til hen i Slutningen af Juli eller 
Begyndelsen af August, men falder 
hovedsagelig i Tiden fra lidt før 
Midten af Maj til midt i Juli. 
Umiddelbart før Æglægningen finder 
der et Hudskifte Sted, hvorpaa Hun· 
nen bøjer Halen op under Kroppen, 
saa at Æggene falde paa Halens 
Underside som paa en Skaal;' de 
klæhes saa fast til Halefødderne ved 
Hjælp af en Lim, der afsondres af 
Haleringenes Kirtler. En Hun 
bærer fra 300 til 2500 Rognkorn, 
og den Regel er gennemgaa;ende, at 
jo større Rejen er, des flere' Æg 
lægger den. Rognen er i Begyn-

delsenmørkegrøn, men hll~er ef ter- ! 

haanden lysere, og samtidig vokse 
de '. enkelte Korn noget i Omfang. 
Til RognensKlækning medgaar ca. 
en Maaned, men Tiden er s~gtens 
noget vekslende og rettet' sig .vistnok 
efter Vandets Temperatur, saaledes 
at jo varmere det er, des kortere· 
Tid varer Udviklingen. Da de store 
Rejer have Rogn allerede i Begyn
delsen af Maj, kunne de naa at 
yngle 2 Gange i Sommerens Løb, 
og det lykkedes Forf. at paavise, at 
dette vi.rkelig finder Sted med en 
Del af dem. Han saa nemlig JEgge
stokken fyldt med næsten modne 
",'Eg, samtidi~ med at den først af
lagte Rogn endnu ik.ke ml' udklækket; 
da Yng~len kom fri, skiftede de 
Gamle Bud et Pal' Dage efter og 
fik igen Rogn paa Halefødderne. 
Ander10des stiller det sig med de 
smaa Hunner; de begynde først at 
yngle larigt senere paa Sommeren, 
og der er derfor næppe nogen af
dem, der lægger Æg mere end een 
Gang det Aar; en Del af de mindste 
Hunner afforrige Aars Yngel lægger 
slet ikke Æg, og hos dem paa under 
1 s/s Tomme fandtes aldrig Rogn. -

Den lige af Ægget udslupne Yngel 
er 3 mm. lang. Den svømmer frit 
omkring - "pelag~k" -, baglænds 
og paa Ryggen. Man træffer n.idrig 
Yngelen ind i lune Smaa-Bugter og 
Fjorde, derimod overalt ude . i det 
aabne Vand, særlig hvor der er 
Strøm. Til Forklaring af _ dette 
Forhold henholder Forf. sig til 
Winthers Beretninger om Rejens 
Vandringer. Nallr Rejen hrYtlfr op 
fra sit 'Vinterkvarter, søger den -
som ovenfor nævnt - ind til Land; 
herfra vandrer den imidlertid snart 
ud, før Ungerne ere klækkede af 
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Æggene; formod enlig fordi der til 
denne Proces og til den spæde Y ngels 
Trivsel kræves friskere og saltere 

- Vand. Ynglen kastes altsaa ude i 
de større, aabne Vande, hvorhen 
Moderen er søgt, og Ungerne kunne, 
saa længe de ere "pelagiske", ikke 
selv vandre ind i de Smdvande, 
hvor der ingen Strøm / gaar ind; 
deres Svømmebevægelser ere vel 
særdeles livlige, men dog meget for 
svage til at gøre disse Smaavæsener 
uafhængige 'af Strømningerne 
Vandet. 

For at faa Rede paa den For
vandling, som de spæde Rejer under
gaa, holdt Forf. dem i Glaskrukker, 
hvis Vand beholdning stadig fornyed es ; 
de fodredes med Smaakrebs (Cope
poder) og trivedes helt vel. Der 
meddeles udførlige Beskrivelser af 
de enkelte Udviklingsstadier, og 
Enkelthederne ved Forvandlingen 
ansklleliggøres af en Rækkke Fi
gurer paa 4 stentrykte Dobbel-Tavler. 
Da dette Afsnit af Arbejdet har 
mere videnskabelig end almen Inter
esse~ skal det her ikke gøres til 
Genstand for nærmere Omtale. Kun 
saa meget bør anføres, at Re,je
Larverne skiftede Hud med nogle 
Dages Mellemrum j Ted det femte 
'(undertiden først ved det sjette) 
Hudskifte antog de de Voksnes Ud
seende: de havde da mistet de mid
lertidige Svømmeredskaber, hvormed 
de hidtil bevægede sig i Vandets 
Overflade, og sank til Bunds. Larve
tilstanden e~ nu ophørt~ efter at det 
Omsværmende Liv har varet ca. 4 
Uger, og den unge Reje vandrer 
straks ·ind til Kysterne og videre 
ind i Smaa-Bugter og Fjorde for at 

, finde de Betingelser, ger nu passe 
_ boost før den - lunt, lavt Vand 
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med .rig Bevoksning af Bændeltang. 
Ung-Rejernes Indvandring for ega ar 
stadig, Sommeren igennem, ef ter
haanden som Larverne forvandles, 
og de komme særlig i Juli og Au-

_ gust. Det første Aar naar doo unge 
Reje in~ til Bunden af de smaa 
Bugter, i de mere langstrakte Fjorde 
naa de sandsynligvis kun et lille 
Stykke ind, med mindre Strømmen 
har ført Larver med 'sig. For~ 

modenlig naa de Dyr, der ere langt 
borte fra Land, da deres Bundstadie 
begynder, aldrig ind til Kysten og 
gaa til Grunde. 

Forf. gaar dernæs~ over til det 
vigtige Spørgsmaal: hvor hurtig vokset' 
Rejen og hvor' længe el' den om at 
blive voksen? For at komme \il 
Klarhed herover anvender Forf. 
den af Forstanderen for biologisk 
Station med 'Held anvendte Maale
M ethode til Bestemmelse af Fiskenes 
Alder og Voksetid, og Resultatet 
af hans' Undersøgelse over Rejeps 
Vækster i Korthed følgende: "Naar 
den udklækkes, er den 3 mm. lang; 
efter 4-5 Ugers pelagisk Liv an
tager den, efter at have gennemgaa.et 
5 forskellige Udviklingstrin, den 
voksnes U dseende og LQvemaadej 
den er nu 7-8 mm. lang. I den 
første Tid efter Forvandlingen vokser 
den særlig hurtig, og hiln paa Ef ter
aaret har den -, baade -Hanner og 
Hunner - naaet en Størrelse af om-

\ kring 11/, Tomme. I Løbet af Vin
teren vokser den ikke videre,men 
næste Foraar begynder Væksten 
igen. Hunnerne vokser nu igen, tem
melig h~rtig, og hen midt paaSom
meren ~r de ca. 2 Tomrnor lange; 
altsaa voksne j de er da lige et Aar 
gamle. .Senere vokser de kun lang-

'" somt, men kan uden Tvivl blive -3 
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Aar gamle. Hannerne vokser meget 
lidt fra Foraa.ret af, da de allerede 
om Efterna.ret omtrent har naaet 
Gennemsnitsstørrelsen1 l 1

/ t Tom.; 
de er altsaa voksne, naal' de er 
l/i (S/J Aar gamle, og level maaske 
ikke mere end 2 Aar. Baade Han
Der og Hunner er kønsmodne. naar 
de er 1 Aar gåmle, dog synes de 
mindste af Hunnerne først at yngle, 

,Ilaar de er P/,-2 Aar gl." Den 
her fremsatte Regel for Væksten 
gælder imidlertid kun for et enkelt, 
begrænset Farvand, og Forf. frem
hæver, at Rejerne vokse ulige hurtig 
paa forskelligt' Lokaliteter. Nogle 
Ste.er foregaar Væksten hurtigere, 
andre Steder langsommere, og Forf. ' 
er tilbøjelig til at sætte dette i For
bindelse med Temperaturforholdene 
i de enkelte Vande, saa at Væksten 
foregaar hurtigere, jo 'varmere Van
det er. 

Pal. Grundlag af de indvundne 
Erfaringer om Rejens Livsforhold 
anstiller Forf. i de to sidste Ka
pitler af sin Bog nogle Betragtninger 
over Rejenskeriet. De statistiske 
Data, der foreligge om Rejenskeriet 
i de danske Farvande, udvise gen
nemgaaende en betydelig Nedgang 
i Udbyttet for de senere Anr. Forf. 
imøtlegaar de forskellige Anskuelser, 
der have gjort sig gældende med 
Hensyn til Aarsagerne til denne 
Nedgang, og paaviser, at den hverken 
skyldes Isvintre, eller Krabber og, 
Ulke eller Glibfiskeri. Nej, der er 
drevet for stærkt Fiskeri, og dette 
er saa meget mere ødelæggende, som 
det næsten udeluk~ende joregaar i 
-Rejens Yngletid, 'og det ,næsten kun 
et· de store og mest yngled.votige 
Individer, der fiskes bort: At ogsaa .9 smaa, l Aar gamle Hunner, der 

ikke er,' sælgeværdige, for en Del "
yngle, kan ikke raade Bod h~rpaa. 
Faar det Lov at blive ved, som det 
nu gaar, vil det næppe vare mange' 
Aar, jør Rejefiskeriet er helt jorbi. 
De nu gældende Lovbestemmelser 
værne ikke de ynglende Rejer. Hvad 
det gælder OID, er, at Rejen faar 
Lov at vandre ud, naar den skal 
kaste Ynglen. Da Udvandtingen 
hovedsagelig. joregaar i. Juni, bør 
Fredningstiden henlæ.qg~ dertil, og 
den skulde helst vare heh~ Maaneden ; 
lader dette sig ikke gennemføre, bør 
den første Del af Juni vælges, mindst 
de første' 14 Dage. Naat Rognen 
er klækket, vender Rejen jo tilbage 
til Kysten, og man vil altsaa Yunne 
fiske saa mang~' flere efter Fred
ningstiden. Fredningen vil næppe 
bevirke nogen betydelig Nedgang i 
Totaludbyttet, medens der samtidig 
vindes, at Rejen faarLov at yngle. 
- Der er endda den Udvej, at man, 
saa længe, Fredningen stod paa, 
kunde lægge sig efter deri anden al
mindelige Rejeart, nemlig Hesterej'en, 
der hverken er uspiselig eller giftig, 
som det almindelig tros. Forf. ved 
af egen Erfaring, at den smager lige 
saa godt som Roskilderejen, maa:ske 
lidt merc sødlig; at den ved Kogning 
ikke bliver rød, men mørkegraa eller 
brun, turde være al underordnet 
Betydning. Dernæst opnaar den 
omtrent samme Størrelse som den 
almindelige Reje og findes i Mængde 
alle Vegne, hvor der er lave, sandede 
Kyster. Baade i England og Tysk
land forstaar man at paåskønne 
Hesterejen , efter Fortjeneste, og 
som Eksempel paa, hvor betydelige 
Summer den kim indblinge, anføres, 
at der, alene, ved den tyske N ordsø
kyst aarlig :askes ca.. l Million 
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Liter til en Værdi af 100-120000 
Mark. 

Det vil selv af det her meddelte, 
sammentrængte Referat fremgaa, at 
Arbejdet er bredere. anlagt, end Op
gaven fordrede, og indeholder ad
skilligt~bvorom der strængt taget ikke 
var stillet E}pørgsmaal; dette turde 
raade Bod paa, at Forf. - af let 
forklarlige Grunde iøvrigt. i €len 
Henseende ikke fuldt ud har ydet, 
hvad der var tilsigtet, idet han ved 
Undersøgelserne over Rejens Van
dringer væsentlig har holdt sig til 
et enkelt Farvand. Alt t i alt er 
Afhandlingen et værdifuldt Bidrag 
til Kundskaben om de højere Krebs-

. dyrs Udviklingshistorie og Levevis, 
og den kan trygt lægges til Grund 
for hensigtsmæssige Fredningsbe
stemmelser. Af Bogens Titelblad 
fremgaar da ogsaa, at Forf.s Be
svarelse af Opgaven er fundet vær
dig til Prisbelønning. 

Som Afhandlingen nu foreligger 
i tiltalende Udstyr, med oplysende 
Kortskitser og Figurtavler er der 
al Grund til saavel at ønske For
fatteren til Lykke som. at rette 
en Tak til »Dansk Fiskeriforening", 
hvis Foretagsomhed og Offervi,llighed 
Bctgens Fremkomst skyldes, for dette 
Led i Rækken af dans Bestræbelser 
efter at højne Kundskaben pa:). Fi
skeriernE's Omraade. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 14. Marts 1898. 
Ligesom i forrige Uge havde de 
fleste al Kutterne i sidst forløbne 
Uge Lejlighed til at gøre to Ture 

.' . paa Havet, den første gav for alles 
. Vedkopmende kun ubetydeligt U d-

l.";. '. /'" l' , .: ,,;' ~-

9,7 \ 

bytte; den anden derimod gav for 
fleres 'Vedkommende ganske godt 
Udbytte; saa.ledes indkom flere fra 
Anholts Sydvesth~ge med fra 11J0-
300 Snese Rødspætter, men af tem
melig daarligKvalitet,vejende 12-
13 Pd. Snesen, og de opnaaede kun 
fra l Kr.-1 Kr. 50 Øre pr. Snes;' 
de nord af Anholt fiskende fik 
bedre Betaling, nogle havde fra 
25-100 Snese Rødspætter af 25-30 
Pd. Snesen, der betaltes med 51/ 2-6 
Kr. Snesen, andre havde noget'større 
Partier, men kun paa ca.18 Pd. Snesen 
og b~ta~te med ca. 3 Kr. 50 Ø. pr. Snes. 
Alle disse fra Anholt kommende Kut
tere havde desuden ikke ubetydelige 

.Partier Krøytisk, ,Jer opnaaede 80-
90 Øre, 50"'-60 0)"{l og ea. 20 Øre 
pr. Pd. henholdsvis fol' Tunge, Pig
hvar samt Slethvar og Skærising. 
En enkelt Kutter bavde paa Kobber-· 
grunden sydost [tf Læsø et Udbytte 
af ca. 400 Pd., derimod. havde de 
ved Trindelen tiskende kun lidet 
Udbytte. Enkelte havde i . .Læsø
re.de ganske godt Udbytte, fra 100-
250 Snese af smaa Rødspætter, vej
ende 10-1'1 Pll. Snesen og betalte 

(med fra l Kr.-l Kr. 50 Øre pr. 
SnE's. Nogle af Havets Foraars
bebudere, Stenbideren, og dens ~age 
Kulsoen have i de sidste Dage vist 
sig i Fiskernes Garn og Vaad dog 
endnu kun i ringe Mængde. Silde
fiskeriet i den svenske Skærgaard er 
pludselig gaaet meget tilbage, ssa 
Priserne ere fo~ bøje til, at der kan 
gøres Forretning, og vi have ingen Til
førsel haft fra 6øteborg i denne Uge. 
Tiltrodsfor de bøje Priser florer(:ll' der
imod Hummerforretningen vedva
rende, en Kvase er ankommet fra 
den svenske Kyst med ca. 2000 Stkr., 
og fra Christianssand er pr. Damp-

. .,. -~ . 
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skib hertil tilført godt 5000 Stkr., ' 
det tyske Marked har direkte her
over modtaget ca. :10000 Sth., der 
betales uu fra 1 Kr. 70 Øre--1 Kr. 
80 Øre pr. Pd. an gros ab Norge 
eller Sverrig. ' ID. 

Fiskeriet i. Ringkøbing og 8tadil 
Fjorde, der omfatter 22 Fiskepladser 
med 139 Fiskere og 163 Lejligheds'.. 
fiskere, har i 1897 efter Meddelelse 
til os givet et samlet Brutto-Udbyttte 
af 89,760' kr. Dette viser en 'god 
Tilvækst. l 1896 vat Udbyttet 
80,127 Kr., i 1895: 50,602 Kr., i 
1894:' 67,429 Kr. og i 1893: 51,000 
Kr. 
FiskE'l'iredskabernes samlede Værdi, 

, iberegnet Baade og Pra~lme, anslaas 
for Tiden at andrage 50,878 Kr. 

" G. 

Færring, den 11. Marts 1898. 
'1 . denne Vinter har Aalefiskeriet 
paa Færring Fjord været meget 
ringe. Paa Grund af den ringe 
Frost have de mange Aalestangere 
fra de omliggende Sogne, der ellers 
pleje at tjene sig ret god Dagløn 
her, san godt som intet Udbytte faaet. 

P. 

Harboøre, den 12. Marts 1898. 
Skønt Havfiskeriet E'n god Tid har 
været saa godt som ophørt, prøve 
dog enkelte Fiskere af og til at gaa 
uu j men der er ikke ringe Fare 
derved, ligesom lUdbyttet gerne er 

:: ~~~,~i'·,~,~<, 
. ~ ~ 

saagodt som intet, og der risikeres 
baade Liv og Reds~aber. Sanledes fik 
forleden Dag et Fiskerlavs 6 Mand -
3 Stk. Torsk- til Deling. l Lørdags 
gik det endog. saa vidt, at Chr. 
Mollerups Fiskerlav maatte reddes 
af Dampskibet "Vestkysten I', Mand
skabet blev reddet i Dagningen, og 
det havde ligget ude siden forgaaende 

. Dags Formiddag i Frost og Sne. 

Fiskerne N ord for Kanalen, navnlig 
ved Vorupør have i forrige og 
denne Uge haft et dgtig godt Helle
flynderfisferi. Der bruges baade 
Dæksbaade og aabne Baade, hvilket 
sidste efter Aarstiden er meget 
voveligt; men paa den anden Side 
er det vanskeligt at lade være, da 
der jo )kke er videre af andet Fiskeri, 
og Helleflynderfiskeriet betaler sig 
meget vel. Det er mærkeligt, at 
vi her paa denne Kyst aldrig kan 
tage noget af denne Fisk af Betyd
ning. 

l det sidste Par Dage er det 
store Monument kommen, som skal 
opsættes paa Redningsmændenes 
Grav' paa Sognets Kirkegaard. 
Monumentet, der vejer nær ved 40000 
Pund, tager sig særdeles smukt 
ud, og Leverandøren, Stenhugger 
Carl Scheller fra Kbhvn., vil selv 
kommen herned og lede Opsætningen. 

. P. 

laleruseredskaber Snurrevaad. fiskekroge .. Fabriken 
- til Sa:g. 

Ca. 120 Stk. ekstra gode 
og ny Aalemser med Alt 
til dette Fiskell hen hørende 
i komplet og fejlfri Stand; 
tillige med Hyttefade og 
Damjoller, hos 

Laurenberg. 'Korsør~ 

Fiskeres Opmærksomhed 
henledes paa mine bekendte 
F1ynllersnurrevaall' og '1'uugo
vaall, som jeg leverer i for
sk{lllige Længder og i fle;'e 
forskellige Maskevider til 
W/a 1 Kr. pr. Fv. 

l' 

Alt efter Bestilling. 
Niels Chr. Nielsen, 

Vaadblnder •. Skagen. 

- SelnaedaWe I Aalllerg 188S Ol' 
,fE.halla'n 1888-

anb~faJ.el' Bit UdB.Ug al alle Sorter 
FiBkekI:.Oge, B .... :vel i Sta .. l. Jæn. 
som Messing, ... mt Pilke i T.ln og 
Bly. Forøondo8 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strands_de 41. 

KllIbenh4vu' K., 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen Ira '6. Ma rts til t 3., Marts t 898. 
-.. , ~ bil .. .... 

bil'" I ~, ~ lo OOiJ ",Cl> o'" , 
t:IO~ øf Cl 

I ~ tG 4) 1:1.- .:.I. ' ,~ >I 
Tilført af: ' "Cl.... -"Ø lo,.. ,g.i <O 

t:=\ ::: .:~ -=-Lo "'" "'" -Il 1«>= "'..: II. "Cl ;; ...... 
"(I) c· -= Cii (G':I.3= Cl> Cl: 1:1. ::c >. c:._ 

.:.I. bD I- "'S Q;). C(-.; CD Cl:I .:.I. ø 'I: .:;a. (1)0 :.=~ ... c (I) 

. 1\ Pd. I ,Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd. I Pd I Pd. Pd. Pd, 22 aanske Fisker- I \ Pd. 
fartøjer • . . i 27846 369\ 15018 , 1116 

10 danske Kvaser 11700 71640 

17 svenske Fisker-
fartøjer .•. 26100 21256 

pr. Baad og Vogn 
8 fra nærliggenp,& 

Fisker]ejer ..• 6324 920 800 1608 

pr. Jernbane &; 9 

Dampskib .•.. 17010 15112 6546 
, -- 21502114485 35041 9307151400 13014 75461°14113 

2619 3581 :10328013055~ 52260 :i4622: 7546 4113 
~-~~ 

laIt ••. i &6556 15112 654,,6 

l} Tunger. 2) 2600' Pd. Tunger og L50 Pd. Pighvar. 3) Slette". 4) Skrupper. 5) 1248 Pd. Sbupper og 
200 Pd. Sletter. 6) Kuller. 7) 600 Pd. Kuller og SSO Pd. Stenbider. 8) lIbll Pd. AaI 'lg 4&6 Pd. Aalekvabber. 
9) Aal. 10) 6930 Pd. Lak. og 616 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 269190 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-5,00, KaAsefisk 

~. 2,25-3,50 pr .. Lpd.; Torsk, levende Kr. 1,25-1,50, Kassefiak Kr. 0,50,-0,75 pr. Lpd.; 
Sild, danske, Kr. 1,00-1,50 pr. Ol, danske smaa Kr. 2,00-5,00 pr. Kasse; Aal. blanke 
Kr. 0.65, gule Kr. 0,35-0,45 pr. Pd.; Laks Kr. 0,50-1,60 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,00 
pr. Pd.; Gedde, danske Kr. 0;35-0,55, finske Kr. 0,30-0,50 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter, ,direkte fra Fiskeplads, var ca. 1500 Lpd., der ind
bragtes af 22 danske Fiskefartøjer. Deraf kom 15 fra Nordsiden af Anholt med Fisk 
vejende 16-20 Pd. Snes!;)J,)., betalt med 4-5 Kr. pr. L;,d.; 2 fra Pakhusbugten med Fisk 
vejende ca. 15 Pd., betalt med SIIL Kr. og 5 fra Sydvesthagen, med Fisk vejenoe 12-14 
Pd .. betalt med 211 -all, Kr. Fra l!'rederikshavn ankom 2 Kvaser med 650 Lpd. indfanget 
i Læsø Rende og §ord af Anholt, vejende henholdsvis 11 og 18 Pd, Snesen, betalt med 
3'/2 og 5.Kr. pr. Lpd. - Af Torsk tilførte s med 8 danske Kvaser ca. 4000 Lpd., betalt 
med 1'/.-pI2 Kr. pr. Lpd. og ankom: fra Bornholm 2, AggersØ 1, Korsør 1, Assens 1, 
Middelfart 1, KaUøvig 1 og HorseUfl 1 Kvase. 17 svenske Baade indbragte fra Farvan-

. dene mellem Anholt og Læsø ca. 1500 Lpd., betalt med 2 -Kr. Lpd. for Vejetorsk og 8-
Kr. Snesen for store Torsk. - Tilførslen af Sild pr. J'ernbane og Dampskib ,'(ro. Indlandet· 
,al' 400 Kasser, betalt med 1..:-1'/2 Kr. pr. Ol for store Sild og 2-J) Kr. Kasl:Ien for smaa 
do .. Fra Sverri g saa godt som ingen Tilførsel. 

KaJlllonbaadlen ""G11lldlborgs11lD.dl~!6 
har, fra 15. Marts overtaget Fiskeriinspektionen i Farvandene 
indenfor Skagen samt i Skagerak indtil Hirtshals. Skriftlige 
eller telegrafiske Henvendelser' til Inspektionen adresseres til Brev
postkontoret, København. Anmeldelser om Red~kab8kollisioner 

, .' 

bør ledsages af nøjagtige Oplysninger om, hvilken Afmærkning 
den Skadelidte har benyttet. I 

; 

V. (j •. A.J øhnke, 
Chef for Fiskeriinspektionen inden

for Ska~en. 

":"\1, 

:!l. 



Xøbenha, vns Meka,niske 
Nætog Øa,rn ... Fa, brik 

M. L. UtZOD. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

Guldmedailie ,i Stockholm. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

A"""""""""", .... """""""" .. "."""""""",."", .. """""""""", .... "", 

Altona Fiskeauction~' 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Bolinders mekaniske Y ærksteder 
(Aktiebo!ag StookholmJ 

Generalagentl1ret for Danmark for Bolagets 
bekjendte F:1brikatn. ,i Petroleum.ø
m.otorer er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Frederikshavn, 
som i Aar har leveret 19 af disse Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa. og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere: . 

Bolaget er Ulk.lendt 72 .eda1U~r. 
Prisliste gratis og franca,' alle ForespØrgsler 

besvares omgaaende. 

Fiskenætfa briken,;Danma,r k", 
. Grønnehave, Helsingør, Stengade ·15: 

Telefonnummer" 1'5 Bel"inCer". 
leverer efter Bestilling ellel' fra Lager fra vor med de nyest o og bedste 
Maskiner fOl'~ynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleru~er, Aalerader. 
Rejeruser, Rejet"ader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ulds.garn, Hampegarn o'g 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 lIelsingørog Randers tilkendt Sølv- og Broncemeda.ille. 
lW4i~er~~ af ~~q~ ~&i' lVill: Lunabeck. - T1lkt h<111 fYOff\tz qh,.~~tt,.~~. .J{.flb~uh.vp 
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Nr. 12. 24. Marts. 1898. 

Med1e:c::l.s"bl.adell udgaar hver Torsdag. AnnonC'llr optages ved Henvendelse til 

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

linje af l/a Sides Urede j for ~taaende AUllonccr )lldrømmes betydelig Rab'at. 

Indhold: Udklækningsanstalten, - Dansk Fi
skeriforenings Hjælpetond, Karper, - Aalens 
Legepladser søge. ved de danske Kyster, - Gene
ralfo,"amling. - Mindre Meddelelser - Fi.keribe-
,etninger. Bekendtgørelser, 

Dansk FIskeriforenings Kontor" l:>turm. 
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes. desuden i Alm. 0-7 l:)vanemose
gaardsvej 1:1 A, 3 S" Sager vedrørende Re_ 
daktionen af Medlemsbladet bedes scnute 
til Kontoret. 
-----------------------------Breve og amIre .Forsendelser til Før. 
eningens Konsulent bedes altitl aleue adl'l's~ 
seredetil halls.Bopæl: F,alkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medl<:!psbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Sælhundehaler, 
som indsende.s til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adressereøe til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og Ikke til .For
eningens Kontor. 

Capt. A. Sølling, Danish Consul~te, 
15, lIuaoovy OoUPt, 

London E. C. 
Telegram Adr.: SølUng. London 

Capt •. A. Sølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hull. 
/ Telegram·Adr.: BølUng, Hull. 

"""""" 

Udklækningsanstalten. 

I den lIamneste Tid vil der kunne 
afgives inutil omtrent 24,000 8tkr. 
Yngel ar f{ildeørreden. Den egner 
sig særlig for kølige Da,mme med 
V æld i Bunden, bl. a. for Mærgel
grave.' Prisen el' 15 Kr. pr. 1000 
8th., eksklusive Tra.nsport; tages 
over 5000 8th. er Pdsen 12 Kr; 
pr. 1000 8tkr. ,Bestillinger bedes 
sendt dirokte til Foreningens Konsu
lent, A.. Fedilersen, Københ:lvn· V. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælp ef ond. 

A f "U il v:llget fol' Tilvejebri ngelsen 
af et Billetsulgssted for Espergærde" 
er veu Overretssagfører C. F. Kuhn 
indsendt Betohet 2 Kr. 730re som 
indvundne Renter af Befolkningens 
Bidmg til nævnte 8tatsanlæg. 

Fra Hr. EntrE:'prenør Thoms ~n, 
Hjerting er indsendt Indholdet af en 
Bøsse dersteds: 2 Kr. 57 øre. 

Fra Hr. Kons,ul Qrpemers, For· 
mand for Fiskeriforeningen for 
Horsens og Omegn er' indsendt det 
i Foreningens Bøsse indsamlede Be~ 
løb: 3 ,Kr. 27 øre. i 
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1>anskE'iskeritoreningsHjælp~fond, 

som har til FormanI at støtte for. 
ulykkede Fiskere og deres Efter,~adte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
pall. Dans~ Fiskeriforf;lnings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

I 

, Karper. 

I Danmark træffer ,man ikke 
nogen Karpe, som ikke har Mærke 
af, af den stammer fra en eller 
anden Kultivering, aUsaa fra en 
særlig Race,som paa Grund af 
delis Evne til at' vokse hurtigt i 
Kødmasse, har været dyrket i inde
lukket, kontrolleret Vand. 

Derimod bn man fra det lange 
Ti~s1'um;siden Damkulturen, paa 
enkelte Undtagelser nær, (Gissel
feld, Bregentved o. fl. a.), gik over 
Styr, træffe udartede Karper, som 
skyldes større llller Illindre Blod; 
blanding (Bastardering), med' den 
Karpen nærstaaende Karusse, enten 
saa dennes Hanner har gaaet Karpe- i 

\ hannerne i Bedene eller omvendt. 
En saadnn "halvblods'" Karpe 

kan endda i flere Tilfælde staa den 
,ægte Karpe saare nær, baade i 

Form og' Kødfuldhed, saa at den er 
denne skuffende lig. Men den har 
alligevel faaet Karusse.mærket saa· 
ledes ind i indre og ydre Form, at 
dette næppe \kan udviskes, og at den 
næp\:.e, endog gennem adskillige 
Slægtled, kan slippe det. Det gaar 
denne Rllceblanding ikke bedre, end 
den, som fremstaar hos Mennesket 
efter en Krysning med Negerblod ; 

'Negerra.cen spores i lange Tider og 
i mange Slægtled. 

Vheldisvis ~ør Karu.sseblodet' si~ 

, 

saaledes gældende paa Afkommet' 
Iliedenhver ' Kal·pIH':l.Ce, at Karper, 
i hvis Stamtavle det har 'indsneget 
sig, mister den, rette Evne til i 
kortest Tid at afsætte Kød., lh"or 

,man derfor har saadan Kå.rpet;ace, 
bør man skaffe den bort og ombytte 
den med en ædlElre Race, med den 
bedst mulige. 

H vor nær imidlertid en saadan 
Karpekarusse kan staa den ægte 
Kulturkarpe, og hvorledes dens Form 
staar til den uku)tiveredes, oplyses 
særdeles godt fra en dansk Loka
litet, som jeg har haft Lejligheu til 
at undersøge. Udmaalingerne gave 
nemlig følgende Udsh:;, iuet L er 
KroplængdE'n og H K roppens Højde. 

- (Største. Maai:) , 
Ukultiveret K. Kulturk. Karpek. 

L • il 4,1) 3,5 a-t 
Det er naturligvis Karussen høje 

Krop, som gør Tanet saa gunstigt fol' 
KUl'pekarsussen, men uden atuen der-
for faar Kulturkarpens ' gode Egen
skaber. I første Øjeblik kan man der· 
for let skuffes af en saauan Karpe
karusse. Men dens stejlt ot)skydende 
Ryg~ Hovedets tynde Læber og de til 
to indskrænkeue tynde Skægtraade*), 
samt de svagt tornede Pigstraaler i 
Ryg- 'og Gatfinne godtF;jøre til. l, 

strækkeligt denne danske Karpensks 
Oprindelse. Desuden viste bl. a. 
Svælgknoglerne, at ma~ ikke havde 
nogen virkelig ægte Kal'pe for sig. 
Dersom man havde kunnet kende de " 
eilkelte Stykkers Alder, vilde man " 
sikkert ogsaa have faaet at vide, at 
der var medgaaet adskillig Tid til at 

'naa den Størrelse og den Kød masse, 
de havde. 

'0) Karpen har 4 tykke Skægtraade over 
Kæften,' I{tI.~s8t1n ~ar inlJån. 
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Da den rette Opfattelse af Kul
turkarpens vigtigste Racer ikke er 
og ikke kan være almindelig, gen
gi,es ved denne Lejlighed et Par 
særdeles gode Racet y per, som 'nylig 
ere ~fbildede i "Allgemeine Fischerei· 
Zeitung" efter Fotografier og tagne 
af Dr. Bruno Hajer i Miinchen, 
hvis biologiske Arbejder i Løj Grad 
komme , det praktiske Fiskeri og 
især Fiskeavlen til Nytte,. 

Det første Billede viser Ædel
karpen: en jævnt hen højrygget, 
langstra,kt Fisk, med særdeles regelret 
Skældække. Ligesom Kroppens· 
Ryglinie jævnt højner sig indtil Ryg
finnens 'forreste Straaler, saaledes 
sænker den sig ogsaa jævnt indtil 
Halefinnen. Hovedet er lille og dets 
Længde gaar omtrent 411

2 Gang 
op i Kroppens. Samtlige Finner 
og især Halefinnell ere kraftige. 

Siden Damkulturen paa ny el' 
kommen' til Ære og Værdighed, er 
det særlig Bøhmer Karpen og den 
galiziske Karpe, som have vakt Op
mærksomhed, hvoraf dog ingenlunde 
følger, at de afgjol'tere de allerbedste i 
dertil, skriver Dr. Hofer, er der 
endnu ikke samlet tilstrækkelige log 
afgørende Vidnesbyrd. 

Bøhmerkarpen er en Læderkarpe, 
d. v. s. den er uden eller saa godt som 
,uden Skæl. Den er ret højrygget 
og har et fint, kort og smalt Hoved. 
Fremfor alt lægger man dog Mærke 
tildens svagt udviklede Finner. netop 
det bedste Kendetegn paa de gode 

Kulturracer. ~ er kun lidt over 3.' 

Ryggen er bred og altsaa kødfuld, 
og hele Kropformen er nærmest trind. 
Bøhmerkarpen vokser hurtigt, og 
n'jer j Reglen det andet Aar 1/1l-1 

" , 
i det tredje 2l / 2-31

f2 Pd. 

, 

,.,<;~, '> 
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Spejlkarpen fra GaHzien hul' en 
langt mere sammentrængt og kortere 
Krop end Bøhmel'karpcn. 'Dens 
Navn skyldes de store, skinnende 
Skæl, som hist og her, især langs 
Sidlfrne, dække en Del af K l'oppen, 
som for Resten ogsaa har større, 
nøgne Pletter. Dens Ryg højner 
sig stærkt lige bag Hovedet, saa at 

~ bliver 21
/ 2 -2""/". Men ellers ligner 

,den Bøhmerkal'pen i det lille Hoved 
og ved de svage Jl~inner. Bagkroppen 
er mindre kødfuld end hps Bøhmeren. 
Dens Vækst e:rdesuden lige saa god. 

Disse skælfuttige Kultur-Racer fin
des især i Syd-Tyskland, medens, 
Nordtyskeren sætter støri'e Pris pau 
den almindelige, helt skæl klædte 
Karpe, Dette er imidlertid snarest 
enVane!1ag. Som Kulturdyr bør 
dog vistnok Læder- og Spejlkarpers 
uqqe Racer helst vælges, nemlig de 
Racer, som vokse hurtigst i Kødrnasse. 

_ Thi fordi en Karpe 1'1' uden, Skæl 
eller kun har faa af de:n, er' den 
ikke derfor nød vendig en god Kød
race eller, hvad der er dot samme, 
har en hurtig Vækst. 

'AJthur Pedderøeu. 

'1<;:]iC,~" 
. / -~ 

, l_ 

Aalens Legepladser søges 
, ved de danske Kyster. 

IFølge "Deutsche Fishm'ei Zei
tung" holdt Professor Brandt et 
Foredrag i d~n naturvidenskabelige 
E'orening i Kiel, hvori han omtaler 
alt, hvad der vides om Aalens Liv 
og Færd j han udtaler til Slutning, 
at man jo formoder, at Aalen 
leger i Saltvand paa større Dyb-' 
der. ;For Tyskland kan' kun Skage
rak komme i Betragtning, og det 
maa j første Linie paahvile den 
tlanske 'Zoolog Petersen at løse denne 
Opgave og briDge Bevis for, at vi 
virkelig der have Aalens Legepladser. 
Dr. Petersen har for os udtalt, at 
ha.n er af samme Mening som Prof.' 
Brandt, men beklager, at han ikke 
har noget Skib, hvormed han kan 
gøre sYste.natisk~ Undersøgelser c,)Ver 

denne Sag; han anser det dog ikke 
fQr ganske udblukket, at Aalen 
yngler i Kattegats dybere Dele. 
M3~ maatte med de nye'paa' Bio
logisk Station qpf\lndne Skovl-Aale
dri\lvaad følge da blanke Aul paa. 
dems V Itndring om Efteraaret ud 

'ad Bæ1terIH~' saa, langt som muligt; 
først i.4.a.r Dr. Petersen fundet ud, 

:J 
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hvorledes man kan· dette (nemlig 
med Skovl-Aaledrivvaad), menet 
Dampskib er selvfølgelig nødvendig 
til disse Undersøgelser, og Bio
logisk Station hur kun en lille Sejl
baad, der ikke knn slæbe Vaaddet 
pall, dybe:e Vand. 

Genera~orsanUlng. 

Lørdagen den 5. ds. afholdt Born
holms og Christiansøs Fiskeriforening 
sin aartige Generalforsamling paa 
Hotel østersøen i Svaneke, IH'ortil 
Medlemmerne hM'de indfundet sig 
ret talrigt. 

Formanden, Kontrollør Stub aab
nede Mødet og bød Forsamlingen 
velkommen. 

Derefter fremlagde han det revi
derede Regnskab, der viste en Ind
tægt af 551 Kr. 24 Øre, som var 
indkommen paa følgende Maade: 
Beholdning fra forrige Aar 159 
Kr. 75 Øre, modtaget fra Land
brugsministeriet tit Udklækningsan
stalten i Nexø 84 Kr.,' solgt Ørred
yngel for 16 Kr. Medlemskontingent 
289 Kr., indvundne Renter 2 Kr. 
49 øre. Udgifter 306 Kr. 89 Øre, 
hvorf!fter der blev en Beholdning af 
244 Kr. 35 øre. 

ECterat Regnskabet var gennem
gaaet, blev det enstemmig godkendt. 
Derefter blev der foretaget Valg af 
2 Bestyrelsesmedlemmer i Stedet for 
Kontrollør Stub og Fisker A. Hansen 
i Nexø. Pall, Forslag af Fiskehandler 
Hansen af Svaneke bleve de 2 af
gaaede Bestyrelsesmedlemmer gl:'n-. 
valgte ved Haandsoprækning. Her
efter. blev der foretaget Valg af 2 
Re,isorer til at revidere næste Aars 
Regnskaber. Genval;te bleve .'Rrr. 

105 

Lærer Jørgensen og Kapt. Olsen 
Svaneke. 

Formanden gav derpaa en Medde
lelse om, hvad Foreningen havde virket 
for i det forløbne Aar siden forrige 
Generalforsamling, der blev godkendt 
af hele Fosamlingen. • 

Endelig oplæste Kontrollør Stub 
,.Dansk Fiskeriforenings" Skrivelse *) 
af 4. Marts og bad de tilstedevæ
rende bringe Fiskernes Hustruer en 
varm Tak for det gode Resultat, 
disses Indsamling havde bragt til for
ulykkede Fiskerps Efterladte. 

Det oplystes slutt<,lig pall, Mødet, 
at Medlemsantallet \'oksede Aar for 
Aar og nu var lH\:tl·t op til 216 
Medlemmer. 

Forman(J('J1 hæ\'E'd(> d(>refter Mødet, 
idet han ønskede Fiskerne et godt 
Aar. P. 

Mindre Meddelelser. 

Fra Harboøre skrives der' tilos 
den 20.· ds.: I Fredags førtes det 
sidste af det da. 40000 Pund tunge 
Monument herud til (Jet forulykkede 
Redningsmandsknbs Grav. Trans
porten fra Jernbanestationen besør
gedes af 24 Heste og ydedes frivillig 
af herboende Gaardnlænd .. Leveran
døren, Stenhugger Schøller, er selv 
til Stede og leder Opsætning{'n, der 
antages at ville bliYG færdig f~}rst

kommend'e Onsdag. Monumentet kom- . 
mel' til at t;:tge sig særdeles prægtig 
ud. G. 

.) Takkeskrivelse for det smukke Resul .. 
tat af de bornholmske Fiskeres Hu 
struers tndsamling til Hjælpefondeu 

--



Fiskeribe~etninger. 

Frederikshavn, d. 21.'Marts 1898. 
Ddb.\·tte.t af afvigte Ugps Fiskeri var 
tarveligt; Kutterne foretoge to Ture 
i Ugens Loh, men paa Grund nf 
urolige .V!'jl'forhold bleve <Ip kort
varig!'. De fl!c'ste fisko(le i Læsorf'nde; 
første Gang' var Udbyttet ret vari
abelt, fra slet intet til 300 Snese; 
anden Gang naaede ingen over 100 
Snese; Fisk~n vejede 9-11 Pd. 
Snesen og betaltes med fra l Kr. 
15-1 Kr. 50 Øre pr. Snes. Dels 
øst af Læsø, dels paa Herthas Flak 
have en Del Kuttere fisket, men 
Udbyttet var begfl:e Stedt'r kun ringe, 
20-40 Snese pr. Kutter, Rødspætten. 
vejede 12-13 ,Pd. Snesen og be
taltps med fra l Kr. 75 '0re-2 Kr. 
pr. Snes. De nord af Anholdt fl
slnH!ue ha.vde ogsaa kun Smaapartier, 
som vrjede fra 25-30 Pd. Snesen 
og betaltes med E'I\ten 51/ 2-6 Kr. 
eller 2U 0re pr. Pd.; desuden ind
bragtes herfra ca. 400 Pd. Tunge, 
der opllaaede 80 Øre pr. Pd., mindre 

,Partier PIghvar til 50 0re og ca. 
1000 Pd. Slethvar li. 15 0re pr. Pd. 
Skønt der endnu fiskes Sild i den 
svenske Skrergaard, er der dog ikko 
derfra sket nogen Tilførsel, derimod 
er der fra Kristianssand tilført ca. 
150 Kister norsk Fedesild, som dels 
er forhandlet herfra" dels forsendt 
direkte til København, de ere be
talte Illed 7-8 Kr. pr. Kiste. Hum
mertilførselen fra Kristianssand har 
kun været 3000 Stkr. her til Byen 
'og det dobbelte Kvantum direkte til 
det tyske Marked; Prisen har endnu 
ikke vist Tendens til at falde, der 
betales stadig ca. l Kr. 90 0re pr. 
Pd. en gros ab Kristianssand. 

Kl. 
Fjaltring, den 19. d. M.: En Del 

herværende Fiskere prøvede forleden 
Dag Kullerfl1ngst og toge 6-7 Mile 
af IJand. Fangsten var meget lille 
og stod aldeles ikke i Forhold til 
Risikoen. Landingen var meget be
sværli~, da Kurspn foresloges tB hen 
ad Ringkøbing. Mandskabet kom 
ikke til Land før efter 27 Timers 
Forløb. P. 

BEKENDTGØRELSER 

Baad til 'Salg. 
En saagodtsomnyDam

jolle, 20 F. lang med 3 
S('jl, er billig til Salg 
ved Henvendelse til 

Fisker P. Petersen, 
Taarbæk )r.lJampenborg 

fiskekroge -F abrik.eD 
- 8.1~1l •• 1ll1l I A • I lIe r It 1888 ., 

I K.h ••• .,. 1888 -
anbefaler ,it UdBa'g at aUe !:lorter 
~'iBkekroge. ea .. vel i 8taa1, J ær .. 
Bom Mening, lamt Pilke I Tin o~ 
Bly. FO".lldoe mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
8t. Strandetræde ·n. 

K t1henhaT11 K 

SJaad ønsRes. 
En brugt, men god 

Baad, 18 a 20 Fod, med 
Rejedam, ønskes til Købs 
af Undertegnede. 

Gllllrdejer R. Christensen. 
Fejø. 

SeJl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind": 
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Prise'l'. ' 
Van~tæt præpa'Bret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. 'Falster 
i Februar 1'898'. 

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

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

F. N. HalmD8. 
Telefon 129. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 

og pr. Jernbane & ·Dampskib 
i Ugen lpa l S. Marts til 20. Marts 1898. 

-
l. bil ... .... bil I. I bOzl a> og I GO ," 0«1 ",,= 0= l. 

-å~ == a, .... ~ "Cl >. 
TUført af: -"Cl .. ,. CI. .... a> 1.'- :!ii! <:).c::r .:tI.... "a "Cl ..... -I: GO,: :S..!!! .. GO..a ø 11i~I.!:~I:: li =&1 "">. DIe» 1.(1) o - IO 

Cl. :::IC..: ... -
,:,I. bil I- -.., C Oi CD c:J ~ ':Q. ...... 

110 (1)0 lIC(I) "'" o UJ 

36 .lanske Fisker- Pd. Pd. Pd. Pd, Pd. Pd. I Pd. Pd Pd. Pd. Pd, 

fartøjer ••. 60894 007' 39973 4104 

lDanske Kvaser: 

2 fra Frederiksp. 14400 

16 fra andre Pladser 5166 131346 

12 svenske Fisker-
fartøjer .•• 22140 292Q6 

pr. Baad og Vore I 

fra nærliggen e s 

Fiskerlejer ... 744' 960 240 2437 

pr. Jernbane & II 

Dampskib ••.. 1 9808 4800 3300' 17085 1838 24347 98530 12058 9938'0 4600 14568 
,---I--- - ----

laIt ... 90268 4800 3607 6449 160388 5354 98770 14495 9938 4600 14568 

l) 212 Pd. Tunger og 95 Pd PI.hvar. 2) ~100 Pd. Tun!!"r og 200 Pd. PIllhvar. 3) Sletter. 4) Skrupper 
6) 1008 Pd: Skrupper og 700 Pd. Sletter, Ol Kuli_r., 7) 200 Pd Kuller og 22:i4 Pd. Stenbider. Sl 1990 Pd. A&l 
'lg 447 Pd. A&lek1'Bbber. 9) AaJ.. 10) 9118 Pd. Laks og 820 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 413237 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: leven<le Kr. 2,00-4.50, KaRsefisl!j 

Kr. 2,00-3,00 pr. Lpd.; Torsk. levende Kr. 1.00-1,35, Kassefisk Kr. 0.50-0,65 prt Lpd.; . 
.sild. store danske Kr. 1,00-1.75 pr. at, smaa danske Kl'. 1.75-4.00 pr. Kasse; . Aal,/ 
blanke Kr. 0.65, gul? ,Kr. 0.30-0.48 pr; Pd.;' La),s Kr. 0,50-1,20 pr. Pd.; Ørred 
Kr. 0.75-1,10 pr. Pd., Gedde Kr. 0,25-0,:)0 pr. Pd. 

S6 danske Kuttere indbragte i Ugeus Løb.ca. 8400 Lrd. levende Rødspætter; deraf 
kom 19 fra Nordsiden af Anholt, med Fisk vejende 15-20 Pd. Snesen. betalt nied 3-41/2 
Kr . . PI\ Lpd.; 9 fra 'Sydyestsiden med FIsk ve,i!'Jlde 10-14 Pd., betalt med 2-3'/2 Kr.; 
4 fra Pakhusbugten med Fisk vejende ca. 14 Pd .. betalt med 3-3'It,.]{r.; 3 fra Pladerne 
med FI~k vejende 14-18 Pd., betalt med 31/4-3'/2 Kr. og l fra vestsiden med, Fiek 
vejende 16 Pd .• betalt med 38j. Kt·. Fra Frederikshavn ankom 2 og fra GrelHla:.l Kvaser 
med .ca. 1100 Lpd., betalt med 3'/,-4112 Kr. pr. Lpd. Af Tot'sk tilførtes med 14 danske 
Kvaser 7300 Lpd., der betaltes med l Kr.-l Kr. 35 pr. Lp<l. fra følgende Pladllor: 
Taa.rs 3, Albu~'n 1. Lohals 2, A/lgel'sø l, Dyreborg 3, Middelfart l, Horsens l Ol! Hou 2 
Kvaser. 12 sV(>l1ske Baade havde fisket mellem Allholt og Læsø og indbragte 1200 Lpd .. 

I der betaltes med 1112 Kr. pr. Lpd. Vejetol'sk og l} Kr. Snesen fOl store To, sk. - 775 
Kasser danske Sild betaltes med 1 Kr.-PI! Kr. pr. Ol for . store og 18/,-4 Kr. pr. Kasse 
for smaa Sild. 

Off'entlig • vktion. 
- Lørdag den 26. Marts 1898 KI. 11 Form. bliver ved offentlig Avktlon, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt; 1700 Pd. Metalapaaner, 323 Pd. 
gl. Metal, 462 Pg.gl. Messing, 93 Pd. gi. Kobber, 1915. Pd .. Jærn, 2"27 Pd. 
Bly, 2660 Pd. Jærntraadsaffald, 1000 Pd. Tovværk, 700 Pd. Klude, 2400 Pd. 
Papiraffald, 1000 Pd. malet_Sejldug, 2 KabelspU, 2 Westons Tallier, 1 Høvle· 
bænk, 96 Trækasser, 2 Hjulbøre, 6 Fartøjssejl, 80 Blokke, 1 Kompashus, 
1 Uhr, 28 Lanterner, 3 Lamper, 8 Lygter, 38 Kompaslygter, l Kobberl&del, 
1 Thepotte, 12 Tintallerkener m. m. " I 

Sagerne paavises Onsdag den 23. Marts og følgende Søgnedage fra 
Xl. 10-2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til den Tid udleveres, 

OrloQ81Jærltets Oentralkontor, den 17. Marts ~8~S. 
. ".. . .. ~, 
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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.261IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fislceauction. 
'JOHANN COHRS, beediget 'Fiskeauctio.nator. 

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

Bolinders mekaniske Y ærksteder 
(Aktiebolag Slo(}kholm) 

Generalagenturet fol' Danmark for Bolugets 
bekjendte Fabrikata i Petroleums
IDotoper er hos ' 

Kjøbmand Chr. Olsen, Fredel'ikshavn, 
som j Aur hul' "leveret 19 uf disse Motorer 
til i Freuerik"havn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmf>l!ørende Fiskekuttere. 

Bolaget er Ulkjendt 72 Jledalller. 
, Pri" iste g atis og franco, alle Foreapørgsler 

besvares otmraaende. 

Fiskenætfa brikøn, .~,Danmark", 
, Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer .,,75 Helsingør". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager frQ, vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fnbrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre S~ags Næt og Garn. Bom .. 
uldsgar11, Hawpegal'lt og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser .og i 
bedste Kvaliteter. .~alekuber, Kork, Flaadtræ Dg Kateehu 
hales paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Jed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
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Nr. 13. 31. Marts. 1898. 

~ecu.e%D.Sb1a.de1:l udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for hdlandet 10 Øre pr. Petit
linje af Ila Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat, 

Indhold; [Dansk Fiskeriforenings .... rlige Gene
ralCoHamling. - Delegeredti for de lokale Forenin· 
gsr - Nye Synspunkter - Mindre Meddelelser -
FIskerib.letninger, - etll.Ustisk Oversigt, - Hekendt· 
gørelser . 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Sturm
gade 20 Stuen, Københavll V, er aabellt' 
I'l'a 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
tl'æffes desuden i Alm. 5-7 8vanemose
gall,rUsyej SI A. 3 S, Sager vedrøren.lc Re 
daktlonen af Medlemsbladet bedes sel"\: li 
til Kontoret. 
-------------------~--Hrl've og andre Jforseudelsol' til For-
eningens Konsulent bedes altid aJelle a.[I'I's
sl'redetil hansBopæl: Falkonergaardsvpj 16, 
København V. 

Eftol'tryk af Medlcfllsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives, 

Med dette NumerafMedlemsbludet 
tølger som Tillæg "Dansk Fiskeri· 
forenings \Åursberetning for 1897". 

• 
Sælhundehaler, 

SOUl indsendes til "Dansk Fiskei"j
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum: 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Capt. A. Bølling, Danish Oonsulate, 
a, :MUsoovy Co1U't, 

London E. C. 
Telegram Adr,: Søning. ~ndon 

Capt. A. Bølling, 
48, Waverley Sireei, 

Hull. 
. 'nlullum-Adr.: •• lUn,,; Hall. 

Dansk Fiskerifo:cenings 
aarlige GeneralforsamliiLg 

, 
afholdes Lørdag den 16. April Kl. 
10 Fm. i Wittruucks Lokaler, Holmens 
Kanal Nr. 17, med følgende Dags
orden: 

l. Valg af Dirigent. 

2. pet forløbne Aa l'S Regnsk:l b og 
Medlemsfortegnelsen foreIægg(·s. 

·3. Beretning afgives OlU Forening6ns 
Virksomhed i 18!J7 og ViI-ksom
hedsplanen :tor 1898 forelægges. 

a. Dansk Fiskeriforenings Hjæl
pefond for forulykkede Fiskere 
og deres Efterladte. 

b. Forsikringen af danske Sejl-
fal tøjer til Fåskeribrug. 

c. Modelsarulingen. 

d. Filialerne. 

e. JI'erskvandsfiskeri, U dklæk· 
nings- . og Forsøgsanstalten. 

4. Valg af 2 Revisorer. 
. 5 .. Valg af 4 Bestyrelsesmedlem~er, 

de.ls i Stedet for de 3 efter Tur 
fl'atrædende Medlemmer: Præsi
denten, Kommandør Sig. Bojeseft 
og Fisker RVillulnse1l,dela i 

, 
. ~" 
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Stedet tor afdøde Grosserer Vil
helm Petersen *). 

6~ Forslag fra ~ OverretsprokUrator 
Leth saalydende: 

G~rqera)for8a~Hngen vælger . blandt 
ForeJ:l.ingens Metllemmer et Udvalg 
b"estila~~e .af 5 'Medlemmer med den 
Opgave at tage under Ovel'Vejelse, 
hvorvidt en Reorganisation af Dansk 
Fiskeriforening maa anses for ønskelig 
og eventuelt frem\!;omme med Forslag 
til en saadan." 

P. B. V. 
.o1tke-Brøgeu,tved. 

I Henhold til Lovenes § 11 blirer 
"Dansk Fiskeriforening"s reviderede 
Regnskab for 189.7 freml,agt paa Kon
toret, StorIIlgade 20, 8 Dage før 
Genel·alforsamlingen. 

Delegerede for de lokale 
Foreninger 

erindres om, at de skulle medbringe 
Fuldmagt fra deres Bestyrelse, og 
at de' respektive Foreninger skulle 
tælle 30 Medlemmer, for at de De
h'gerede kunne have Stemmeret ved 
Generalforsamlingen den 16. April. 

Nye Synspunkter. 

Ved paany at gennemlæse en Ar
tikel i MedleIqsbladet af Hr. P. Vil· 
lUfnsen fra 1892 "om Fiskeperioder" 
ere vi blevne forbausede over den 
Hurtighed, hvormed Videnskaben ~r 
gaaet frem paa dette Omraade i de 

III) Bestyrelsen har, som tid']jgere bekendt
gjort, i Henhold til Lovenes § IS BUP- ' 

pleret sig med Hr. Grosserer H. Klit~ 
gaard. GI:osserer Vilh. Petersens l"uuk
tionlltid udløb 1899. V!ilget gælder 
altlnl.~ for et A,ar. 

forløbne 5 Aar., Man har nemlig i 
den ~lersidste, Tid, takket være de 
svenske og norske Forskere (Pøtter
son, Ekman, J:[jortl Gleve, Gran og 
flere), faaet et> saadant Kendskab 
til de Strømme, der findes i .de os 
omgivende V nn de, at man maa tro, 
at der kan nntes store Ting åf disse 
Undersøgelser i Fremtiden; thi Under
søgelserne befinde sig endnu kun i 
deres Barndom. 

Villufflsen skrev den Gang:"Det 
synes som om VaI;ldets Beskaffenhed 
undergaar Forandringer, sall. at 
enten Vandet ikke selv passer for 
Fiskene, eller at Fødeæ~Imerne kom
me til at mangle eller begge Dele 
tilsammen"; og, de nye Under
søgelser, der omfatte Havet fra Is
land til Norge,. England, Sverrig og 
Danmark, beskæftige sig nu netop 
med Vandets Beskaffenhed (Salt, 
Temperatur, Luftforhold o. s. v.) og 
dets Indhold af Fiskeføde (Plankton), 
og paavise, at i det mindste for Sild, 
M(tkrel og andre saadanne Træknsk 
have Havets Strømninger i disse Egne 

. I 

en afgørende Betydning. -,Sall. vidt 
. er mnn allerege kommen, at de 

norske U ndersøgere i Aar kunde 
f~l'Udsige, at der vilde intet større 
Silde.nskeri blive, med mindre usæd
vanlige stærke vestlige Vinde vilde 
bortføre de Vaodmasser, der stode 
ved Kysten ved Bohuslan og Syd
norge. Der kom vestlig Vind, og 
der kom ogsaa nogen Sild, men i 
Hovedsagen har Spaadommen passet. 
Det vilde føre os for langt at refe
rere disse Undersøgelser i Detaillerne, 
men nogle faa Kendsgerninger ville 
vise, hvorom det drejer lIig. 

Om Vinteren indkommer gennem 
Skagerak en Slngs Vand af en Salt
holdig'hed pall. g'2-gj~ /J/o med en 
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Varme af 3--4 o Oelcius, der kaldes 
nordligt Bankvand. Det dækker 
8kageraks Overflade og gaar som 
'Bundstrøm gennem det østlige Katte
gat ned i Sundet og gennem Storev 

Bælt ind i østersøen. 
Om Foraaret ved Snesmæltningen 

trænges dette Bankvand bort bl. a. 
af østersøens udstrømmende ~and- . 
masser, der ere meget mindre salte. 
I Bankvandets Sted optræder nu·i 
Skagerak og det dybe Kattegat noget 
andet Vand af en Saltholdighed paa 
3" °/0 og 5-6 l) Varme, der synes 
at stamme langvejs fra ovre fra 
syd for Island. 

• Sentpaa Sommeren i AVllust o,q 
September kommer imidlertid atter 
nyt Vand ind i Skagerak og ned 
gennem det dybe Kattegat" tig denne 
Gang er det varmt Vand 13-16°0. 
af en Saltholdighed paa 3'2-3'3'%' 
Saltholdigheden er altsaa ligesom hos 
det før omtalte, Bankvand, men dette 
her er varmt. Dette varme Vand 
kaldes sydligt Bankvand og menes 
at komme fra den sydvestlige Not·d· 
sø medførende Bæltsilden og mange 
andre Dyr. I Oktober-November 

. Jortrænges det igen af det forud om
talte kolde, nordlige Bankvand, der 
menes at komme nord fra medførende 
den svenske Sild til Sydsverige og 
Bohuslån. 

Medens man al Tid tidligere var 
tilbøjelig til at forklare ForandJ,'in
gerne i vore stDrre Farvandes Plante
og Dyreliv so1l1 i Hovedsagen stam
mende fra Aarstidet'lles Indflydelse, 
er der her fremsa t en næsten modsat 
Teori, og formentlig en godt funderet 
Teori, der hævder, at det el' Strøm- . 
n inger, der spille Hovedrollen. Selv-

_ følgelig have Aarstiderne megen Ind
!lyd'else paa Vumøa i vt1+O Swaa-

I 

vande og i de øverste Vandlag, men 
paa Bunden af det østlige Kattegat 
og i andre dybere Vande (Øresund 
og Store-Bælt, østersøen o.s. v.) have 
de ingen Indflydelse. Naar Tempe
raturen ved Bunden her veksler, er 
det fordi, der kommer nyt Vand,rnd. 

Denne Strømningsteori, fremsat af 
de svenske Forskere, ' er meget til
trækkende for en Fiskerimand. Den 
forklarer med Lethed, hvorfra-vor 
Bæltsild og den svenske Sild kommer, 
nemlig den ene fra den sydvestlige 
Nordsø, og den anden nord fra et 
eller andet Sted, og den forklarer 
ogsaa let, hvorfra Makrel og Hornfisk 
om Foraaret komme, nemlig, ude fra 
det aabne Ocean vest for England· 
og syd for Island, . og man forstal,lr 
let, at der ikke kommer lige mange 
hvert Aar; thi Strømmene ere ikke 
lige stærke hvert Aar. N u er der 
næsten kun Perioderne tilbage at 
forklare, hvis der da er regelmæssige 
Periodør til Stede. Dette maa man 
jo allerførst undersøge, før man kan 
finde deres Aårsagel'. 

De ovenomtalte Strømlue ere seh:' 
rølgelig ikke alene af Betydning for 
de nævnte Trækfisk, men for alle de 
Fisk, hvis Æg og Yngel maa drive 
med Vandmasserne, d. v. s. for næsten 
alle vore madnyttige Fisk; og hvor
hen føre disse Strømme dem i vore 
Farvande? Føre de dem ind eller 
ud af vore Farvande il Vi~re til
bøjelige til at tro, at Strømmene ere 
os gunstige, men Forstaaelsen af 
Perioderne i Standfiskenes Talrighed 
i de forskellige Aar (ikkesaa meget 
Fiskens Størrelse som netop dens 
Talrighed) fordrer et nøje Studium 
af disse Strømme indenfor Skagen, 
og før'der kan- være Tiile om at ba:' 
gyDde V4~ kunstig Udilæknil!8 af 

. ,'< 

:r 
I 
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disse Fisk, maa man for det første 
:ride; om der ikke allerede er nok 
af smaa pelagiske Unger og for det 
andet. undersøge, hvor de ville drive 
hen, hvis man udsætter nogle. 

Til Undersøgelse af Strømningerne 
indenfor S/kagen fra et rent hydro
grafisk Synspunkt har Dannfark alle-

. rede bidraget noget gennem en af 
Marineministeriet nedsat Kommission, 
men med Hensyn til alt, hvad der 
pall. dette Omraadeer af Betydning 
for Fiskerierne, er der saa godt som 
intet gjort hos os. 

Mindre Meddelelser. 

Fra Holbæk kommerl d~n 24. Marts 
Metldelelse om, at der under den 
forrygende Storm er hændet en sør
gelig Ulykke pall. Fjorden, idet Fi
skerne V. Haa,gensen og Reichenbach 
ere kuldsejlede og druknede. De 
vare gaaede' ud Kl. 9 i nogenlunde 
godt Vejr .for at røgte deres Garn, 
senere kom der en voldsom B}ge 
med Kastevinde, under hvilken Baa
den maa være kuldsejlet, og de ere 
gaaede til Bunds tillige med Baaden. 

De forulykkede vare dygtige og 
erfarne Søfolk, der kendte Fjorden 
og dens Vindforhold nøje, det maa 
derfor ha\'.e været ganske pludselige 
og uforudsete Omstændigheder, der 
have :bevirket Ulykken. 

Ulykken har vakt I!'egen Deltagelse, 
thi de to Mænd val'e dygtige INskere 
og nøde almindelig Anseelse baade 
blandt Kammamter og Byens øvrige 
. Borgere. V. Haagensen var saaledes 
nylig af Fisk e 1'0 e i Amtet valgt til 
Medlem af Dansk Fiskeriforenin~s 
Bestvrels6sraad, en Stilling, i' hvilken 
man "Ited~ fie Qleset af .ians 

Indsigt og Erfaring, men i hvilken 
han desværre ikke kom til at virke. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 28. M arts 1898. 
I sidste Uge vare Vejrforholdene 
kun ;rirsdag Nat og paafølgende Dag, 
saa rolige, at Kutterne kunde tage 
paa Havet; af Frygt for, at det gode 
Vejr ikke vilde holde længe, toge de 
kun lUl. paa de. Havnen nærmest 
liggende Fiskepladser, særlig i Læs
ørende' fiskede mange ca. 40 
Kuttere og det va~ ogsaa kun der, 
at dt>r var noget Udbytte af Betyd
ning. Kutterne bavde fra 25 op til 
300 Snese hver, Rødspætten vejede 
9 -11 Pd, Snesen og betaltes med 
fra l Kr.-1 Kr. 35 Øre Snesen, 
En Del andre Kuttere fiskede dels 
pall. Herthas Flak dels norel af 
Anholt og Læsø,' men paa Grund 
af den korte 'rid opnaaedes ikke 
nævneværdigt Udbytte for nogens 
Vedkofil mende, Fra Anholts Syd
vesthage indkom en mindre Last tem
melig tarvelig Rødspætte, vejt>nde 
10-11 Pd. Snesen og betalte med 
ca. l Kr. 50 Øre pr. Snes; en svensk 
Kutter havde foruden lIt mindre 
Parti R.ødspætter en Fangst af ca. 
1000 Pd. Torhk, der opnaaede 8 
Øre pr. Pd. Pr. Kvase tilførtes 
ca. 6000 Stkr. levende Hummer fra 
den sv('nske Skærgaard til hervæ
rende Forhandlere; fra Christians
s,lnd har Tilførsel hertil været ringt.>, 
til det tyske Marked el' direkte af
grmet ca. 7000 Stkr. Prisen synes 
nu endelig at være noget i Dalen, 
dog betales endnu fra 1 Kr. 60 Ør~.:...... 
l Kr. 65 Øre pr. Pd. en gros ab 
Ohristi&llsst1.ad. 

> ·'1 



Da den !Jpr hjemmehørende Kutter 
"Karmel " n r Fre<lerikshavn i Onsdags 
var jJaa Fiskeri i Læsørende opda
gede Kutten'ns Besætning en stor 
Genstand flydende i Vandskorpen, 
ved nærmere Eftersyn viste det sig 
at være en Hval, dE'n, var endnu le
vende, ,da man kom til den, lI!en 
døde kort efter. Der blev sIa aet en 
Trosse om Halen pall. den, og Kut
teren slæbte tlen derefter til Frede
rikshavn. Her er den af Besætningen 
solgt til et Konsortium, der vil lade 
den forevise, den er ca.' 18 Fod og 
vejer vel en 4000 Pd., det siges at 
være en Spækhugger, og den har et 
nydeligt glat, hvidt og sort broget 
Skind. Kl. 

Fjaltring, den '25. Marts 1898. 
I Februar Maaned har Fiskeriet paa 
Nissumfjord udgjort: 

500 Snese Flynder it 40 ø. ~= 200,00 
20 Pd. Laks il llO - 22,00 

300 - Gedde å 15 - 45,00 
300 Helt å 9 - 27,00 

75 Aborre å 9 - 6,75 , 

laIt 300,75 

Et Par Baadelaug her fra Distrik
tet vare for en 8 Dages Tid siden 1'11 a 
Havet for om muligt at faa konsta-

.... 

11~ 

teret, hvorlangt Kulleren stod fra 
Kysten, og om den var begyndt at 
vandre ind fra -Havet; sall. at der 
snart kunde tænkes pall. Foraars
fiskeri, eller om det~e skulde afventes 
endnu i en længere Tid; efter For
søgets Udfald synes det sidste at 
blive Tilfældet; thi skønt Baadl'ne 
vare 5 il. 6 Mil fra Land, var ller 
dog endnu sall. godt som ikke Fisk 
at fange; hele Udbyttet blev iaIt 
kun et Par Kullere og lige saa 
mange Torsk pr. Baad. 

I en ,Afstand af ca. 5 Mil fra 
Land, i Retning udfra Bovbjerg Fyr, 
opdagede et af Baadelaugene, da de 
vare i Færd med at trække deres 
Kroge, et Skib 'staaende paa Hav
bunden paa ca. 15 Favne Vand, den 
en~ Mast stod med Toppen lidt under 
Vandets Overflade, og maa derfor 
betragtes som tem melig farlig for de 
Skibe. som pass!'re Stedet; det syntE's 
at være en Damper, og den syntes 
kun at have staaet der paa Havbunden 
temmeligt kort, da al Ting indenbords 
skinnede saa hvidt og rent, at den 
ikke kan have staaet der længe: For
modentligerdeten Damper, som ersun
ken i en af de haarde Storme i Vinter. 

J . 

BEKE'NDTG3RELSER 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prim'a amerikansk Bom-

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
~ i Februar 1898. 

-',J 

L~ 

Færdigsyede SeJl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 

Cl. 
"~ 

" 
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og T

O
N

li 

P
d. 

P
d. 

425776 
46271 

12618 

96309 
1100 

19420 

2450 

556573 
47371 

I I 

T
ransiteret over E

sbjerg H
av

n
 til E

ngland som
 tilført pr. Jel'nbane fra Indlandet og T

yskland 1.598175 P
d. til en V

æ
rdi af 669700 K

r. 
S

am
let C

onsum
 og U

dførsel 4,660896 P
d

. sam
t 8500 8

tk
r. ø

sters til en sam
let V

æ
rdi af 863698 K

r . 

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

1 Ugen ira 20. Itarts til 27. Marts 1898. -.. bil .. .... lo .. '1:1 ." 0. G> G> Cl :::! ""G> 
, .. 

, ,G> iD G> co.: .IItl '1:1 G> >-
TII11ft af: '1:1- -"III .... co. G> GO :iS ::s! '" .IItll: '1:1 "III .- a;~ 

iD ... D_ .. 
U) 

-,.. '"'<El '1:1 iii GeS D 1:11 "0 et I: aI-'" .... iD 
Cl. :I: q:: 1:- .IItl bll t- iD C.!! CD "" GO .:a. - .: 1:11 0 (/)0 0 et 

8 .laliske, Fisker- Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd Pd. Pd. Pd, 

fartøjer .•. 22950 25\ 703 720 60 

Danske Kvaser: 

3 fra Frederikøh. 19800 

10 fra andre Pladser 2700 76500 I 
svenske Fisker- . 

fartøjer ... 

pr. Ba.ad of\' V0fe , 
6 fra nærhggen e 

Fiskerlejer ..• 2884 500 1060 752 
7 , pr. Jernbane & 

Dampskib ...• 1910.3960 7oo~ 16505 144 5990 66200 3880 45948 3310 5169 
l-i .---I------ -- '-lait ... 47360 13960 725 2008 77864 6050' 67260 4632 4594 3310 5169 

1) Tunger. 2) 600 Pd. Tunger og 100 Pd. Pighvar. 3) Sletter. ') Skrupper. 6) 50 Pd.Skrupper og 10011 
Pd. Sletter. 6) 485 Pd. Aal ~g 26'1 Pd. Aalek .. abber. 7) hl. 8) Ug, Pd. Lak. og '00 Pd. Ørred. 

lait er der tilført '22932 Pd. \ 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,75-4,59 pr. Lpd.; 

Torsk. levende Kr. 1,20-2,15 pr. Lpd.; Sild, store dansko Kr. 1,25-1.75 pr. Ol, smaa 
danske Kr. 1,50-5.00 pr. Kasse; A al. blanke Kr. 0.65, gule Kr. 0.40-0.45 pr. Pd. j Laks 
Kr. 0,55-,1,40 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,80-1,10 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,30-0,60 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter pr; Fiskefartøj har kun været ringepaa Grund af 
. Stormen; 2 indkom fra Nordsiden af Anholt med Fisk Vf'!jende 16-18 Pd, betalt med 
4\1, Kr. pr. Lpd. ; 1 fra Sydv~sthagen med Fisk vejende 14 Pd., betalt med 281, Kr.'; 1 
,fra Herthas Flak og 4 fro. Læsø Rende med Fi'lk vejende 9-11 Pd., betalt mild I,JSI4-8 
){r. Klager fra Freaerikshavn og Grellaa fik 311, Kl'. pr. Lpd. for Fisk fra Læsø Rende 
,og N. V. af Anholt, vejende lI-13 Pd. Snesen. - Af Torsk· tilførte s med 9 danske 
Kvaser ca. 8000 Lpd., betalt med 111,-2 Kr. pr. Lpd. og ankom: fra Bornholm 2, L()halø 
91 AggersØ 1, OmØ 1. Svendborg l, Faaborg l og Kalløvig 1 Kvase .. - Af danske Sild 

, ... t1lførtes ca. 600 Kasser, betalt medl'!4-P I. Kr. pr. Ol for store Fyldingssild og PI,-5 
);!-r. pl'. Kasse for ,amaa Sild. . 

le Baad til Salg .. 1fiskenoge-Fabriken 
. ,Ensaagodtsom ny Dam- - kl •• ed.lUel .u lit." 1888 ." 
... 20 F l d l '.!tula ... 1888 -. ang me 3 

er billig til Salg 
Henvendelse til 

P. Petersen,. 
baPb_k pr.lDaJapenborg 

anb&faler ait Uu.atg ar alle borter 
Fiakekroge, 1_ vel i Staal, Jam. 
.om Me .. lng, lamt Pilke I Tin 0ll 
Bly. FORende. mod Efterkra ... 

Conrad Christensen. 
St. Strandltnode n. 

KtlII"nhaTll K 

Snurrevaad •. 
Fiskeres Opmærksomhed 

henledes pas mine bekendte 
Fl'pdØ1'8ll1U'l'evaad og fugo
vaad, som jeg leverer i for· 
skellige Længder og i flere 
forskellige Maskevider til 
00 a l Kr. pl'. Fv. 

Alt efter Bestilling. 
Niela Ohr. Øleløen, 
~t!l1lntfer. ekity'aD. 

5Jood ønaRea . 
En brugt, men god 

Baad, 18 a 20 Fod, med 
Rejedam, ønskes til Købs' 
af Undertegnede. 
Gaardejer R. Christensen. 

Fejø. 

Vaad. 
Underteanede tllbyder F1eke1'l18 

aine IInerk .. ndte Sllnrrev .... d i for· 
akelligo Længder og MB.k.atørrel. 
1I6r. 90 og 95 Øre pr. Favll efter 
Garnet8Tykkeln i 6lkefærdlgStand. 
- Landd,ragningøvaad, til de for
akellige m'keder, lamt V .... d til 
F ... kva .. dall.ak.,rier. 

Chr. Rentved, 
Vaadblnder. 

Skage". 
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XObenha vns ~eka,niske 
Næt og Garn-Fa brik 

M. L. Utzon. 
Eneste Netfabrik, der tilkendtes 

Guldmedailie i Stockholm. 
København ,V. Teler. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeaucti9nator. 

Brer:ulr.: Johann Cohrs, Altona. Teleli(ramadr.: Cohrs. Altona. 
, 

Bolinders mekaniske Værksteder 
(Aktiebolag Stockholm) 

Generalagenturet fOl' Danmark for Bolagets 
bekjemltB Fabrikata i Petroleum.s
Dlotorer er hos 

Kjøbmand Chr. Olsen, Fredel'ikshavn, 
som i Aar har levt>r<'t 19 af disse Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemml'hørende Fiskekuttere. 

Bolaget er tUkJendt 72 lI.dalUer. 
Prlsiiste gratis og franco, alle Forespørgsler 

besvares omgaaende. 

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

Telefonnummer" '15 HelllllnC81"". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor m,ed de nyestl:\ og bedste 
Maskiner fOI'synede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ulds,qarll, lIalllpeg(u'/t og Hør,rlaru i alle Nr. til Dagens billigstt> Priser og i 
bedste Kvaliteter. .talekuber,~ork, Flaadtræ ol' Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fdd Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
RedIgeret af c!1'ld. mag. wm. Lundbeck. - Tl.ykt hOB }j'rll",tr04"iBttre". K.øbenhavu 

/, 
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Nr. 14. 7. April. , 1898. 

lloII:edl.e::c:::Lsb1a.det udgåar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Cbrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje /lof '/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

I'ndhold; Dansk Fiskeriforenings "adige Gene
ralfor ... mling. - Delegerede for de lokale Eorenln
ger. - b'ra. Gren ..... - Generalforsamling. - Mindre 
Meddelelser Fiskeriberetninger. Bekendt!!/!- . 
relser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' aabellt 
fra 9-11. lJ,edaktøren, af ~ledlemsbladet 
træifusdesuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S, Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til K onloret. 
-_'~'_'""_--.......--~-~-=-

Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid aleneadres
sel'e~iin hans Bopæl:' Falkonergaa~dsvej 18, 
København V .. --Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Sælhundehaler, • 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresse.rede til 
Universitetets Zoologiske MU8et~m, 

København K., og ikke til For
enjngeJls Kontor. 

Capt. A. sølling) Dunis~ Oonsnlate, 
11, 1IIlu8COVY Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: 8ølling. London 

Capt. A.Bølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hul/. 
Telegram-Adr.: 8ølling, HuH. 

Dansk Fiskeriforenings 
" aarlige Generalforsamling 

afholdes Lørdag den 16. April Kl. 
10 Fm. i Wittmacks IJokaler, Itolmens 
Kanal ~r, 17, 'Jlled følgende Dags
prden: ' 

1. V ulg af Dirigent. 

2. Det forløbne Aars Regnskab og 
Medlemsfortegnelse~ forelægges, . 

3.'< Be:i~iiilngri.fgives om Foreningens 
Virksomhed i 1897 og Virksom
hedsplanen for 1898 forelægges. 

a. Dansk Fiskm'iforenings Hjæl
pefond for r l l.:·kkede Fiske!'e 
og di'!"', 7 .• dte', 

b. For, 
f:; i' 

danske Sejl
,eribrug. 

c~ .J..t.J.uu.l,..~ ...................... ulb,...:n. 

d. Filialerne. 

e. Ferskvandsfiskeri, Udklæk-
nings- og Forsøgsanstalten. 

4. Valg af 2 Revisorer. 

5 .. Valg af 4 Bestyrelsesn'tedlemmer, 
dels i Stedet for de 3 efter Tur 
fratnedend9 M edlelllmer: P,'æsi
denten, Kommandør Bi,g. Bojesen 
og Fisker P. Villu1nsen, dels' i 

'l! 

'(. 
"o _,'<ii 

' •• J~" h,_'d·~k*"~~;. 



Stedet for afdøde Grosserer Vil
helm Petersen *). 

6. Forslag fra Overretsprokurator 
Leth saalydende: I 

Generalforsamlingen vælger blandt 
Foreningens Medlemmer et Udvalg. 
best&aende af l) Medlemmer med den ' 
Opgave at tage under Overvejelse, , 
hvorvidt en Reorganisation af Dansk '. 
}4'iskeriforening maa anses for ønskelig .~ 
og eventuelt fremkomme med F,prslag 
til en saadan." 

P. B.V. 
.oltke-Breoen~ed .. -

I Henhold til Lovenes § i 1 bliver . 
"Dansk Fiskeriforening"s reviderede . 
Regnskab for 1897 fremlagt paa Kon
toret, Stormgade 20, 8 Dage før 
Generalforsamlingen, -

DelegeT'ede for de lokale 
I . Foreninger 

erindt'es om, at de skulle medbringe 
Fuldmngt fra deres Bestyrelse, og 
at de respektive Foreninger skulle 
tælle 30 Medlemmer, for at ,de De
legerede kunne 1111ve'SteftftQ~tet ved 
Generalforsamlingen den, 16, .April. 

,Fra Grenaa. 

G,'enaa Havn, d. 25. Marts. 
Siden i Gaar Morges har det været 

alvorlige og kritiske Tider vcd Grenaa . 
Havn. Det blæste haardt i Gaar 
Nat af O. N. O., af og til med Sne
tykninp:, lllC'n op paa Formiddagpn 
tiltog Stormen ydcl'lig('re, 

En Del af Fiskekutterne indkom 
i Havnen i FOI'gaul's A f tes, og Hogle 
inrlkom i Gnar MOI'ges, før Søen 
(;lndnu ret ha\'Jc I'Pjst 9ig ved Havnen, 
men der var og er fremdeles flere 

". """-";1·' . 
,I ~"': i.\ 

~ • ii,:,., 
. " 

, ", 

Kuttere ;ude, som dog antages for 
en Del at være komne op under 
Anholt til Ankers før Stormen er' 
bleven for baard. • 

•. -. ,;I,L 

Fiskekutteren "L9.uise", .S~ipper 
Stausholm, af Greiiåa var i l~t'(~trs 

. tillige med flere Kuj;tere beil'likom-
men ~aa ~!!!I~~.J?lads 3 Mh<:-v~st for 
AnhOlt og hd,vde netop gjort. et 
Vaadtræk, da. Kulingen friskede, og 
Søen rejste sig, saa at .videre Fiskeri 
forhindredes.~Kutterne blave liggende 
til Ankers" idet man haabMe; at 
Vejret vilde bedage, sig og atter give 
Lejlighed til Fiskeri; men i Stedet 
for blev det altsaa Storm. At krydse 
op under Anholt var u~uligt med' 
dette Vejr, og a.t holde paa' Grenaa 
Havn var eu, farlig Sa.g, saa. man 
foretrak at hænge fast for Ankrene 
sao, længe som muligt og maaske 
paa denne Maade ride Stormen af, 
men hen ved Middag sprængte!! 
Louises Ankertov, og der var nu 
tilbage et af to, enten dreje under 
eller vove at holde paa Grenaa: Ha.vn. 
Hvis Stormen vnde. vedbJ,i:V~800m 
Tilfældet senere viste sig at blive, 
vilde "Louise" ved at dreje under 
være dreven over mod Jyllandskysten 
til hen paa Natten, og da ~an saa 

..kunde blive tvungen til at søge HMnen 
og indsaa, . at Faren ved at søge 
denne da vilde være meget større, 
selv om Stormen ikke yderligere tiltog, 
toges den Bestemmelse at søge Havnen 
slraks, mens det endnu var Dag. 
Hen paa Eftermiddagen saas da fra 
Grenaa. Havn en· SeJler holde forbi 
Fornæs og styre efter Havnen, om
kring. hvilken det oprørte Hav i' vid 
Omkreds stod i et fraadende Gnmd
bl'aad. Man var ved Havnen enige 
om, at det val' et yderst farligt og 
voveligt Foretagende at holde paa 

1-

l 
" 



119 

under, disse Forhold, da det var 
um\lligt at holde Styr paa Fartøjet 
i dette :araad, ~er ,stod som i Kog" 
og at: det, da Strømmen tillige satte 
st~rkt øst paa, tværs forbi den snævre 

,Munding, 'llla\l-tte være afhængigt af 
et ,rent J.,ykketræf at ramm,e mellem, 
Molehov"derne u!len at tø,rne mod 
et af d~sse,. l\folen rar fuld af til
strømmende Mennes~er, na:rnlig Fi
skere, ,og man, ho,ldt sig beredt til 
at yde al mulig Hjælp, da som s;lgt ' 
det værste kU,Dde ventes. Skønt 
"Luvise" t1Jmlede sig f~lt i det hule 
Braad, snart med Siden og snart 
med Stævnen mod Indløbet" endte 
Vovestykket dog godt. H~idet var 

, med, og det var som et Befrielsens 
lettende Suk gik geDllem Mængden, 
da man saa "Luvise" lykkelig og 
vel fare ind genn~m Indløbet. Jmid
)el"tid i god BehoJd lod Skipper 
Sta.l\l!holmdog -falde, den Ytring: 
',!Dette gør jeg ikke mere, før jeg, 
er nødsaget dertil." 

Værro gik det med Kvasen "Anqe 
Mane" af Asse1;,ls,' som kom fra Kø
benhavn og var bestemt til Grenaa. 
Kvasen var afgaaet fra København 
i ,Forgaars med god Vind, men da' 
Kulingen tiltog til Storm drejedes 
til ved Resseløen i Gaar Morges, 
da. Føreren, SkipperN. C. PE:\te:rsen 
ikke' turde bold; paa, Gt:enaa Bavn 
under de, tilstedeværende Vejrforhold. 
- Da Tiden gik, og Storm,en vedbley,-

, og Skipper Petersen frygtede for en 
baard ogskæ1!mesvange~ Nat i Søen, ' 
holdt han i Gaar Eftermiddags af 
paaGrenaa. Kvasen .el' e~ mindre 
Fartøj, agda døn i Aftes, ko,:rt før 
SolD;8dgang nærmede sig Barnen, 
,:a.t',,~det, som maJ! her havde Fonid
føløl~, af, at det" denn~ Gang ab
solut vilde gaa galt. Redningsbaaden 

• allarmeredes, J olIer og Liner holdtes 
, klar indenfor vestre B~ohoved, uden 
at man dog kunde forudse, paa 
hvilket Brohoved Kvasen sandsyn
lig,vis vilde tørne., Da den var i 
N ærheden af Indløbet, saa det., ~t 
Øjeblik ud, som om den vilde blive 
kastet op i Stenene paa den udvep
digJ;' SIde af' denøstre:M:ol~;' hvilk~t 
m'an var særlig bange fOl', da Red-' 
ning 'af Mandskabet her var a.f anse' 
for mriuligt',' men heldigVis luvedJ'; 
Fartøjet lidt op, saa' at Strønllllelf: 
skar det ud fra Stenene, og d~tk6m\i 
ud forbi østre Molehoved:' Nu var: 
d~t midt for Indløbet, meh' mea 
SidElD mod Havnemundingen og' 

I Stavnen ret mod Land. Al Manøvre 
var umuligt og iøvrigt ogsari.' fnig- ' 
tesløs her i dette frygt'~1ige' Braad,' 
der gik over det ulykkelige' 'Fartøj, 
saa det varet Under; at ikke Mand- ' 
skabet, Skipperen og hans Søn, skyl;. 

; ledes over Bord. Fartøjet huggede i 
nu ind over Revlerne, indtil l det otb
sider blev staaeride' tæt' i nord' fof ' 
Havneh,' ca. 30 Fv. fra Land: H~r!' 
gik' Redningsbaaden ud ogbj~tgedJ l/ 
Mandskabet i IJand. 

Det val' paa et hængende' Ritar 
'at to Menneskellv i Gaiir skuld~: 
være ofrede lige ved Irialøbet' til' 
'B~vnen, saa hvis' maniike absolut 
skliI' vente me,C eil Forb~d'ring" af' 
Besejlingsforholdeneher, in(}til' man 
har': sørgelige Ulykker at referere 
til, da er det uomstødeligt, at Be

l givenhederne i Gaar have afgivet et 

l
i fyldigt Bevis for,. hvor livsfarlige 
,B~sejlingsforholdene ere' ved Grenaa l Hav~, samt ligeledes et Bevis for, 
hvori Grunden hertil i det væsen-

[
ligste ligger, og hvor nødvE)ndigt det 
er for de Fartøjers og Menneskers 
Sikkerhed, der ere og ogsaa føle 
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sig 'henvistil Redning i Grenaa Havn 
. ' 

a.t der foretages en Tilbygning til 
Havnen, i det mindste en lang Dæk~ 
mole ud fra østre' Mole, saaledes, 
at Fartøjerne bag denne kunne komme' 
i nogenlunde smult Vande, før de 
skulle entre det snævre Indløb. 

D. 28. Marts. 
Det har nu i fire Dage stormet 

paaLand og først i Dag synes det 
at være løjet en Smule. Da ingen 
af de andre Kuttere, som vare ude, 
have vovet at følge Luvises Eksem
pel, og da de umulig have kunnet 
holde sig paa Fiskepladsl.\rne i sligt 
Vejr, er det at haabe, at de enten 
ere indkomne til Hals eller muligvis 
ere sejlede helt ned til Frederikshavn. 

Skade at ingen af Lovgivnings~ 
magtens ærede Medlemmer og Statens 
ærede sagkyn'dige have være til Stede 
i disse Dage; thi da vilde alle U n
dersøgeIser, Forklaringer og Beviser 
have været overflødige. Naturen har 
har, holdt sit instruktive Foredrag, 
en Formaningstale til Overbevisning af 
alle tvivlende, og den har ogsaa i 
disse Dage raalft særligt højt. Maatte 
dette dog naa frem og gøre Virkning 
saaledes, at der paa næste Aars ]'i
na,nslov maatte fremkomm~ Forslag 
til en Bevilling til Forbedring af 
disse beklagelige 'l'ilstande, thi at 
vedblive med det nuværende er stadig 
Risiko for Mf,.. . , '" 

G il' enerail,f' .Llllling. 

Thisted Fiskerij'ørening afholdt 
den 25. Marts sin aarlige' GenE!ral. 
forsamling: 

Formanden, A.gent Tachau bød 
Velkommen og oplæste Regnskabet, 

der forelaa. i revideret Stand. Det 
viste ialt en Indtægt af 1999 Kr. 
6 øre:. Udgiften bar andraget 1532 
Kr. 5 Øre til Indkøb til Udsættelse 
af Rødspætteyngel, 25 Kr. til· Kon
tingent til "Dansk Fiskeriforening", 
27 Kr. 28 Øre til Bekendtgørelser 
foruden andre Smaaudgifter, saa 
Aaret sluttede med en Beholdning 
af 414 Kr. 73 Øre; Statsunder
støttelsen, der var 3 Gange sILa stor 
som' i de foregaaende Aar, er et 
Bevis paa, at man nærer Tillid til' 
Foreningens Virksomhed, og Mini
steriet gav Tilladelse til, at Forenin
gen maatte benytte biologisk Stations 
store Hyttefad til Opbevaring af 
Yngelen, ligesom der blev givet Fø· 
reren af Dampskibet "Vestkysten" 
Ordre til, saavidt Tjenesten tillod 
det, at assistøre Foreningen ved 
Transport af de slDaa Rødspætter fra 
Vesterhavet hertil. De Sogne, som 
have Kyststrækninger langs Fjorden, 
og hvor der bo Fiskere, der nyde 
godt af Foreningens Virksombed, 
burde støtte· denne ved Bidrag rigeli
gere end hidtil. I det forløbne Aar har 
Foreningen havt denGlæde fra eniUd
landet bosiddende Mand; der ikke øn
sker sit N a vn frem for Offentligheden, 
at modtage 500 Kr., hvdraf der ef
ter Gi~erenB Ønske er dannet et 
Fond, der skal bringes op til 5000 . 
l{r. og da uddeles til Fremme af 
Fiskeriet. Fonøet er underlagt By
raadet, og Renterne blive i sin Tid 
at uddele af Fiskeriforeningens Be-

. styrelse. Til Aette Fond har Etats-
raad J. L. 'Schouboe i København i 
den seneste Tid skænket 100 Kr. 
Ligeledes har Generalkonsul H. 
Pontoppidan i Hamburg, der flere 
Gange har vist Foreningen stor In- . 
tersse, skænket lOO Kr. til et BibIi-
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othe1!:sfond.Taleren udtalte Be
styrelsens Tak ogtif' de ædle Gi\'ere 
og haabede1 , at, l111inge vilde følge 
deres Eksempel. I det forlobne:'Aar 
el'udsat ' 108;250 ,8tkr. unge Rød- , 
'spætter j Thisted og Vishy Bred-
, ninger., og af di,Sse' er der mærket 
1~,395 Stkr.,med et Hul j de store 
Finner. Indtægten har for de ind-. . 
fangede ltødspætter indtil ultimo 
Deebr. ·f.' A. vær~t for Fiskerne' ca. 
I2,000Kr. Lægges hertil hvad der af 
Sn;a~fisk bringes i Land, og had 
der fiskes i Vinter og Foraars
maanederne" vil Virksomheden bringe 
Fiskerne en Indtægt af 15,000 K". 
De fleste Fisk førtes til Udsættel
se&!!\tedet i'f{vaser,d'a Idet varede 
for længe, inden man kunde faa det 
den biologi$ke Station tjlh~r~I)de 

Hyttefad fyldt, hvorved Fisken blev 
mere mat" end nuar den straks efter 
Fangsten kan befordres' videl'e paa 
mindre'Kvaser. Med Ferskvands-, , 

fiskeriet har F.oreninge 1. ikke \'æret 
heldig. ',GeJderue have æ~t Ørred
yngelen. Der er foreslaaet at ud
sætte Karper, kan 'nogen give oset 
godt Raad? ' 

Ordet gaves del'paa frit, og Fiske
eksportørerne A. Ottcsenog' Th. 
Pouelsen 'ønskede, at,' Bestyrelsen. 
vilde henvende sig til Rigsdagsmæn- ' 
den e 10r Kredsen om at støtte Fi
skerilovensGenaemførelse, navnlig 
at Flyndersnurrevaad afskaffedes hel' 
i 'B.rednin'ge9~saDlt ,at mankQnfe· 
rerede med Kaptajn Trolle, mens 
han fir I her. Der blev enstemmig 
vedtag~t, at'· Bestyrelsen' b~nvendte 
sig att~r til Mini~teriet med, .Au
dragendt:l om a~faa Snurl'evaad af:. 
s~affede, 

. Om Ferskvandsfiskeriet ud talte 
Tandlæge Nielsen; at saavel i Nørs 

L' '\ ..... :'.:.': ~ 
\, 

'" t 

Sø som andre Steder trives ved Siden 
af Ged den ogsaa andre Fisk: Aborrer, 
Skaller" Brasen og Helt. Sættes 

, Yngelen ud i tilstrækkelig Mængde, 
~ man Je kunne staa sig mod Gedderne. 
, Deni Norge bekendte ypperlige Fisk 
: Sa.ndart trives mulig ogsa'a ", her i 
" Vandene. ' 

Formanden me~te, at Laks, Ørred 
og Karper dog vel maa foretrækkes. 
'Købmand N. Pouelse~ oplyste, 

at et prJvat Selskab pnaIS Med,-
" l 

lemmer, ugter at udsætte Ørred l 

, en Mergelgrav, stor 3000 D Ale~" 
og 4 Alen dyb, 

Istedetfor Fiskerne Jac. B r a n d t 
fra Flade,Chr. J3randi ,fra Thisted 
og Joseph Steffensen fra Vild
sund samt Agent T achltu, der alle. 
fire fra,traadte efter Tur, genvalgtes 
Taehau enstemmig med Akklarna:., 
tion og genva1gtes Brandi samt" 
valgtes Fiskeeksportør A. Ottesen 
og Smed og Fisker i, Ska:llerup Chr, 
M øll e r. Som Revisor genvalgtes 
Restauratør J It co b s e n ' enstemmig 
med, Akklamation. 
, Sluttelig udbragte Fiskeeksportør 
Th. Poulsen et Leve' for: Agent Ta
ehan,' hvem Foreningen ikke kan 
undvære, ogTa~hau et Hurr~ for 

,den nu i sit sjette ,Aar gaaellcle 
Fiskeriforening. 

Mindre 'Meddelelser. 

Veatkystfiskerne., H a r b o ø r e , 
3Jie April. Tre Fiskerbaade bel'
fra med en Besætning af iaH 1~ 

. Mand vare igaar ude paa' Havet, da 
dette pludselig ~ejste sig,saa det 
var umuligt at lande. . Rfldnillis
baaden "Flyvholm " gik ud gjennen:t 
Brændingen for' at bringe Hjælp, 
men da Dampskib'et lIYestkysten« 

, .·_':,;t\l",,· 

\ 

~.-I 
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samtidig ko~ i Nærbeden. besluttede 
, Fiskerue sig til' 'at gaB. ombord i 

Damperen,' der nk Budene paa' 
Sl~b. ,Efter Ankomsten til Lemvig 
gill " Vestkysten " , straks ud igen for 
at, redde 12 i ,Baaplav fra VC)rupør, 
der bavde fodangt Hjælp til Lan
dingen." 

f erskvandsftskeriloven. Som!' be
kendt vedtoges Ferskvandsfiskl,'!riloven 
i Landsthinget i Mødet den 22de 
Marts" og da den var enslydende' 
vedtaget i begge ,r.riug, var den der
mea færdig fra Rigsdagen. Vi skulle' 
efter Paaske gøre vore Læsere be-
kendte med dens Ordlyd. ' 

Fiskeriberetninger. 
"frederikshavn, d. 4. April 1898. 

Endelig bleve vi da de langvarige 
østlige Storm kvit, og i Ugens Be~ 
gyndelse stod hele FiskeHaaden til 
Havs; desværre gav denne Tur for 
støt'ste Delens Vedkommende kun 
ringe Udbytte, paa de Heste Fangst
pla.dser løb endnu en rivende Strøm 
som Efterslæt fra' Stormvejrsdagene, 
og desud~n var der en Masse Mudder 
og Tang i Vandet, saa. Vaaddet 
fyldtes hurtigt med disse mindre vel
komne Sager i Stedet for med Fis,k. 
Nord af Læsø og pa~ Herthas Flak 
var der enkelte Kuttere, der havde 
mindre Udbytte, fra SO-80 Snese 
hver, Rødspætten vejede fra I 0- U~ 
Pd. Snesen og betaltes ,med fra I 
Kr: 50 Øre-2 Kt. pr. Snes. I 
U gens 'sidste Dage var der atter 
Lejlighed til at gøre en. Tur, og 
denne ,Gang var ResultatEtt bedre. 
Dels fra Herthas Flak og dels fra 
Aalborgbugten er der indkommet 
en Del ret gode Laster, 'fra 100-
SOO Snese pl'. Kutter; fra førstnævnte 
Plads indlrommende Rødspætter, 
vejede 11-13 Pd. Snesen og betaltes, 
med fra P/I-21/.Kr. pr. Snes, de, 
fra Bugien vare noget mindre, vejed~, 
10-12 Pd. Snesen og betaltes med 
fra I .ltr. 50 Øre-2 Kr. 21> Øre 
pr. Snes. Enkelte have' endog for-

i søgt V I,'st.kystfiskeri, men kun ellq~~ ~ , 
Il naaede i Forvan udfor' Lønstrup 

næTneværdigt Udbytte, ca., SI)~ne, se 
, Rødspætter vejende 16 Pd. Snesen, 

der betaltes me.iS1/i Kr. pr. Snes. 
, Hum Illertilførslen bat' knQ fpndE!ll ' 
Sted. fr}\ Kristianss8":d ~g ba,r ,YrI!1~t 
temmelig knap, kUD 2000 S~k! .h~r, 
til Byen og ca. 7000 Stk. til ty_~ 
Modtag~re; Prisen h~der S\l; su.dig
væk omkring ved I Kr. 65 Øre pr. 
Pd. en, gros ab KristianssatI,q..;; . 

Fiskekutterne ,,~riq;s.v aldfWlI,\,r", 
Skpr. J. Thomsen, 'og '2Pr;tn!i~Sse 
Mal~ie", Skpr. Joh. G. Bast, I;>egge 
af Frederikshavn indkom Lørda'g og' 
Søndag fra ,Østersnsk4iri i Nordsøen, 
med henholdsvis 32000 ,og ,,26000 

; som ere afhændede tilKøttern~ til, 
. respektive Rbederier, Brønnum. & 
; Co. og Vendsyssel Fiskee.ksportf'6r-
retning. Kl. 

. fjaltring, den S]. Marts' 1898. 
Forleden Dag saa man Here frim
mede Damptrawlere arbejde her for 
Kysten og selvfølgeli,t l~ngt in ,den 
for den befalede Grænse. Dette er 
dobbelt sørgeligt, -da D,lan baad'å.' sålV' 
er alskaaren fra at hente Fangsten, 
og saa maa staa og se paa;' at . 
fremmede, med bedre Midler, for
synede Fiskere, skulle snappe Havets 
Rigdom bort for Øin(tne af os, tg-
med paa ganske ulovlig Vis. p; 

.-1' ',. J 

Fjaltring, d. 1. AprilI89~. )!~~e; 
riet paa Fjorden var i den før$te 
Halvdel af Maaneden ret godt, meD 
under . det stormfulde ' Vejr ,i dl'n 
sidste Halvdel fiskedes kun lidt. 

Havnskeriet skwde jo allel'edo nu,. 
naar Vejret tillader. det". bl~ve, ~l- J 

mindelig, men den orkanagtige Storm, 
har jo nok hold,t Fisken fra Lan~ 
saaledes, at man faar vente endnu 
endnu en Tid,. før dftr kan'. blive 
nogenlunde Kullet;6sk~"4' , ,'" j, ' 

laf tes tog e~. Del ~!laq('la~ ~~~~r~ 
paa' Havet for at prøvEt FIskel'let 
igen, de vare ude hele Natt~h ,og,1 
og kom, først i Land næste Dags 
Middag med et ,Par Hvilling pr. 
Ba"d, et enkelt Lav ha "de ogsaaet 
Par Torsk. I J. 



::~t 
1\ 

\ 
U3 ..... 

Københavns .Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
.. Qg ypr. ~e.vnbane)&· ,Damp'~b 

l Ugen !pa 27. Marts til 3~ April 1898. 
. . .. - . ~. 

lo - .. - Io 

""i -= ,- d.:U ~ :ti:.! GO ... lo 
~ 'r:lI • >o 

lili :! o.., 
.~~ Tllf"t af: ='1 ..... §t- • .li -ll! "Cl -= 

.. >t iir& "'0 lo 
II: 0 -= iiii o' .- .~,o OD a. %. 11- ~ l- OD c.l!! CD ~ • .:;:a. m ~ .... '" o;a m m "" o 

15 danske Fisker- ~ Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd I Pd. I Pd. I Pd, 

fartøjer . •• 26046 163t ,w,s 72 505 

Da.uske Kvaser: 

2 fra Frederiksh. J 10800 
11 fra andre Pladse ! 177040 

·6 svenske Fisker-
fartøjer • . . II 4500 

pr. Baad og Vore 
fra' nærliggen e 
Fiskerlejer ..• II I 3124 1 520 I I 1910 I 960 

pr. Jernbane & . 
Dampskib.:..:...:.....:~ 60321102501 350:ll~1 300814004182700 I 3650 1697OØl41401~IO 

laIt •••. 46658 10250 518 2016 soo,w 4509 84610 4610 6970 4140 10710 

l) Tunger. I} SOO Pd. Tunger 0ll 110 Pd. Plghva;. 8) Sletillr. 4} Sltrupper. 6) liClO Pd. Skrllpper og 100 
Pd. Sletter. 6) 641 Pd. Aal ,>g S19 Pd. Ae.leltYe.bber. 7) hl. S) 6600 Pd. Lako og 870 Pd. ørred. 

lait er der tilført 255878 Pd • 
.Betalt Gennemsnitspris af 'OpkØbere: Rødspætter: Jevenull l'r. 3,00-5,75, Kassefisk 

Kr. 8,00 pr. Lpd. i Torsk. levende Kr. 1,50-1,75, Kassefisk .Kr. 1,00-1.50 III'. Lpd,j Sild, 
store danske Kr. 1,50-2,96 pr. Ol, smaa dilDske Kr. 2,00-5.00 pr. KasRe; Aal. bll.nke 
~. 0.66, gule ~r. 0.40-0,50 pr. Pd.; Laks Kr: 0,50-:1,65 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,00 pr. ~d.; 
hedde Kr. 0,40--0,60 pr .. Pd. . . , 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Lø~ i~ke været stor; mell don ·tilførte 
Fisk var gennemga.llellde a.f god Kvalitet. 6Klltt~re~m fra.Aalbor!!bugteJl.medF.isk 
Y~jende .18-14 Pil: Snesen. betalt med 81

/, Kr. pr. LD~J,t:iJl!fra No~dvestsidell. af Alt~O)t med 
Fisk veJend~ 14·_·16 Pd.. betalt med 4-5 Kr., og ~~Nord"lden med Fisk vejende ca. 
18 Pd., hetaIt med.o-58/, Kr. 2 Kvas,r ankom (r.~derikshavn med Fisk fra Læsø 
Rende og Sydsiden af Skagen vejelHle henholdsvis 9 og 12 Pd. Snese 0, betalt med 3-4 
Kr, Lpd. 6 svenske havde fisket Nordvest af Anholt. betaltes mad 8s/,-4. Kr. Af. 
Torsk tilførtes med 11 danske Kvaser ca.. 4000 Lprl., hetnlt m.'dl'/ -PI. Kr., fra 'rnars, 
Albuen, Lohals, Aggersø, OmØ, Asscns,Faubol·g. I:I"!7cllse, Rjclm,ilou og ..Ebeltoft med 
1 Kvase fra. bver Plads.' - Af danske Sild tilførtes l Ugens f:.øb 750 Kassor, betalt efter 
Størrelse og Kvalitet med 1'1,-2'/. Kr. pr. Ol og 2-1) Kr. pr. Kasse. 

BEKENDTG0R,ELSER 

lis~ekroge-Fabr~Qn I Undermaals Aal 
_ .. I ..... UI" I A.lhr.: 1I1'S •• 

1 ......... 1888 -

tmbefal.r ,It Udaatg .t alle b"rtu 
Jl'lak"kroge, ........ 1 I btaal, ,1 .. 1'. 
lom .... Ing. omt Pilke I Tin .. ~ 
Bl,. Fonend .. mod Efte.krav. 

Conrad Christensen. 
S-. SU{n1l~'.de n. 

Ko.abavn K .. ..., .. 

\ 

1000 Pd. TJndormaals Aal 
af Størrolse 8 il. 10 paa Pun
det ønskes i Maj eller Juni. 
Tilbud sendes til 

Brahetrolleborg Fiskeri 
pr. Kortnth, Fyn. 

Vaad. 
U"derteønedfl' tilbyder Fi.ltemit 

sine anerkendte Snurrev""d I for. 
skellige J,ængder og MalltntØrrel
oer. 90 og 95 Øre pr. Favn ,fter 
&rnetoTykke!oe j ftekefærdigSt8lld. 

Landdragulngsvaad til de for
skellige Fillterier, Dl\)t Vu.å .til 
Fe18kvandoft.k"rler. 

e.l'. ~tved, 
Vaadblnder; 

·~kallen. 

! 

'. 

.,"-.' 
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Xøbenha,~ll.S;"',:Keka,niske . 
Næt og ... Ga.rn.Fa. brik· 

, l 
1 

M. L. Utzon. 
anbefaler 

" 

Agnvaads .. Net. 
København V. Teler. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. ,~ 
JOHANN COHRS, beediget F'iskeauctionator. 

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

Bolinders 1116kaniske Værksteder 
(Aktiebolag Stockholm) 

Generalagenturet fol', D a nrini. l'k Jilr -!0:t.ets 
bekjendte Fl1bl'ikata 'i Petrole .
motorer er hos 

)jøbmand Chr . Olsen, Frederikshavn, 
som iAar har leveret 19 af disse Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grepaa;' og 

. Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. " ' 
, Bola.et er UlkjeJldt 7a .e\1atllet. . , 

Prisliste gratis og franco, alle Forespørgsler 
besvares omgaaende. ' , 

Fiskenætfabriken "Da~mar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer .. 75 HeI8i ..... ~'. 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner .fol.'s,ynede, Fabrik(: Silde-, Rø""ættegar_n Allløruier,. A~er,ad .. r~ 

i Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. lJo.fJ'· 
uldsgarti, Haml>e,qarn og Jlørgarll i alle ~l·. til Dagens billigste Priser og i 

, benste Kvaliteter. ..\.alekuber, Kork, Fla ... dtræ o&' Kateeha 
haves paa Lager. 

Handlende ,gives Rabat. Fore8,pø~iJsler Qesvare.s straks . .. ' 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Bronoemedaille. 
RellilCeret a.f' 09'ld. mag. WUl. Luntlbeck_ Trykt hGS Frantz OkriRttreu. København. 
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Nr. 15. 
; ~ 

14. April. !' 1898. 
. . , 

:r.t1:edl.e::z:::n.sb1ad.et udgaar hver Torsdag, Annoncfr i Henvendelse til 
, 10 Øre pr:Petit· Frantz Chrlsttr8JI, 6rønnel~de jri~ København K. Prisen e: ' 

linje~f lis ·Sides Brede; for staaende AnnOned :"'> 
! I ~ 

J(, delig Rabat. 

IndhoJd; nann: Filkeriforenings 'aarlige Gene-
. raUorøarnllng. - Delegerede for de lokale Forenin'

ger, - Dansk Fi.keriforenings Hjrelpefond. - Lov 
O~ Fiokeriet i ferske Vande. - Hlllsnæoftskerierll6. -
Marlteds.Notltfir fra E. L. SøJomonseu 6; Co .. Lon-
don. - Mindre MeddelelBer Fiskeribeletninger. 
- :SekendtMJIlreJser. . 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade OOStucll,· København V, er aabent 
fra 9-U. i ;Redaktøre.n af. l\1ed\emsbladet
træffes desuden, i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 'A, a S .. Sager vedrørende Ile
daktlonen af M'eilI8~"hladet bedes selldte 
til K!)ntoret. . ,ri .! 

. Breve og andre Forsendelser til For· 
enlngens' Konsulent bedes altid aleneadrea:: 
Berede til hans Bopæl': Falkoliergaardsvej 16, 
København V. . 

.E~tE\rtrYk af Medlemsbladets Artikler er 
tmadt, naar Kilden angives. 

Sælhundehaler, 
SODl indsendes til "Dansk Fiskeri
f'or~ning" , bedes adresserede til 
1:ln'iversitetets Zoologiske Museum, 
København ,K., og ikke til' For
eningens Kontor; 

Capt. A.. SøWJlo, D~nish Cons~llate, 
a, Musøovy COuri, 

(olldon, E. C. '.' 
Telegram .Ad ... : a.lllng, London' 

Capt., A. 8øomg, 
4Ø, Waver!ey ,Street, 

" . Hull. 
. Teiegram-A-dr.i •• ll.ll:lg,BUll. 

" 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige Generalforsamling-

. . , ' /' 

afholdes Lørdag den 16. April Kl. 
10 Fm. i Wittmacks T.Jokaler,'Holmens 
Kanal Nr. 17, med følgende Da.gs~ 
orden: . ) , 

1. Valg af Dirigen't, . "\', 'I' , 
J ."1" " ., 

2. Det forløbne Aar~' ,R~gnskab hg 
Medlem~fortegn~iåe~ :forelægg~s . 
. , ., '*i' " 

3. Beretning afgives om. Foreningenfl 
Virksom.h~d i. 18;9,7 og Virksom
hedsplan~n ior i8~8. forelægg~s. 
a. Dansk Fiskeriforenings Hjæl

pefond for forulykkede Fiskere 
og deres Ef'terladte. 

.. b. Forsikringen af danske Sejl. 
fartøjer til Fiskeribrilg. 

e. Modelsamlingen. ' 

d. Filialerne. 

e. lt'erskv-andsfiskeri, Udklæk-
nings..' og Forsøg~anstalten. 

4. Valg. af 2 Reviso~~r. . 

5. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer, 
dels i Stedet for de 3 efter Tur 
fratrædende Medlemmet·: P1'æsi

,.denten, Kommandør Sig. 'J/ojesen 
og Fisker P. Villumsm~, dels i 

~. <.t 

" 

',' 



Stedet' for ,afdøde Grosserer Vil-
helm Peter,en *);. . 

6. Forslag fra.' Ove~t8prokurator' 
Leth' såaiydende: '. 

Generalforlhunlingen .vælger blandt 
F01'eningonø l\ledlemmlr et Ud"""g 
bestaaenile af 6. Medleubner med den 
Opgave at tage undeli . Ov~rvejelse, 
hvorvidt en Reorganitsation af Dansk 
Ji'iskeriforening mM ans~1iI Cor ønskelig 
og eventuelt fremkomme med Forslag 
til en saadan." . 

P.B, V. .. 

_.1tta-trageDtvad. 
I HEløhold til Lovenes § 11 bliver . 

"Dansk, Fiskeriforening"s reviderede 
Regnskf!b for 1897 freruhtgtpaa Ken
toret, Stormgade 20, 8 Dage' før 
Generalforsamlingen, 

Del~ge-rede . for de 'lokale 
'. Foreninger 

erindres OlU, at de. skulle medbringe 
Fuldmagt fra deres Besttrelse, og 
at de respektive Foreninler skulle 
tælle 30 Medleniluer, for at de De· 
legerede ku.ne have Sten1meret ved 
Genernlforsamlingen den 16. April. 

Dansk"'Fiskemor&nmgs 
Hjælpefond. 

Fra Hr. Konsul G, Berthelsen, 
Ringkøbing er indsendt Indholdet af 
følgende Bøsser .. 

. Hos Anders Hansen og Peter 
Lodberg. Søndervig . , .... 4,78 

Badehotellet, Søndervig . . ,. 5,87 
Ohr. Røjkoor, N øl're Lyngvig , 1,05 
SognC'fogcdMiltt>rI \"(,J'sen, Klegod 1,00 
A potheh!r Heibt>rg, Ringkøbing 4,14 '. 
Huttllt>jtlJ' Se hjølTing, do. 11,50 

lait ~a,34 

*) BI'styrelsen 11111'. sum tid,lig('l'c bekendt-
. Iljtll't. i He"IHlI,1 til Lov('lIcs § (; sup

phwct ~ig' !lHl.1 H". (lI'Ofi~el'er R. Klit· 
,quard. GrossereNilli, Pttersens ... ·uuk
tiollsti,l udløh 1800. V RIget gælder 
allsall for H Aar. 

Endvidere ere følgende 'Beløb tid-, 
. 1Jge~ ,indsendte direkte til Kassereren: 
Af Bøsser i M'asnedsund, • .• 1,28 

/ - Vild sund • '.. ...• 5,84 
- Horsens . • •... •. 3,21 

.- Anholts Post~ad10,00 
~ Postbaaden Svend-

borg-Ærø 16,27 
Kaptajn Bonde •.... , ... 11,77 
Af Bøsser i Hornbæk. . ,. .. 3,27 
Fisker N:Bruun, Greve Mark 1,60 
'Signalstationen . ~ed Skagen.. 8,30 
,Af Bøsser i Ejby. . . . . .. 1',11 
Fisker Erik. Hansen, Føn"'ov 6,00, 

. Strandfoged Odder, Klit~øller 1),00. 
Af Bøsser i Løgstør ... " • 10,19 

• Nykøbing . . . '. 12,6Q 
do, , .. ,., 8,60 

.. Harboøre.. . .. 2,28 
laIt 134,02 

Dansk FiskeriforeningsHjælpetond, 
som har, til Formaal at støtte for· 
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
. mootagel' med Taknemlighed Bidra.g 
saavel en Gang for Il,lle somaa.rlige 
paa Dansk }i'iskeriforenings Kontor, 
Storm gade Nr. 20. 

Lov om FiskerIet i ferske 
Vande •. 

§ L 
l Søer, A aer, Bække og andre 

lignende ferske Vande skal som hidtil 
Retten til at drive Fiskeri alene til •. 
komme den eller de tilstødende Grund
eiere; enh\"er ud. for sin,G:rutldog 
indtil midtstrøms, ruedmindl"e der 
hn.ves anden gyldig Regel, eller nogen 
h:tr Ejendomsl;et til Fiskevandet eller 
har erh\"er\'et cn særlig.' Ret til Fi .. 
skeri i det paagældende Vand.~ 

Denne Ret maa ikke 'adskilles fra 
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den tilstødende Grund og maa ikke 
bortlejes for længere Tid end 26 Aar 

'ad Gangen. 
. Kunstig anlagte Damme, uanset 

om de staa i Forbindelse med na" 
turlige Vande eller ej, og alle Vande 
i Enkeltma.nds Eje uden Afløb til 
Sø, All. eller Strand, eller hvis Af
løb er af en saadan Beskaffenhed, 
at Fisk ikke kunne passere det, ere 
ikke undergivne dei denne Lovs 

, §§ 2-5 og 8-10 indeholdte Be'
stem..-elser. Den almindelige' .Ad
gang til Fiskeri i saadanneFjørde ~ 
og Vige, der hidtil have været un
dergivne Reglerne for Saltvandsfiskeri, 
berøres ikke afnærværeude Lov. 

L Tvivlstilfælde afgør Landbrugs
ministeren, om de i denne Lov inde
holdte Bestemmelser ere anvendelige 
pall. et Vand elle~ ikke. 

§ 2. 

I de i § l, lste Stykke, omhand
lede Vande, hvor Retten til Fiskeri 
tilkoillmerenhver ud for sin Grund 
eller andre i Følge. særlig Adkomst, 
maa Fiskega.arde eller andre faste 
Fiskeindretninger, samt Ruser,Sættl\~ 
eller Nedgarn og lignende Garn, 
der kunne hindre Fiskenes fri Gang, 
herefter ikke anbringes længere ud 
fra. Bredden end til midtstrøms. 
Anbringes saadanne.lndretning~r fra 
begge Bredder af et Vandløb, enten 
lige over for hinanden eller i kor
tere Afstand frabinanden end 20 . . , 

Alen (121/ 2 Meter), mali. dog ingen: 
af dem bringes Midtstrømslinien nær.:. 
mere, end at der i Midten af Vand
løbet bliver et aabent Rum af· l/s 
af dets Bredde. Disse Bestemmelser 
gælde ogsaa, bvor Fiskerianlæg ber
efter indrettes i· Forbindelse Pled 
Møller, Engvandinds-:" industrielle og 

lignende Anlæg, ny eller ældre. 
Hvor Fiskeriindretningen ved saa
danne Anlæg er anbragt eller an
anbringes i Forbindelse med den 
Siemmeindretning, hvor.\gennøm ',ri
vandet udlades; mali. derikkø aabn8s 
for Flivandet pall. anden ~faade, epd 
at der i . samme Forhold som oven
anført lades det frit Løb'uden om 
Fiskeriindretningen. 

Hvor nogen i Henhold til. den 
ældre Lovgivning driver Fiskeri i et 
af disse Vande med en fast Fiske
indretning (Aalekiste,Laksega.ard, 
0rredtene eller deslige), der,' uden j 

at st.aa i FOl'hinclf'lse med Mølle, 
Engvandings-, iL,:',·:_rielt. eller lig-
nende Anh';, ,i ,::,der et: 8;ladant 
Rum, SCl' .-t, aabent for 
Fish·:",,; 5 ned,maa han 
freiu".."<.-,,, .:. ... " ... ,t _ iskeri paa.samme 
Mande som hidtil, dog skal· han være 
pligtig til at holde sine Biskeind
retninger fuldstændig .' aalme h,e.r 
Dag fra Solopgang til Solnedgang. 
Den, der kan godtgøre, at ,ban bar. 
særlig Hjemmel til. at hOlde V and
løbet spærret med ·sø.adann~ faste 
FiskeiItdretningereller med, løst Red
skab".skal kun~att,,'pligtigtil at. 
holde fa.ste Indretningel:fn\dstændig 
a.abne eller med, løst! Red~k:ab. op
taget fra SolnedgaJilg Lø,.~ Aften 
til Solopgang Mandag;., d~fprgen i 
Tiden fra' lste OktQbE\fi l /;1Ul lste 
Juli. - Er der- med ,F~!W.eindret· 
ningen forbundet .et;8t~~mevær~ 
tidelukken'de i .1l'i.sker;i.~tB. . ~:tnt~r()~e:' '; 
skal dette boldes aahent aa,~dig n~~d -
Fiskeindretningen. 

Ved andre Stemmeværker, Møller, 
Engvandings-, inuur$hielle".eller lig
nende Anlæg, som herefter oprettes, 
og .hvorved ~er $ker Spærring, for 
Fiskenes' Op- og N edg~ng i. de. her 
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od111ddlelti' FisUvaude, ,. gkal Ejeren' 
pa4 8iJr~"-tftl'ftl ;a:n'briwp Og ved· , 
lijehOltf'e 'Filøteiruppjr eU~r Pa8sag~ 
(di' AIi18f1i.riU* (A.:il~PMs) efter, nær- ' 
mere -BMØJ6ltieISe af de i§ ? 
n.wrtø 'Mytid%heder, 

Bv()tØ!ldte.8~tbmetærker og Anlæg 
AtleWlde ,Rlretbides, er EjereIl, hvad 
enten' der i Forbiilde]se dermed fin
,des nOglIi Fiskeindretiling eller ikke, 
fOrpligtet fil øt anbringe Aalepas og 
paa Forlttngend6 af en eller flere af 
de, i det paagældende Vand fiske
be~fJtti~efter nærmere Bestemmelse 
af dei '§' 3 nævnte' Kyndigheder at 
lade anllribge Fisk~trapper. Ind
retJiing~n og Vedligeholdelsen af AaIe- , 
,pd.s pal hviler , Ejeren ,af Stemme
værkC"l' eller det pa.ag~ldende Anlæg' 
paa hans ~eD Bekostning. ,Omkost. 
ni~g~r1Htv~d Fisketrappens Anbrin
g;,lse og VeHgoholdelse bæres af· de 
tiF Fiskeri berettigede i det ForhohJ, 
sOtJli' Mangel af mindelig Overens-

~lromBtbe8temmes af de i § 3 nævnte 
My.ndigheder, Ejeren9.f det Stemme
værk ellerAnlæg, ved hvilken"isketrup
Pf!r saaledes blive at anlæggC', kan 
vddge,~ha1! s~l anlægge dem eller 
m'erlade dette· til Rekvirenterne. 
VIllIger han Sl·h- atlJesørge uem 
anlagte, kan lulD' til Sikkerhed for 
Omkostniogt>rne derved forlange et 
passende, Beløb deponeret' af dem,' 
~r skulle deltage i Bekostningerne 
v-ed AnJæget' Vedligeho~delsen af 
de nævnte Inuretningl'r udføres der
Mod \'t·d Fhfandst:tltnillg nf d(>m, 
c.Tt!r" sktilte'lH'koste !i(i'J]ne. Paaføres 
der n'u AnlH'ingelscn af de nævnte 
Fisketrapper Ejcl'cn af 'det Stemme
væt'k pIler Anlæg, in'orved de un
bHflgl'S, 1I0gt'll Skude, blh-er denne 
dter 'Skøb af uviHige inden Retten 
uu.nll'ldte )fænu a.tersta'tte ham nf 

dem, paa hlis Bekostningde'o.nbnnges, 
isamlDe Forhold, spDl de bære 
Udgifterne ved Anbringelsen. Hvor 
Anbringelsen, af, Fisketrapper efter 
Landbrugsministerens Skøn bar en 
mere almindelig Betydning {orFi~ 
Bkeriet i 'de paagældende Vande, og 
dette paa et større Omraade er 

, ordnet ·..-ed Regulativ overensstem
mende med § 9 i' denne LOf, kan 
der af Statskassen tilskydes indtil 
Ha.lvdelen af Omkostningerne ved 
Fisketrappens Anbringelse og .. {den 
Erstatning, der maatte 'tilkomme 
Ejeren af det Stemmeværk eller det 
Anlæg, hvorved de' anbritlge~; , 

Fra foranstaaende Bestemmelser 
om Anbrin~else af Fisketrapper kan 
Landbrugsministeren indrømme Und-

, tageiser, naar det ved de i § :; 
nævnte_ Mynuighed~r er a.fgjort, at 
Omkostningerne og Ulemperne ved 
AnhringelsE:'n, skønnes ikke at staa 
i noget rimeligt Forhold til det til
sigtede Formaal. 

, Aa.lepas skulle være i Virksomhed 
fra lste April til bte August, Fi
sketrapper fra lste Oktober til hte 
.hnuar og, hvis der ikke paa Stedet 

'findes anbragt særligt Aalepas, til
lige fro. lste April til lste August. 

Oven for Møller og andre indu
strielle Anl:eg, der drives ved Tu'r
biner, skal der' i Maanederne .Tuni, 
Juli og August være anbragt &itter
værk eller lignende fra Bunden til 
Overkanten af Vandet, Aabningerne 
i Gitret lOau højst være Sj 4 Tomme 
(20 mm.). 

§ 3. 
Afgørelse af Spørgsmaal vedrø

rende 'denne Lovs § 2 henhører. 
naur det paagældende Vand el' et, 
mindre offentlig V,-ndløb eller et 
privat Vandløb, unller Vandsyns-
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mænden.e,hvorved de j Løv om Vands 
Afledning og 1lenyttel$~ af 28. Maj 
188Q ,§§ 5--:-10 ind~~oldte Regler 
om Behandling af Sager for V and~ 
synsljlændene blive at' følge. Paa
anlce af Vandsynsll,lændenes :Ken
delse. til Landvæsenskommissionen 

, , 

skal iværksættes inden 4 Uger efter 
Kendelsens Afsigelse at ,regne. Op
l'ejl,mingsbevilling kan meddeles a,f 
Landbrugsministeren inden 3 Maa
~eder 'eftel' Kendelsens Afsigelse. 
Bevillingen meddeles uden Betaling. , 
Er det paagældende Vand et Hoved
~andløb, bliver Sagen at hdbringe 
for Landvæsenskommissionen. Naar 
en Part fOl'langer det, ,eller hen· 
holdsvis VandsynsmændeneeIler Kom
missionen an~e det for fornødent, 
skal der tilkaldes en fiskerikyndig 
Mand med samme Stilling som den, 
der er tillagt den teknisk sagkyndige 
Mand ved Lov 30. December 1858 
§ 13. Ved Sagens Afgørelse be
stemmes tillige, af hvem Omkost-

, ningerne ved ·Forretningenblive at 
udrede overenssteminende med, de i 
Lov af 30. December 1858 om Land· 
væs~nskommissioner og Overland
væsenskommissic,mer § 16 indeholdte 
Regler. 

§ 4. 
I Tilfælde af Sammenstød mellem 

Fiskeriet' i de fælles' ferske Vande 
og andre' Interesser i disse gælder 
aen Regel, at Fiskeriet bør vige for 
Vandets og Yandløbenes Afledning 
og A fbenyttelse i Agerbrqgets 1,11-
teresse, dog' kun mod fold Erstat
ning, at .Vandets Brug til Fiskeri 
og industrielle Anlæg are ligeberet
tigede, saaledes' at den e~e Brug 
ikke kan tilpligtes at vige ford~n 

,apden,samt ~t ingen er berettiget 

til at bruge disse Vande til Sejlads 
eller PramfiLrt ~il ~1i;tul,' ,for "nden 
Mands Fiskeri, lJledmiQqr, {lpriil 
haves særlig Lo,vbjemmel ell~rllnd.~n 

, ' . 
lignende Adkomst. 

§ 5. 

Fra Landbrug, V ~bn-er, . f,,
brikker og lignende Anlæg, ~r ti,ndes 
ved eller i Nærhedeollfet af ~. i 
§ 1, 1ste Stykke, omha~øle~ Y.~de, 
er det forbudt i disse at udkaste 
eller udlede Stoffer a.f. llaad;J.~'f3e
skaffenhed og i gaadan MæDs4~" .. t 
Fiskeriet derved kan ti1iote~øres 
eller i væsentlig Grad skades, med
mindre AnlægetsEjer er eneberet
tiget til Fiskeri i hele det paagæl
dende Vand.' 

§ 6. 

Fra de i § 10mmeldte Vande 
skal det, for sa,a' vidt Fangsten ikke ' 
bevislig, sker alene for at forø)"le 
UdklækningSanstalter med bef~t 
Rogn, fremtidig være forbudt at .b&' 
mægtige sig, ilandbringe eller for .. 
handle 

Laks, Ørred eller Forel i Tiden 
fra L November til 1. Januar, 

Gedde, Aborre og Stalling 
fra IlY. Marts til 15. April, 
, K,e bs i ,Juni Maaned. 

Fora.ndringer i, diss~ Fre!1Jlings
tider kunne' fastsættes i· ~~ i§ 9 
nævnte Regrilath:er, dog "t Fred
ningstiderne ikke 'blive k.t~r, end 
ovenfor fastsat og ikke -forrykk~' 
mere end 30' Da.ge til nogen al 
Sjderne. ' 

. logen Fisk .m~a fanges eller for- ' 
ulempes .under Gange,D oV,er Fiske
trapper eller umiddelbart. ved ~ deDS 
Indgang, dertil eller Udgang derfra· 

" , 
-,d ' •. ' ~_ t!: .'. 'I 

'\ 

'I 

" 



§7. 
For "Fisk· ',d' nedennævnte Arter 

. fastsættes følgende Mindstema:tl, tag~e 
fra Snndespids iH Halespids : 

Aal ..•. , .•. 12 Tm. (31 1/ 2 cIm) 
for alle vestjydske Vande 
11 Tm. (29 cim). 

Laks og Ørred og . 
,Gedde ,.', . '.,. 14 Tm. (37 CIm) 

Bæk- eller Sten
'Ør~ea' (Forel, 
,. rød plettet) 
Bæ1tog~talling 'lO - (26 -) 

Krebs . '~ •. ,.. 31./2 - (9 -) 

, U ndermaalsnskaf disse Arter maa 
ikk", '~lges eller h~ves til Salg men ' 
sk~lle, naar de fanges ti ' levedygtig 
Stand, snarest mulig atter sættes i 
V andet. U ndermaalsnsk; der fanges 
i Ikke levedygtig Stand maa kun an
vendes som Føde til eget Brug, Und
tagne fra Bestemmelserne i nærvæ
rende, Paragraf ere Fisk, der bevislig 
sælges fra Udklækningsanstalter eller 
Opdrætningsdamme eller til Brug 
sQm Sætte:fisk. 

§ 8. 
I de 'j § l, lste Stykke omhand

lede Vande er det, saafremt ikke 
• andet er fastsat ved et i Henhold' 
til § 9 udfærdiget Regulativ, for-, 
budt ,at bruge: 
a) Fiskeri· ved Dragning af Vaad,' 
'N.t;,Fletværk eller ligDende 

" " , ' Reclskab,' " der ~nderBrugen 
sp~nde· 'ud 'oyer Vandets halve 
Bredde, ' 'mod 'andet' 'løst ',eller 

'faststaaende Redskab. 
, b)alSlags Vaaddragning og Fiskeri 

med', andet Redskab, der som' 
Net, Fletværk eller lignende be
væges gennem Vandet eller langs 

" ,Bunden, i Marts og April Maa
neder; dog bn U ndtagelseher- ( 

fra, hvor Vaad skal anvendes til 
, U drydning af Rovnsk eller til 

Forsyning af Fiskeudklæknings- , 
og Fiskeopdrætningsanstalter, ind
rømmes af Landbrugsministeren, 
ligesom ogsaa Undtagelser kunne 
hjemles ved de i § 9 omhand-
lede Regulativer. ' 

c) Glib- og Toggergarn i Aaer og 
Bække i Tiden fra 1. Oktober 
til 1. Juni, endvidere alt Fiskeri 
med Knipper af Lyng, ,Ris og 
andet lignende. 

d) Piglyster og Skydevåaben til 
Fiskeribrug i Tiden 1. November 
til 16. April. ' 

e) giftige eller eksploderende Stofier 
(giftig Madding, døvende eller 
sprængende Midler osv.). ' 

f) Fiskeri ved Lygte eller Blussen 
med TId. 

§ 9. 

N aar en eller flere :fiskeriberet
tigede . :finde, at der er Anledning 
til at søge Udøvelsen af Fiskeriet 
iet af de i nærværende Lov om
handlede Vande, i hvilke flere ere 
berettigede til, enhver ud for sin 
Grund, . at drive Fiskeri, nærmere 
bestemt og ordnet, foranlediger ved· 
kommende et Udkast til. et hertil 
sigtende Regulatiy udaraejdet. Dette 
U dkast forelægges da paa et Møde, 
hvortil samtlige de i detpaagæl
dende Vand nskeriberettigede 'ind
varsles paa den i" Egnenbrngelige 
Maade med mindst 8 Dages Varsel, 
og saafremt det da vedtages af et 
Flertal af de mødende, der tillige, 
naar de ere forsynede med behørig 
skriftlig Fuldmagt, kunne 'afgive, 
Stemme for' ikke I mødende nskeri
'berettigede, bliver Regulativet, øaa
fremt det stadfæstes af vedkommende 
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Overøvrighe<l, eller hvor Fiskeom
raadet vedrører tiere Overøvrighe~s
kredse, da af Landqrugsministeren, 
at udfærdige og at bringe tIl al· 
mindelig Kundskab for alle, ved
kommende, hvorefter da de i Regu
lativet indeholdte Bestemmelser i 

. Forbindels~ med'Forskrifterne i nær
værende Lov fremtidig blive de gæl· 
dende R_gIer for Fiskeriets Ud· 
øvelse i det paagældende Vand. 
Paa samme Maade bliver der at 
forholde, saafremt Fora:ndri~ger i 
eller Tillæg til Regulativet· senere 
maatte ønskes. Det ommeldte Fler
tals Berettigelse skal' dog omfatte 
mindst Halvdelen af det paagæl
dende Fiskevand, og mindst en Tre
diedelaf samtlige nskeriberettigede 
skulle være til Stede paa Mødet; 
et saadant Flertal kan til enhver 
Tid efter Varsel, som nævnt, fordre 
Regulativet ophæ'fet af den Myn
dighed, der har stadfæstet det, saa
ledes at det ganske bortfa:ld~r 3 
Maaneder derefter, 'medmindre der 
i Henhold til § 2 er givet Tilskud' 
af Statskassen til Indretning af 
Fislfettapper m. v., i hvilket Til
fælde de paagældende først kunne 
forlange Regulativet' ophævet efter 
3 Aars Forløb. I Stedet for et 
Flertal kan dog ogsaa et Mindretal 
af 2/5 af de nsleribel'ettigede frem
kalde Regulativ og sammes 0p
hævelse, saafremt det omtalte Mindre
tals Be~ttigelse omfatter mindst i/3 

af det' samlede Fiskev~nd. 
Regulativerne skulde 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 ellet 'Bækkes 

\ 
; 

naturlige eller ved Kunst frembragte 
Udløb i Havet eller Fjordcme nndes 
ved almindelig lavest V~ndstand. 

. skulle omfatte et Bælte' pall. 60 Fv. 
(94 Meter) lige ud fra Udløbets 
MidtpunKt og til .Siderne fra hver 
af Vandløbets Uredder . 

løvrigt kan der i Regulativet under 
. Iagttagelse af' de i denne Lov fast-' 

satte almindelige Regler optages 
nærmere Bestemmelse om Maaden, 
hvorp'8a Fiskeriet maa udøves, om, 
hvilke Redskaber der dertil maa 

. bruges eller skulle være forbudte, 
om disse Redskabers Indretning, 
om Tiden for Tislteriets Udøvelse, 
om Fredning af Fisk, ogsaa af andre 
Arter end de i §§ 7 og 8 nævnte, 
om Ord ring af Tilsynet med Over
holdelsen af Regulativets Forskrifter 
samt om de hertil saa vel som over
hovedet til' Udførelsen" af de ved 
Regulatjvet foreskrevne, Foranstalt
ninger medgaaende Udgifters For
deling paa de til Fiskeriet / beret
tigede. Ved Regulativ kan ligeledes 
træffes Bestemmelse om Anbringels~ 
af Gittre til Forhindring af FiskeDes 
Opgang i Render og Grøfter vsd 
Engvandings- ,eUer andre Anlæg, 
hvis et Antal af de nskeriberettiged~t 
som foran nævnt,formener, at Fi
skens 0ttgang i Anlæget er til Skade 
.for' Fiskebestanden, alt tbr saa vidt 
Over-enskomst kao naas med de i. 
Vandets. Benyttelse interesserede 
Jordbrugere eller dog med et saa. 
dant Antal af disse, dpr repræsen
terer mindst Halvdelen af det paa
gældende Areal.Saafremt fas~e 
Opsynsmænd ansættes,' tilkommer 

'. der dem i deres Bestillings Udøvelse 
samme Beskytielse og have de lige 
overfor dem, der antræffes iOvet
trædeise af denne Lovs Bestemmelser 



,~amm~ Rettighed· aom1 Politie.ts ,Be~ 
tjente. Undttl,gelsesvi,:skal' Land· 
prugsministeren.kunne stadfæste saa~ . 
danne Reguiativer,,' hvot1Bestem
mel$erne i §§ 6 og 'I delVis ophæves, ' 
og ligeledes, hvor. rationelt Fiskeri ' 
drives i et i Enkeltmanqs, et Sel
sk,abs eller . en juridisk Persons Eje 

'værende Fisk~vand" kunne fritage, 
helt eller dE)lvis fra disse Regler. 

§ 10. 
Landbrugsministeren skal være, 

berettiget til i videnskabelip,t øje
med til bestemte Personer og paa 
begrænset, Tid at meddele Undta
gelser fra'Bes~emmelserne i nær· 
værende Lovs §§ 6"--8 og fra de 
tilsvarende Bestemmelser i de i Hen
hold til § 9 udfærdigede Regulativer. 

,§ 11. 
Overtrædelse af, de i denne Lov 

,givne Forskrifter samt af Bestem
melserne i de i Henhold til sa'mme 
udfærdigede Regulativer straffes, for 
sa~ vidt ikke Gerningen efter sin 
Beskaffe.rlhed medføroc højere Straf, 
med Bøder indtil 400 Kr. og kun 
u~der særdeles formildende Omstæn
digheder ringere end, 10 Kr. Med 
lige Straf" dog kun under, fOl'mil
dende Om!)tændigheder med' ringere 
Bøde end 20 Kr., anses under. 
samme Forudsætning den, som 'ube
rettiget fisker i anden Mands :tl'iske
vand eller paaet Sted, hvor nnden' 
~and . er eneberettiget enten til ,Fi
sked idet hele eller til den paa
gældende Art af Fiskeri. Fr det 
ulovlige Fiskeri udøvet, efter Solens 
N edgang og før dens Opgang eller 
paa Søn~ og Helligdage, eller har 

, denpaagældende . ifølge Forlig ~ller 
D9m paaqraget sig, Straf for ulov
ligt,Fiskeri ,i de sidste 3 Aar, f9r-

jnden ,den Overtrædelse, fOr hvilken 
'bånnu, tiltales, . har fpndø't Sted, . 
kan: .Bøden ikke sættes ringere . end 
til 50 Kr., mim iøVrigt skal der ved 
Bødens Bestemmelse ~om skærpende 
,Moment særlig tages Hensyn til, 
om get ulovlige Fiskeri er udøvet 

,aJflere i Forening, om paagældende 
ved Antræifelsen har udvist 'Trods , 
eller Opsætsighed mod q~n . fiskeri
berettigede ,eller, den, der, optræder 
paa dennesVegne~ eller om han 
forhen bar gjort sig skyldig i, nogen 
i nænærende Lov omhandlet For- ' 
seelse, eller om, Fiskeriet er udøvet 
i større Omfang. 

pen, der 2 Gange, ved Dom eller 
Forlig har været .anset for ulovligt 
Fiskeri og 3dje Gang inden /) Aars 
Forløb fra sidste Doms eller Forligs 
Datum atter gør sig skyldig i ulov
ligt, Fiskeri, skal tillige dømmes til 
at have forbrudt de af ham under " - . 
det ulovlige Fislreri anvendte Fiske
redskab!;!r, til Fordel· for den K~m
munes Kl:).sse, . hvor Forseelsen er 
begaaet. , Kunne Fiskeredskaberhe 
ikke skaffes til Veje, eller kunne de 
af anden Grund ikke forbrydes, sk~l 
vedkommende i St~det for dømmes 
til at ~etale til samme Kasse. et. af 
Retten efter den antagelige Værdi 
af Redskaberne bestemt Beløb. 

Dersom . Overtrædelsen bestaar, i 
B,rug af e~ Fiskeredskab, der enten 
i det. hele eller for' en Del er ulov
ligt, bliver dette eller den ulovlig 
befundne Del deraf at -konfiskere til 
Fordel for den Kommunes Kasse, 
hvor Forseelsen er begaaet. Kon
fiskationen, skal 'ogsaafinde Sted, 
naar Sagen afgøres uden Dom. 

§ Hl. 

Den" som uberettiget har fisket i 
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anden Mands Fiskevand eller paa 
Steder, hvor inden Mand er enebe
rettigettil Fiskeri.t i det hele eller 
til den paagældende Art af Fiskeri, 
skal forude'n at er$tatte den fiskeri
berettige~e al den Sk'ade, han i øvrigt 
herved maatte have lidt, være pligtig 

, at betale ham Værdien af de fan
gede Fisk, for sas.·· vidt de ikke i 
ufordærvet Stand kunne afleveres til 
ham og ban ønsker at modtage dem, 
eller, .saafremt Oplysning om V ær
dien af den gjorte Fangst ikke kan 
tilvejebringes, 10 Kr. for hver Gang 
Vaad ulovligt har yæret kastet og 
5 Kr, for hvert Etmaal, hvori andet 
Redskab har været ulovligt benyttet. 

§ 13. 
Overtrædelser af Bestemmelserne 

i denne Lovs §§ 2,.5, 6, 7, 8 og i 
de i Henhold til § 9 udfærdigede 
Regulativer, forfølges som offentlige' 
Politisager. Ligeledes skulle Sager 
angaaende uberettiget Fiskeri i anden 
Mands Fiskevand, naar det begæres 
af den eller de påagældende fiskeri
berettigede, behandles som offentlige 
Politisager, men stllar det ogsaa den 
fiskedberettigede frit for selv at 
paatale Sagen, der da bliver at be
handle som privat Politisag. Er 
Sagen en . Gang paabegyndt som 
privat Politisag, kan den ikke be
gæres~ optaget som offentlig Sag. Er 
den paagældende, Overtrædelse ,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 Str~fansvar efter nær:' 
værende Lov ma.a ikke finde Sted, 
naar det: er forløbet et Aar, efter 
at Forseelsen er begaaet, 

~' 4: 

" 

Bødeme efter denne Lov tilfalde 
Kommunens Kasse i den Kommupe, 
hvor Forseelsen, der hur givet An
ledning til Sags Anlæg, er åegaaet. 

§ 14. 
Alle om Ferskvandsfiskeriet hidtil 

gældende almindelige Lovbestemmel
ser skuUe være ophævede fra den Dag, 
nærværende Lov træder i Kruft. 

§ 15. 
Denne Lov, der ikke gælder for 

Færøerne, træder i Kraft 3 Mao.
neder efter dens Kundgørelse i Lov
tidende. 

Halsnæs:fiskerierne 
j' Januar, Februar og Marts 1898. 

Af C. Brau1mer. 

Januar. I Maanedens første Halv
del var Vejret særdeles gunstigt til 
at drive Fiskeri baade i Kattegat 
og Isefjorden, hvorfor tiere af de 
store Dæksbaade gik til Anholt og 
havne et Udbytte af 400 Pd. Tunger 
a 70 Øre, 150 Pd. Pighvar å 35 Øre, 
60 Pd. Slethvar å 6 Øre, 320 Snese 
Rødspætter il. 1 Kr .. men. i de 2 
sidste· Uger indstilledes Anhølts~ 

fiskeriet paa. Grund af mørke Nætter. 
Fjordfiskeriet fortsattes derimod hele 
Maaneden med Garn og Kroge i 
det usædvanlig milde. Vejr, og Ud-

. byttet . var ret· tilfredsStilleøde med 
gode Priser. Aalestangning i Stille. 
fra Baad indbragte nogle Fiskere 
180 Pd. Aal å 40 Øre, ()g Fugle
fangst i Garn i Forbindelse med 
Skyden 260Stkr. Edderfugle og 
Graaænder, henholdsvis å l Kr. ,og 
30 Øre' Stykket .. 

Februar . begyndte med Storm' og 

t 
.,~ 

">.! 
}1 
" 
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UVfijr, bvorfor intet, Fiskeri kunde 
drives, førend Vejl'etstilnede af, des

. uden var' Hundested Havn' under de 
,sidste 'Storme af N. O. næsten hel 
tilstoppet med Sand i Renden, saa
ledes at de store Baatle, som stikke 
4-5 Fod,'bverken kunde komme ud 
eller ind, bvorfor snarest ske kunde 
en Skruedampbaad rekvireredes til 
at slaa Renden op. Imidlertid laa 
Fiskerne ikke paa den 'lade Side, i 
det de benyttede Fritiden fra Fiskeri 
til Havnearbejder, tildels ved frivil
ligt Arbejde, saaledes som Amts

-raadets Regulativ for Havnevæsenet 
foreskriver for Hjælpen og Garantien 

, til de nordsjællandske 'Baadehavne. 
Ved den sidste Ombygning af Hunde
sted Havn med fast Landgangsbro 
til en Øhavn, indskrænkede man 
Havnepladsen til en Ubetydelighed 
med en smal Mole, saaledes at 
Vognene maatte skydes ud til Bol
værket (Kajen), hvor Baadene laa 
og ladede eller lossede Varer, inedens 
de Handlende, trods denne Ubehage
lighed og Ulempe, ligefuldt maatte 
betale Havneafgiften. Omtrent 60 
Fiskere og Havneinteressenter ar
'hejdede daglig, dels med at Hytte 
Bølgeskærmen et godt Stykke ud, 
hvorved fremkom en saa bred Plads 
langs Kajen, at en Vogn kan vende, 
og dels ved at trille Stene og Ral til ' 
Fyld inde fra' Land. Havnepladsen 
blev herved omtrent 1000 D Alen 
større end tidligere. Men ikke nok. 

I hermed'i:Fritiden og' Fridagene be
nyttedes endvidere til at trille Ral 
(som PaalandsstormenEl opkaster i 
store MæBgder), helt op paa Stejle
pladsen i Hullerne, der fyldtes, hvor
ved indvandtes meget Land til at 
tørre Garn paa; thi efter Haanden 
som Fiskernes Antal tiltager, skal' 

der naturligvis ogsaa bruges større 
Tørreplads til deres Garn. Næppe 
vare Fiskerne blevne færdige' med 
dette Arbejde, førend .Skruedamp
baaden kom o~ opslog igen Renden 
til 8-9 Fod med en Bekostning af 
ca. 375 Kr" og hvor længe vare det, 
førend en Storm af N, Q. atter fylder 
Renden? Heraf ser man, hvor højst 
nødvendigt det er Jørst og fremmest 

'a,t faa Dampmuddermaskine anskaffet 
til at holde de nordsjællandske 
Baadehavne tj]gængelige og - næste 
Aar fan bygget en Yderhavnuden 
for den gamle Havn. 

Da Havnen var bleven aablm og 
farbar samt V t>jret gunstigt, løb straks 
næsten alle Baad.e ud fra Hundested 
Ha vn til A uholt - nogle Ly~æs· 
baade ha vde. allerede fisket rigtig 
godt - og gjorde Resten af :Maa
neden 6 Ture til Anholt, brugende 
kun 3 Døgn til hver Tur,' med et 
Udbytte af flere tusinde Tunger, 'Pig-, 
hvarrer, Kuller, Sletbvarrer, Rød
spætter og Skrupper til usædvanlig 
høje Priser. Men under et saadant 
uafbrudt Fiskeri er der ogsaa stor 
Travlhed baade hjemme og ude, thi 
der bruges 3 2!Stejl" Garn ad Gangen 
(60 til Baads), idet 60 Stkr. trækk~8, 
,60 Stkr. sættC\s og 60 Stkr.1 holdes 
parate. redt~, bødede, - stenede og 
lagte paa Garntl'ugene i Hjemmene, 
lige til. at bringes ombord, naar 
Fiskerne komme hjem og skal a.fsted 
igen. Ogsaa Fjordfiskeriet fortsattes 
med .ret godt Udbytte i denne milde 
Vinter, idet der toges 'forsk paa 
Kroge og Fladfisk (Skrupper og 
Sletter) paa GaI;na( god Kvalitet 
til høje P-riser. 

Marts, Indtil den 21de var An
holtsfiskeriet heldigt med passende 
Vind, saaledes at Garnlængderne 

'l 
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_ kunde staa ret, idet Nordosten giver 
, smukt Vande og liden Strøm; Fisken 
kan altsaa gaa lige paa Garnlængden 
og blive bængende i Maskerne,me
dens stærk' løbende Strøm baade 
vælter og snor Garnlængderne,hvor
ved Fisken selvfølgelig gaar bort at' 
Længderne. De~uden er O. N. O. 
ogsaa en goq Vind for Sejladsen 

,frem og tilbage, saaledes at en Fiske
tur endog ,kun har varet 2 Døgn; 
derfor bragte disse 3 Uger Fiskerne 
et Udbytte af omtrent 3000 Pd. 
Tunger a fra 75 til 90 Øre pr. Pd., ' 
340 Pd. Pighvarrer a 35 0re, 280 
Pd. Rødtunger, 200 Pd. Slethvarrer, 
15n ,Pd. Kuller a 6 Øre, 35 Snese 
Torsk iL 2 Kr., 80 Snese Rødspætter 
a l Kr., ca. 300 Snese Shupper og 
Sletter' å 50 Øre, A8 Stkr. Stenbidere 
a 25 Øre og 30 Taskekrabber a. 15 

. øre. Den 21. og 22. Marts intet 
Fiskeri paa Grund af Storm og Uvejr, 
men den 23. stilnede VejrElt af, hvor
for alle Halsnæsbaadene -igen stode 
ud af Lynæs og Hundested Havne 
og begave sig paa Vejen til An
holt i Haab,om godt Fiskeri efter 
Vejr og Vind at dømme. 

Dette Haab bieT desværre til en 
stor Skuffelse og et stort Ulykkes
tilfælde, hvorved en Baad forliste og 
3 Fiskere druknede. Efter, de 2 
reddede Fiskeres Fortælling kan jeg 
meddele de nærmere Omstændigheder 

, ved' dette Ulykkestilfælde. I smukt 
Vejr sejlede de ud fra Havnen Ons
dag Eftermiddag for at naa Fiske
pladsen henimod Morgenstunden,' 
trække og sætte deres Garn, men i 
Løbet af N atten rejste sig en orkaJl
agtig Storm med Snebyger, der 
vanskeliggjorde' Navigationen, saa
ledes at man ikke kunde se og snart 
ikke vidste, hvor langt man val' kommen, 

t~ 

og troede sig endnu Kl, 4 om Morgenen 
Il/i Mll fra Anholt, og paa Grund 
af Snetykningen bestyrkede Fyrets 
dunkle Lys denne Antagelse. Plud
selig tog Roret Bund, og i samme 
Øjeblik løftede en vældig Bølge 
Baaden højt op for i næste Øjeblik 
at slynge' den med saa stor Kraft 
paa Grund, at Baaden revnede midt 
igennem. Her laa de Skibhrudne 
nu i en rasende Brænding i omtrent 
4 Timer, fastsurrede til Mast og 
Vanter for ikke at blive slaaet ud 
fra Vraget, i Storm, Sne og Frost, 
idelig overøste at'Søerne, indtil det 
blev Dag. Da viste det sig, at de 
vare strandede næppe 20 Favne fra 
Land paa, Anholts Sydside, og da 
Baatlen truede med fuldstændig at 
sønderslaas, Dækket begynde at 
krybe op, ingen Mennesker saas at 
komme dem til Hjælp fra Øen med 
Redningsbaaden; ja. saa var der 
ikke længer Tid til Betænkning, for 
muligvis at redde Livet, prøve paa 
at sætte Jollen ud og naa Land pas. 
denne~ Skipperen, Fisker Lars Olsen ' 
Jensen, gik først i Jollen, men denne 
kæntrede straks, og han forsvandt j 

Bølgerne, Imidlertid fik de andre 
4 Fiskere dog Jollen trukket op til 
Vraget igen og tætnet Lækagen med 
udskaarne Stykker af Sejl, og Fisker 
Andreas Pedersen ~ik nu i J olIen, 
men en Styrtesø satte ham baglængs 
ud og fyldte Jollen igen med Vand. 
Han rejeste sig dog snart op, kunde 
naa Bund og begyndte at gaa ind ~ 
imod Land, saa langt, at han kun 
havde Vand til Knæerne, da kastedes 
han omkuld, først forove .. saa bag~ 
over, og han var borte, De 3 paa 
Vraget tiloversblevnes StilliDg for
værredes imidlertid med hvert Minut. 
KræfteJ;ne begyndte at svinde, Lem-

, , 

I •• " 
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merne stivnede under de stivfrosne 
Klæder, der lagde -sig et Here Tom
mer tykt Lag Is om dem, der vat' 
ingen anden Redning end I;l.t springe 
ud i Søen og prøve at naa Land. 
Fisker Peder Pedersen havde stadigt 
passet paa sin Aare, som han havde 
surret fast tilligemed sig seh'; han 
trak, nu u lder stor Anstrængeise 

. Oljetøj og Søstøvlerne m. m .. af, 
sprang i Søen og ved Hjælp af Aaren 

. kom han heldig i Land. Han løb 
nu, uden Strømper og Sydvest, halv
nøgen sall. godt han kunde op imod 
Anholt By, og uagtet Udmattelsen 
og Snestormen naaede han den lille 
Mil frem til Byen. Han fik lige 
raabt om Hjælp til sine 2 Kamme
rater, og sall. faldt han besvimet om. 
Efter Peder Pedersen sprang. Fisker 

. J.Jauritz Sigfrid Nielsen ud i men han 
kom kun nogle faa Skridt fra Baaden, 
før han tumlede om og forsvandt., 
N u var kun Jørgen Lars Jensen 
sidste Mand tilbage paa Vraget og 
havde altsaa været Vidne til alle 
Kammerate.rs triste Skæbne. For
slaaet og forkommen var han næsten 
sandseløs, ude af Stand til at bjerge 
sig,befalede sig Gud i Vold og 
sprang lld i Søen, tilfældigvis lige i 
en høj Bølge, og uden at han selv 
anede hvorledes, blev haa kastet saa 
-højt op paa Strandbredden, at han 
ved at bore Hænderne ned i Sandet , . 

undgik at følge med Bølgen tilbage, 
krøb paa ·den Maade paa alle fire i 
Land .. Efterat have kastet en Del 
Vand op, gik han ogsaa til Byen. 
.KI. 10 var der ikke Spor af V raget 
at se, det val' aldeles sønderslaaet. 

Af de 3 Druknede fandtes Skip
peren Lars Olsen Jensen og Fisker 
Lauritz Sigfrid Nielsen samme Dag 
i Land drevne, De Skibbrudne fik 

. en god ogQmhyggelig Pleje pall. An
holt. Den følgende Dag lagdes de 
2 fundno Lig i Kister og førtes ind 
i Kirken. Her holdt ~l'æsten en 
gribende Tale for de TiJstedeværentle, 
hvoriblandt saa mange af de, ved 
Øen ,liggende Fiskere, som kunde 
undværes fra Baadene. Den 26de 
kom en Baad hjem med IJigene, og, 
de 2 reddede Fiskere, som med Und,
tag~lse af nogle Hudafskrabninger 
og Ømhed befinde sig meget vel, 
trods den haul'de Tul' de have haft 
i saa mange Timer. Sorgen er stor, 
3 Enker og 8 smaa Børn have mistet 
de.res Forsørgere, Lt>jet 3 dygtige 
Mænd i den. kraftige Alder. Baaden 
havde en Værdi af ca. 1800 Kr., 
Redska ber og Tøj kan sættes til ca. 
250 Kr. pr. Mand. Beboerne paa 

I Anholt har med stor Beredvillighed 
Q,fholdt alle Udgifterne gratis til 
Kister, Transport m. v., og opfordre 
end videre til at anraabe den :L1minde· 
lige Godgørenhed. 

Selv om der nu havde været en 
god Havn vej Anholt, vilde, efter 
det foran oplyste, i dette Tilfælde 
Ulykken ikke være undgaaet, hvor
imod alle de andre Baade selvfølgelig 
havde søgt Havnen, saa sna.rt. det 
blev Da.g og ligget roligt deri undør 
Stormen, som rasede i Here Dage og 
Nætter. Heldigvis holdt Vinden sig 
stadig til øst, saa Baadene laa godt 
paa Vestsiden i Læ af de høje Klit
banker. 

En Nødhavn, hvortil Midl~rne jo 
nu ere bevi~gede, kan lUlægtelig vmre 
meget nyttig :~t anlægge v~dAnholt; 
ogsaa til Gavn for Fiskerne, naar de 
nordsjællandske Baadehavne blot ikke 
derved skulle glemmes eller antages 
for at være gode og tilfredsstillende 
nok herefter. 
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, Ma.rkeds-N otitser 
fra E. L. Salomonsen & Co. 

Billingsgate, London. 

lQ. April 1898. 

Vejret i denne Uge koldt og kun 
lille Tilførsel. 

Aal let sælgelige baade store og 
smaa og foreløbig gode Udsigter. 
Stor Tilførsel af engelske Rokker 
saa danske lidet efterspurgte. Rød
spætter og Tunge særdeles høje. Is 
vel da Vejret jo nu dagligt kan for
andres til stærk Varme. U dsigt for 
U gen god for alle Sorter! 

,Mindre Meddelelser. 
Undersøgelser af de nordlige Have. 

Fra Stockholm meddeles d. 9. April, 
at Civilministeriet har anmodet Uden
rigsministeriet om at rette Fore
spørgsel til den tyske Regering lige
som til den danske og engelske om 
en eventuel Tilslutning til det defi
nitive Forslag om en fælles plan. 
mæssig Samvir,ken til Undersøgelse 
af Nordhavets, Nordsøens og øster
søens Havsystem i Fiskeriets Inter
esse. 

Paa TIllægsbevillingsloven for 1897 
-98 er der tilstaaet Overretspl'oku-
1'ator T. Leth 1000 Kr. til Ddar· 
bejdelse af Fiskeriets Historie i 
Danmark. 

Frederikshavn, dllP 11. April 1898. 
Den her hjemmehørende Kvase 
"Kirstine" ,Skpr. O. Olsen er under 
den lorrygende sydvestlige Storm i 
Morges strandet ved BraUen et Par 
Mil nordfor Frederikshavn. Mand
skabet reddedes kort efter af d~ 

stedlige Fiskere i disses egen Band, 
K vase II el' læk og fuld af Vand. 

Fiskeriberetninger. 

, 'Frederikshavn, d. lI. April 1898. 
Kun i U gena første Dage var der noget 
Fiskeri. Fra Anholts Nordside indkom 
6-8 Kuttere med mindre Laster, den 
bedste havde vel ca. 100 Snese, 
Rødspætten var af god Kvalitet, 
vejede 17--18 Pd. Snesen og betaltes 
med 3 Kr. 50 Øre-3 Kr. 75 Øre 
Snesen, herfra indbragte mindre Par
tier Krøyfisk opnaaede for Pighvar 
60 Øre og for SletLtvar og Skærissing 
15 Øre pr. Pd. Fra Anholts Syd
vest hage indkom en Last paa 125 
Snese, Kvaliteten af Rødspætten var 
betydelig bedre end sædvanlig. fol' 
denne Fiskeplads, 'fisken vejede ca. 
14 Pd. Snesen og opnaaede 2 Kr. 
25 Øre pr. Snes. Fra Aalborgbugten 
indkom en Del Laster med Udbytte 
fra 30 til for en enkelts Vedkom
mende 350 Snese, Rødspætten vejede 
ca. Il Pd. Snesen og hetaltes med 
fra l Kr. 50 Øre-2 Kr. 25 øre 
Snesen. Enkelte paa Knallen nord 
af Læsø fiskende havde kun ringe 
Udbytte, Rødspætter her fra vejede 
13-14 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 2 Kr. 25 Ø1'e-2 Kr. 75 Øre 
Snesen. En K vase indkoni fra den 
svenske Skærgaard med ca. 1100 Stkr. 
levende Hummer og fra Christians
sand ankom ca. 2000 Stkr., alt til 
herværende, Forhandlere; direkte til 
det tyske Marked afgik ca. 6000 Stkr. 
Prisen er nu i langsom Falden, der 
betales fra l Kr. 50-' Kr. 55 Øre 
pr. Pd. en gros ab Norge eller Sverrig. 

Fiskekutteren "Nordvest", Skpr. 
H. Madsen af Frederikshavn indkom 
først i O gen fra Østersbankerne i 
Nordsøen lUed ca. 35000 Stkr. østers, 
der ere afhændede til Rhederiet 
"Vendsyssel Fiskeeksportforretning" . 

Kl 
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Københavns TilførsAl af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. ,Jernban6 " Dampskib 

l Ugen 11"8. 3. April tn '10. April 1898. 

.. 1.>1) .. t.5 . .. .. ~ .,': I c ,c .~ o. ..lIII 
.. .. ....8 .. 

lp" 
CL_ '1:1- 0,1:> :.. 

Tllf.rfaf: "1.::1: ~"I.::I CLc • :ii1i :!! -li! ..lIII t ,:g :!! ·'11 'CD=. ca.a:: =- .. ;; c.9' '-ti.) Cl c:IC ... «I. CD • a:: a. %-= ~Q. ..lIII 1.>1) I- $bO ...:'~ .... ca cø ..lIII 
III ti.) o (1)0 ... Cl ti.) 

23 danske Fisker- Pd. Pd. Pd. , Pd. ' Pd. Pd. Pd. PtI Pd. Pd. Pd, 

fartøjer .•• 40900 7P 22313 1512 15O'l 

Danske Kvaser: 
fro. Frederiksh. 

7 fra andre Plo.dser 9000 41(00 

3 svenske Fisker-
fartøjer ••• 2772 

pr. Bo.o.d og Vore 
fra nærliggen e 
Fiskerlejer .•. 488· 1000 1800 1317" 

pr. J erllbane & 
Dampskib .• ~ . 12930 3188 4002 6800' 622 13867 174416 lis6s9 718510 6948 8488 

---~ [-

laIt .•. , 65652 I 3188 471 3399 44534 1536 176216 6125 7185 6948 8488 
1) Tunger. 2) 300 Pd. Tunger og IOO Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. ~) ~ Pd. Skrupper og 20() 

Pd. Sletter. 8) Stenblde-r. 7) 108l! Pd. Stenbider og S04 Pd. Kuller. S, 95S Pd. Ao.I 'lg 359 Pd. A .. lek., .. bber. 
9) A .. l. 10) 6900 Pd. l, .. k. og 286 Pd. Ølfed. . . 

lait er der tilført 323742 Pd. 
Betalt Uellnemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: leven<.lc Kr. 3,50-5,50 pr. LpQ..; 

Torsk. levende Kr. 1,50-1,75 pr. Lpd.; Sild, store danske Kr. 0,50-1.10. pr. Ol, smaa 
danske Kr. 1,00-3.00 pr. Kasse; Aal. blanke Kr. O.65,gu,le Kr. 0.38-0,50 pr. Pd.; Laks 
Kr. 0,50-2,00 pr. Pd.; Ørred .Kr. 0,50 1,10 pr. 'Pd.; GeqdeKr .. 0,25-0,50 pr. Pd. 

, TIlførslen af levende Rødspætter pr. Flskefartøj bar i Ugens .. 4øb været. ca. 2000 
Lpd. Fra Aalborg Bugten kom 4. Kuttere med Fisk vE}jende 13..,.14. Pd. Snes('n,' betalt 
med 31Ij -3S!. Kr. pr. },pd., fra Korallerne 8 og fra.Pladerne 8, med fisk ,ej~llde 14-16 
Pd., betalt med 33/,-4'/2 Kr., fra Nordvestsiden al',Anholt 4, med; Fisk vejende 16 Pd., 
betalt med 4 Kr., og fra Nordsiden 9 med Fisk ve~qe 17-20 Pd., betalt med 0-6K1'. 
2 Kvaser ankom fra Grenaa med 500 Lpd. fra NOl'QvestBidenaf Anholt, .og 3 svenske 
Baade indkolD fra samme Plads med Fisk vejende ca.14-16Pd.~·betalt med 4 Kr. pr. 
Lpd. - Af Tonk tilførtes med 5 dauske Kvaser ~!-tpd. \~lt :med 1111-PI, Kr. pr. 
LpJ. og ankom fra LohaIs, Korsør, Svendborg, A.s8elll!':o~~lto\i; l fra hver Plads. - Af 
danske Sild tilførtes pr. Jerrbane og D!J.rrrp!!kib 175Q.K"r, b~ta1t efter StØrrelse og 
Kvalitet Oled 50-110 Øre pr. Ol og 1,-3 Kr. pr. Kasse. ' 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge-Fabriken I Undermaals Aal 
'i" ø.b.e~II"1 Aa Ih",: 18-S" 
~.. 111:.' ... , .... 111118 -

.(."fa'ln eit (jU ..... !! ... all6 l>vrter 
'!i'!akekroge, ..... vel I 8t .... I, J .. r. 

~e •• illg, .amt Pilltp i Tin ... 
... A_a •••• A. mod Klterkrav. 

St. Strand.tr.de (I. 

i.Io ....... ., .. K , 

1000 Pd. Ulldcrmaals Aal 
af Stø1'relse 8 il. 10 paa Pun
det ønskes i Maj eller Juni. 
Tilbud sendes til 

Brahetrolleborg Flsbri 
pr. Korinth, Fyn. 

Vaad. 
Undertegnede tlib'yder Fiskerne 

eine anerkendte Snurrev .... d i fo.· 
skellige.I,"mgder og M ... keøtørrc). 
8er. 90 og 9b Øre pr. Favn efter 
Oll.rnet.TykkeI8e i fiskefærdigStand •. 

.Landdngltlngavaad tU de for" 
ekelligø Filkerier, Bamt' Vud til 
F8l'11k-..andaftskude.: , 

Ch.r. BeD.tved, 
,Vaadbinder. 

Skagen. 

" .. 



xcbeihåiiSKek"iniske 
Næt og Ga,rn-Fa,brlk 

K. L. Utzon.· 
anbefaler 

Agnvaads .. Net. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 10. 

A' .... ''''''""""""", ... """,,,,,,,,,,,,,,,,'''',,,,,,,,,,,"""""""""""""'" 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fis~eauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramådr. : Cohrs, Altona. 

Bolinders' mekaniske Værksteder 
(Aktiebolag Stockholm) 

Genera.lagenturet for Danmark for Bolagets 
bekjendte Fabrikata i PeVOleUIDII
motOl.'el.' er hos 

ljøbmand Chr. Olsen, Fredel'ikshaYll, 
som i Aar ba.r leveret 19 af disse Motorer 
til i Frederikshavn, Skagen, Grenaa og 
Sæby hjemmehørende Fiskekuttere. 

BOlaget er tIlkJenllt 7a •• lIamer. 
Prisliste gratis ogfranco, alle ForespØrgsler 

besvares omgaaende. . 

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

Telefonnummer ,,7ji Hel.t •• er", 
leverer efter Bestilling'eller . fra Lager fra. vor med de nyeste og hedste 
~askiner forsynede, Fabrik:, Silde-, Rød8pættegarn AalerU8er, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn; 'Bom-
1I,zdsgar1" Hampegar·/t 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 8tralea. 
led Udstilllilgerne i Helsingør og Randers tilbadt Sølv- og Bronce~~da.i1l8. 
HOtl!llcret af CII'111. mag, Irill. Lunt}.beck. -'- Trykt hoa Fra." OhriBttrt)tf. København. 

I 
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Nr. 16. 21. AprU ~1\a-9:&. 

:w::eCUe:E:l:1.S'b1e.c3.etl'udgaar hver Torsdag. ,ArmeDOet O})t&WØ8 ~ Henvendelse ,til 

Frantz ChrJaltrea, 'Øllø ..... ., 18, København K. Pr.isen·er for !2tdlandøtliOlØre pr.~it" 
linje af lIa Sides Brede; for staaende Allnonoermdrømmes ,bety.d&lig Ba'bat. ' 

Indhold.; F_1I1118e1. Opraab Om nJælp til 
de bomhllll:ll_ke ·:fiekøre. - DaDlIt Fisluirlfor.nlnga 
Hjælpefond. - OJ)bevaring af levende Fi.k. - Be· 
rigtigeise.' - Danalt EiBkerlforeninga Regnaltab. -
Mazkada.J!jotiWer :fra E. L. i!aJoll>l>naen &; Co., Lon
d:On. - !Nybyggede "ntt •• e. - Fiilkeorlbe.tetninger. 
- Bekon,Ug"reIBer. 

DanSk FI.kerlforenlngs Kontor; Storm
gatie ·20Stuen, København V, eraabent 
fra.. iØ--.&l. Redaktøren ',afMedlemsbladet 
træffes des-uden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej il A, a S. Sager vedrørende Re
daldienen &:f Medlemsbladet bed6ll sendte 
til 'K1IftIt1tret •. 

Breve og andre 'Forsendelser tU For
elilnpne lonsulent .bØdes altid alene adres" 
serede til nans Bopæl: 'F alkoøargaardsvll.i 16, 
Københavl· V. 

.Et\erll')'k 'eJ Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar KUden angives. 

'Sælhundehaler, 
'som indsendes til '"Da.nsk Fisken
forening" " bedes adresserede til 
Ilniversi'tetets Zool:ogiske lJ-Juseum, 
Eit1IJenhfhvn ,K., ,og ,.108 til :For
eDiø@ena . Kontor. 

'. _.l i. .~, Danisb Oon,ulate, 
. ',a, lIuøeovy CouM, 

,( Londo .. ' r . .'C. 
.ÆelaøNm Au.1 • .,.,. •• , ....... 

, , ,CIII. ASøUiIlg, 
' ... w&V .... ~y ,Street, 

,. ,Mull" 
· .... ~ .. AVIt ....... t:..u. 

" , '. 

,Fiskeyngel. 

I . l "Dansk FiskeriforeIi:ing"'s Uaklæk. 
ningsansta'tt '1eve~bUUgt i April 
og 1\1 aj Yngel Sti følgende F.iskea.rter, 
tjenlige til Udsættelse i Søer,' V&.Ild
løb og Damme,nemli,g Dansk Ørred, 
Amer. Kildeørred, Arner; Regno ue· 
ørred og, Laks. - Bestillinger mali. 
sna'l'est seoo'Ostil ;Udkl~kniltgsn.n· 
stahen, Fælkonergaardsvej 16, Kø-
benhavn V. . 

'O,praab om 'HJælp til de' 
bornholmske' Eå.ske;re. 

StO'l'1IIeD i Dagene tlen t4. tilt6. 
Mam .d .. rÅ. har ramt den dygtige 
bornholmske Fiskerbeiolkoing,haø;rdt. 

6 Baade~ 'hjemmehøren.de i Rønne, 
Neksø QgTejn 'Fiskerleje medialt 
1:2'Mamd,tfor·sblfste Delen bestaa
enøe att' M<ændi deres Imra1til!ite 
Alder, -saTnes, og Ha.abetom, Irt 
nogle 3.f de.m· skulde væ,re ~blevlle 

redded~, er nu svundet. Alle de 
horteblevne hen.sa.d i Ill:eget 8ma.a 
Kaa.r,; :fl.ere.ai Gem ,eit.rla~ø • 
Hustru og uforsørgØtteBøJ:o',~s .tlef 

" 



, , , 

der vare ugifte, støttede deres t~~~. , D~s~:;Fiskerifore~ngs 
gende Forældre - Ji'o~.S'I.\l:btlige"de ' "H'" l #. d ' 
af Sorgen raIptEiFiak~r~a~il~(~er: " .'/ J~, pe~()ll , ~ \ 
derhos .Taljet.:a.n3aad~og Redskåber' ,,; .~: :'; ~ ': ~ ~,; 

.' "Af N. ~~ Petetse~f;.:~Jld,..~.!~~:~, 
et haåra~ $.lag "i økonomisk (EI,'en< , Nakskov, er indSelklt;,r~d;r;:;f , 
se~Ilde: 'Menf~ruden disse 'Ji'lsker-holde,t, af Bøsser dersteds 'C '0,00 ' 
familier' h'ave ogsaa a~d.r,e !,id! Tab Af Fisker .Lar~'Petersen, Ka-: ' 
\'ed' Stormen, idetmangeFLskere, strup; .er indsendt Indholdet 
lom,vare }JaaSøen. vedUdbrudet .af af en 'Bøsse i Kastrup. 
Stormen og hvem det lykkedes at 
naa 'Havnogredde-Liret,havemistet 
Redllkaber og lidt Skade paa Fartøj. 

For at .tilvejebringe Midler til at, 
lindre den N ød, som Tab af ~or
sørgel' .;....;.: , det være ' Ægtefælle eller 
Søn - og åf de Redskaber, der for
skaffe Fiskeren hans tarvelige naardt
~rhvervede Udkomme, vil, medfør~ . 
for de paagældende, ere undertegnede 
trMdt· ,sammen for paa den fattige 
bornholmske Fiskerbefolknings Vegne 
at henvende os ik>ke blot til Born
holmerne, men ogsaa til den øvrige 
Del' af det danske. Folk ' med Bøn 
til alle, der maatte føle varmt for 
de af Ulykken. hjemsøgte, om at yde 
en Skrerv til at mildhe de eftcrlaøtes 
K::u\r og af\',ærge Nød .. ' 

Bidrag, forhvilkeder vil blive aflagt 
l-tegnskab, modtages af enhver af os. 

Bornholm, den 6. April 1898. 

Jens P. Bendtsen, Gr,oothof, 
Fisker, Tl'jll Fis'kcrleje. ,Amtmand. 

Komlteens Formand. 

8.. P. Jørgensen, Olivarius, 
Fisker, R~llne. Byfoged, Rønne. 

Wilhelm Rønne" Stub" 
Købmaud, Røllne. Toldoppebørselskontrol. 

Formand for FIskeriforeningen 
for Bornholm og Krlstis.,!.Ø, Nek.ø. 

Mine ærede V<>nner udenfor'Born
holm bedes række os en hjælpende 
Baand, saa Savnet af Forsørgerne 

, ikke skal trykke for haardt. ' 
Stub. 

Bidrag kunne indsendes gennem 
"Dansk Fiskeriforening"s Kontor, 
Storm gade 20, V. 

Opbeva.ring 
af 

levende Fisk. " 
Af cand. mag. .arlQl, ][n.ulleD. 

En overordentlig vigtig Betingelse, 
for,. at :Fisk kunne holdes levende i 
Vand kasser og Akvllrier~ er, den, 
at Vandet i dj~se stadig indeholder 
Luft i rigelig Mængde til Brug ved 
Fiskens Aanding. 'Af de Luftarter" 
som Vandet indeho)der opløst" er 
Ilten ligefrem uundværlig for Fi$ken, 
idet deane under ,Aandingspl'ocessen 
optager nævnte Luftart i sig og til 
Gengæld udskiller Kulsyre soiu ubru": 
gelig ved Aandingen. Den 'nt,lSom, 
forefindes i' Vandet, har det' faltet 
fra den atmosfæriske Luft, Q.fhvilken· 
omtrent en FeJIltedel er Ilt, . .Resten 
for største Delen Kvælstof.' 'Kvæl
stoffet er ligesom Kulsyren ubrugt!- ' 
ligt ved Aandingen. 

, Ved at koge Vand kali ma,n, ud
drive den i Vandet værende Luft.·, 
Hælder man da Vand, af hvilket al 
Luft er udkogt, paa en Karaffel og 
lader, !let .!"itaa rj)ligi.',hep, uden "at' 
Flasken tilproppes" vii Vandet ~idt 
eftet lidt optage Luft i sig ved Be
røring med~:,Atm6sfæren;' men dette 
'foregaarst"alån'gsomt,' . at' der vil 
gaa Ug.er.ja ,Maanederr- før Vande~' 

, ' 
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har pptaget ,saa . megen Luft, som 
det overhovedet kan indeholde. 

DE'nne. Luft(Dængde retter. sig 
noget: efter Vandets, Temperatur, 
men·, er j det hele i,kke' stor. 1.Pot, 
almindeligt. Ferskvand vil ved en 
æe(Dper~tlJr af 'o o kunne indeheJde. 
0,<;11 Pot Ilt, "medens samme ,Rllm
fang. Vand ved en Tetnperatur. paa 

, .20 0 Oelsius kun kan optage 0,006 
Pot Ilt fra,Atmosfærøn. Man for~ 

'st4ar saaledes let, at Ilten snart 
vil kunne opbruges i et Bassin med, 
Vand, hvori der lever mange. Fisk; 
og at Iltfornyelsen langtfra vil kunne 
ske hurtigt nok gennem Overfladen 
ved dims Berøring med Atmosfæren. 
F,or '.at skuffe Fisken Ilt nok kan 
man gaa to Veje: enten jævnligt 
erstatte benyttet Vand med nyt ilt
hol~igt (friskt) Vand eller ved kun
stig Maade bringe ny Ilt iIl.d i 
Vandet. 

Hvis Talen et om Ferskvand, og 
. man kan benytte Vand fra·' Vand

værket, er den første Methode meget 
nem, m"en tillige kostbar, da Vand
fqrbruget paa denne Maade bliver 
btort. Mall forbinder dei'for de to 
Muligheder, idet man lader Vand-
. tilførselen foregaa paa ElD saadan 
Maad'e, at Vandet 'j Bassinet sam- . 

. tjdig kan faa Lejlighed til at optage 
, Ilt. Delte opnaas ved, a t man' sender 

, . >.: mange tynde Vandstraaler ned i 
':,:'.' .. Bassinet med stor Kraft; naar en 

.. ,'. Stra'ale tr,ænger ned i Bassinet, river 
'<,' den en Mængde Luftbobler med sig, 

.og fra disse sker Iltfornyelsen i 
Vandet. 
, .. Den 'Luftmængde ,.som. Vandet 

";kan optage af Boblerne i en vis 
. Tid,' er afhængig af Størrelsen af 
:~; .Berøringsflad en m ellem Vandet og 
~'," " 

Overtlade. Tænker man 

sig en Boble saa' ,stor, s()m en Pot, 
vil den have en O~erflade paa 70 
Kvadrattom.~ex:. D~les denne,Boble 
imi.dlertid i·10qO. smaa Bohlel', vil 
Sm,aaboblerIl.e~ samled~ ·Ove~flad·e 
udgøre en 10 Gange saastorFJad~ 
som før, altsaa 7'00 Kvadrattom!uj:l~: 
Hvis hver af disse Bobler atter øeles . ," , 

i 1000 mindre, bliverOv,erfladen 
&amtidig 10 Gange. større '(7000 
K vadra.tt~mmer). '.' . 

Vi indse derfor, at det maa være 
langt fordelagtigere at benytte lltp.nge 
smaa Luftbobler til Iltfornyelsen ·i 
Vandet end faa store. Desuden 
maa man sørge for, at Boblerne s~a 
længe som muligt blive i. Berøring 
med Vandet, hvilket 0pllaaes ved ar 
gøre den Vandhøjde stor, hvori~ 
gennem. de skulde stige op. Ende
lig maa det indrettes saaledes, at 
Luftboblerne komme til alle Vandets 
Dele, eller, hvad der udretter det 
samme, at Vandet i Bassinet strømmer 
paa ensaadan Maade, at aUe Dele 
af Vandet efterhaanden føres til de 
Steder, hvor Boblerne stige op. Den 
sidste Fordring' bliver .kun i ringe 
Grad tilfredsstillet, naar Vandstraaler 
skulde tilføre Bassin'vandet Luft, idet. 
Boblerne kun naa til en ringe Dybd{l,. 
før de begynde at stige op igen; 

Fra Hr. Fiskeeksportør D. Scmidt 
, fik jeg for nogen Tid siden Fore

spørgselom, hvorledes ,en Iltfor-
. nyeise i Vandet bedst ku.rtd,e fore

gaa. . J eg foreslog .da.- ;tt indsætte 
Vandluftpump~r iVandledning.~n, en, 
Methode, der ved Prøven har vist 

, sig at tilfredsstille de to Fordripger : 
et ringe Vandforbrug i Forbindelse 
med en stor L~ftfornyel~esetne. 

(Sluttes.) 
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:r "Medlemsbladet"' Nr-. 14'fUr 7: 
April; findes en Artiiel me'd Over
sltri(ten Fjal't:ringj d. 3L Marts, i 
l\:'rilken omtales ulovIigtTrawlffilkeri 
under Kysten d~r. Chefen fOr Fi
skeriinspektionen for' N'ordgøtm, og 
Skagerak Kapt. 8chZitter medaeler 
os derom,at efter foretagen: Under· 
søgeIse i Fjaltring, hay det vist sig, 
at denne Medd'elelse er fuldstændig 
ugrundet; under Storm eD' h'aVe ganske 
vist en Del af Trawlllrne søgt Læ 
under :Landet, men del' er intet 
Overgreb' sket. Reda;ktionen maa 
Q'erf'or" beklage Fremkomsten af om" 
meldte Artikel og benytter her Lej
ligbed'en til at berigtige den. 

Dansk Fiskeriforenings 
Regnskab', 

I det i Aarsberetningen pag. 94 
trykte Regnskab er der' pall. Inatægts .. 
siden komm--et en Fejl, idet en Del 
ai Summerne ere faldne en Linie' 
ned, sude komme til at staa ud'
for forkerie Poster. Nanr de rykkes 
op, bliver Indfægten saaledes: 

I Kr. ø. 
.MedlemsbidHg 1897. . 64.10 00 
La.v.dbrugsminiøterietsTi18kudtil 

ForoningeI\s Forma~, . ,'. 8000 00 
Sælhundepræmier . . 8729 00 

. Me'dlemllbladet , . 1~ 00 
Den Rabel\~LevetzaUBke Food_ 1500 00' 
Det Cl&Ø!lenøke, FiU'eikommilF ~ 00; 
Hjørring Axntsraad . . . 50 00 
Solgt. FiskeY!1gel . . 87 50 
Rentel' i Spat?kasøen·. 61 66 . 

21188 1& 

frød'8rttahIlVI, den' .~~. Ap", 1898. 
SOm tidligere omtalt" ma'a1te adøtif
lige, som ØD'Skede ll)"f! Kuttere "Byg-> . 
gade, pas. Grund a~ den 'll~salfp 
nu heldigvis endte Skibstømrel'8triJæ 
hen~.ende sig til andre Pladser' f&r 
at fas. Nybygningern'e la.et"ødØtitil 
d~n stipulered& Tid'. ED' 8;f· drØft 
nybyggede Kutære indkom· sttlbt i 
Ma~s fra. Aøsens, hvor' ~n' er ~ 
get paa Sltisbygmestm! J!. Ohri;; 
stotfersens Værft. J!hm er døbt "Jf. " 
P~Kongsba;k", op1m;b~teftet sie. .~ 
styrende Rheder, ll.erværende" Fisk8'" 
eksportørJ. P. Kongsbali:. Kutteren 
Ol' ca, 35 Brutto', 'JoD'scdt-ægtig og 
koster fuldt udrustet medPetroleums-
motor og Fiskeredskaber ca.H(J()(t 
Kr. Motoren h'veres fra. MaskinfW.· 
briken "Dan" i KøoeDbavn' ved F1-e.:. 
derikshavns J erustøberi og M'a:ski.tJ... 
fabrik. Søren J;l'cobsen af Skagen· 
skal være Fører; Kutteren slml V1Bl'& 

~jemmehørende i' Elred"eribhaw. 
Først i M81aned"n løb en nYbygget 

Kutter af Stabelen fra Sliisbyg'
mester N. Olsens' Værft: her. ~rr 

. hedder "Anna Ohristina" 'Og< epb.JW" 
get for et P~rtrederi8'RegUing, fur' 
hvilket herværen'de Købmand"GIr. 
Ol'Sen. skal være bestyrencæ BllNltJr; 
Kutteren, der er 3-7 Brutto- TOlI.&: . 
drægtig, kolter f'ksklusive. Fis~, / 
skaber og Petroleumsmoiol'l105fi)Oi:1i1J:.. 
Motoren skal lemes frø;. Bo~ 
mekani8ke Værkstetler i stDcJdloh; 
ved Værkstedernes hervmenu) R.· 
præsentant, Købmand Ohr •. 0btee .. 

. Herboende Skipper J. P. Tliom .. n 
skal være Fø1'e!' for KutteJ.eU"r d~ 
skal være hjemmehØlImft,ben" 

- SI$.: 
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lluJrØSt-Ncmtsef' 

tra 1'. L. Saromomrtm' & ~O 
:silliri~gllte, Lonoon. 

16. April 1898. 
Markedet i" døne Uge. gadt, i 

Slltl~cleleshed før danskie. Aal, for 
bw,ilkwPriirer.ne have været eg ere 
særd'ei:eø høje~. Iktmwa tiltaades 
at!iend'e alt, livad sendes kan inden 
FiIfØllEm1.ao blIver større. Rødspætter 
Q.yE9" særlig, god Fi&lt. N agl.e flla 
Bo1l8la1'Ssiid bJ1llste .6 a 6 Shilling 
iD W- Kasse", .. Is- vel! Vejret dog 
ret køligt i Forhold til' Aarstid'en. 

Fiskeriberetninger. 

. Karboøre, den 18. April 1898.' 
I indeværende Uge begyndte det 
Iåmge ventede Foraarsnskeri med 3 

. gode Fiskedage, som gave 50-60 
Snese Kuller pr. Baad foruden Torsk. 
Mim haT' afsat Kullerne til den gode 
JIris af 5 Øre pr. Pund, ligesom 

. Torsken fandt livlig Salg i Omegnen, . 
Ør' jo safi; længe har maattet savne 
Havnsk. Man ønsli:ernu. i høj Grad 

. et stl{digt Vejrlig, at dog noget 
ma.a.tte· bedresi pall.. Aarets elendige 

. Biskeudbytte. 
Redningsmændenes Kæmpegrav 
~ herværende Kh;kegaard er i 
cbtnnelJge bleven tilplantet m,ed, 
ltOser, Sørgepil· etc. og i Jord, som 
pr. Akse er transporteret de halv-' 
anden Mil fra Lemvig, sna Graven 
DU præsenterer sig meget smuk. Om 
Monumentets Afsløring foreligger 
intet bestemt. ø. 

København, 18. Aprille98. Aale-
. ~ lID1Ø' haF: været. ~. 
"teren . o.ver af en Del af vore 
.kere~. og 'søm;. d't;STærre k~Vllde 
SI af ~ .. Lir for- ca-~ 3 Uger' 

'silen, fortsættes endnu, san vel: i' 
BiJlvebodet;ne, . som ved' Saltholm. 
• FarvauQet' omkring' SalthoJmen 
l"itIJi~ '* ~ bedår! ~; 

Vind og Vejr ikke forhindre Ar
bejdet, men, dette. har i Vinter som 
oftest v~et Tilfældet; mange Ar
bejdsdn.ge Re, gaaede tabt paa 
Grund af det urolige Vejr, og: Ud
b:yttet vilde ha,ve været en. Del 
stør.re,. @m,' Vejrforhold e 1.e havde 
været noget gUl!stigere. . 

Der er gjort gode Rpjser mpd 
Udhytte ,op til mellem 100 og 150 
Pd. til 2. a 3 Mand paa 2 og. 3 
Dage, men. det: har ogsaa været 
11ilfældp, hvor Fiskerne have ligget 
i. hele 5~6 Dage for at vente paa 

- godt Vejr, og alligevel maattet tage 
hjelll uden noget Udhytte, fordi 
Provi&Dten~ar sluppet op. 

Kunde TId byttet. saaledes have 
været enDel bed.re, SD.a. have Priserne 
paa Stangpaal været ualmindelig 
høje, de have holdt sig lige til nu. i 
40 til 50' Øre ·pr. Pd., ja i enkelte 
Tilfælde endogsaa derover, naar de 
smaa 'Aal vare SOL terede fra. 

Man har i de sidste Nætter be
gyndt at prøve Vaadnskeriet herfra. . 
2 il, 3 Vaad have været i Brug og 
givet noget Udbytte i et Par Nætter, 
der har ikke været mange AaI, men 
Smaansken giver jo ogsaa Penge; 
naar der kun. er lidt Varer paa 
Fisketorvet. F. 

Frederikshavn, d .. 17. April 1898 . 
Trods det. temmelig urolige Yeir 
sidste Uge, var Fiskeriet dog ganske 
;respektabelt. Størsteparten af Kut
terne nskede paaAalborg Bugten 
og hjembragte IJaster paa 100 til 
200 Snese Rødspætter, der vpjede 
11 til. 12 Pd. pr.' Snes og betaltes 
med l Kr. 75 Øre til 2 Kr. 25 øre. 
En enkelt Kutter var ovre paa øst
siden af Læsø,. men Udbyttet var" 
magert, den havde kun ca. 20 Snese 
Rødspætter' og et mindre Parti 
Skærissing. Rødspætten vejede ca . 
12. Pd. pr;. Snes og blev betalt Jlled 
2 Kr./25 Øre, og Issing betaltes 
med 18 ti12.G Øre' pr. Pd. ,Resten 

. af-Kutterne, ca. en, Snes. Stkr .. ere' 
afgaaede til· Vestkysten', men da. 
endnu ikke nogen el'; kommen til
bage" ved Ølan intet om' deres: 
FiakBrt 

'\ 

. i 



Rummcrtilfø~se]on har i sidste 
Uge andraget ca. 8000 Stkr. til 
Tyskhwd og Oll. 2500. Sth. hertil, 
alt in<lf'lrt 1)1'. Dampskib fra Ohri .. 
stianssuml. Kl. 

Fjaltring, d. 16. April 1898. Siden 
sidste Indber'etning have 'vi haft jævnt 
godt Havvejr, og dette er da ogsaa 
med Begærlighed bleven udnyttet af 
vore Havfiskere til daglige Fisketure 
paa Havet. De første Par Fangstw 

dage var Udbyttet forholdsvis ringe, 
nemlig kun 9~10 ja enkelte Baade 
endog kun 2-3 Snese Kuller og 
ogsaa kun faa Torsk. 

De senere Par Dage, Fiskerne ha1e 
været ude, vare FaDgstern~ derimod 
mellem 30~40 Snose Kuller foruden 
en god Del store Torsk pr. Baad, 
og da Vejret endnu er meget koldt 
her, samt der er Udsigt til en mulig 
jævn .Paaskeøsten, er det ikke umu-

. ligt, at Fiskerne endnu kunne .opnaa 
en Del Fortjeneste ved Foraarsfiske-
riet. -

Onsdag Aften ankom Fiskeriinspek
tionsskibet "Grønsund" , Kaptajn 
Schliiter syd fra og ankrede op Kl. 
ca. 61/ 2 Aften lidt nord for Marsk. 
I Aftenens I .. øb vare Skibets Ohef 
og N æstkommanderende i Land i 
Fjaltring dels for at inspicere den 
herværende ny Faresignalstation og 
efter, Forlydende øels for at søge 
Oplysninger vedrørende en Del Avis
skriveri om Trawlfiskeri indenfor 
Søterritorialgrænsen her for Jrysten. 

Sidste Nummer af Medlemsbladet 
bragte under Overskriften fra Fjal
trmg Beretning om Trawlfiskeri 
indenfor Søterritoriet her for Kysten; 

hertil tror jeg . at' burde bemærke, 
at vedkQmmende Meddl11ler sikkert 
har 'bedømt Afstanden ,forkert; og 
jeg benytter Lejligheden til at gøre 
opmærksom pall. dette, da tIer ogsaa 
. andet Steds ·er fremkommet fejlagtige 
Meddelelser om . Trawlfiskerne. 

SOlD meddelt i sidste Beretning 
Iaa her under de haarde NØ. Storme 
i Slutningen af forrige M.aaned ~n 
FLotille af Damptrawlere opankrElt 
undt'r Kysten, mf'n de.t _er' jo dog 
i og for sig temmeligt lovligt for e.t 
Skia eller Skibe, at søge· Ly nn der 
Land, naar det stormer, og efter at 
Vejret atter bedagedes, st04samtlig~ 
Dampere . til Søs uden at . fore.
tage noget ulovligt Fiskeri ·linder . 
Kysteu, og andre have saa, vidt m.ig 
bekendt ikke trawlet. her indenfor 
Søgrænsen, bvad de. for, Resten vel 
beller ikke ere dumme nok til, da 

. de maaske nok lige saa godt som 
vore egne Fiskere ved, at der i det 
mindste ikke paa . den 'rid fandtes 
Fisk i en Afstand fra Land af 
mindre end et Par Mil. 

I Marts M-aaned ha ve Havnskerne 
gjort et Par Kullerforsøg uden, dog 
8.t have fariget n9get. 

Fiskeriet paa Fjorden har i Marts 
Maaned været: 
Flynder 1000 Sno il. 35 ø. 350,00 
Aal 100 Pd. il. 33 -
Laks 15 ållO-
Gedde 200 - il. 15 -
Belt 150 - il. 9 -
Aborre 100 - 11 9-

33,00. 
16,50 
30,00 
13,50 

~. 9,00 

laIt 452,00 
J. 

BEKENDTGØRELSER 

BERGEN 
"'" 1898 "" 

International. Fiskeriudstilling· 
Landsudstillillg fol' Haandvæl'k, Industri, Knnst, 

Landbrug m. m. . 

18. Maj-aO. September. 
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Københa.vns . Til.førsel' ~. fersk Fisk· direkte fra Fiskeplads 
.;' < ... og pr. Jernbane & ·Dampskib ' .. 
:J.'·',lUtenlra1.0. April tilt7. Aprilt898. -, 

~ .. I ~~ .... , J-. ~ I ~ ... 
.;' -] " ~, .o.J! 

...... .. CD ... ~1:: 00 f ... » .... CD = l~- ~:Sl Tllført;8f:. . . - =~ 
... ..,." c:t. ... , GO :E .:! ~ ... ~ ~ 

:1 &.a::' :I~ .. ;; .~ åS "'» Cl c;. 'til "'" CllIIi) 'CD 
.. . '. .::1:: er: c;:!l!' ,"en. ... ~!oD <~ .... = Cl:! ~ 

GO :la. ""!oD en ... eno enc ... Cl 

4 danske Fisker- Pd. Pd. Pd. , Pd, Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fartøjer ••• 3870 601 700s lOS 755 

Danske Kvaser: 
l fra Frederiksh. 5400 

• < 
, 

6 fra andre Pladser , 48510 905 

11 svenske Fisker- : 
fartøjer .•. 7848 4001 

pr.'Saad og Vogn 
fra nlBrHggen<ie . 
Fiskerlejer . . • 424' 620 . 3140 12707 

pr. Jernbane & I 

Dampskib .••• 12098 3514' 20552 82W ]408 400261181433 6664" 48669 11123 14746 --
lait ••• I 29216 3514 2515 4324 50646 4167 184573 7934 4856 11123 14746 

1) Tunger. 2) 2000 Pd. Tunger og 55 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 5) Bt"nbideT. 6) 3622 Pd 
Stenbider og 880 Pli. Kuller. 7) 845 Pd. A"I 'lg 427Pd. Aalekvabber. 8) Aal. 9) '«00 Pd. Laks og 456 Pd"Ørred' 

lait er der tilført 317614 Pd. . 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 4,00-7,00 pr. Lpd.; 

Tor,k;.levende Kr. 1,25-2,00. pr. Lpd. ; Sild, store danske Kr. 0,75-1.25 pr. Ol, smaa 
danske Kr. 2,00-4,50 pr. Kasse; Aal, blanke Kr. 0.65-0.70, gllle Kr. 040-0,60 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,50-1,75 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,25 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,15-0,40 pr. Pd.; Rejer 
Kr. 1.50 pr. Kasse. . 

Tilførslen af levende Rødspretter pr. Fiskefartøj har i U geos Løb været højst uhe-
tyd!olIig og Priserne som .Følge heraf usædvanlig høje. Der ankom 4 Kuttere fra Nord- .. 
siden af Anholt med Fisk vejende ca. 18 Pd. Snese 11, betalt med 6 7 Kr. Kr. pr. Lpd. ' 
Fra'Frederikshavnankom l Kvase med Fisk fra forskellige Pladser, vejende ca. 18 Pd., 
betalt ~('d 51/, .pr. Lpd. 11 svenske Baadehavd,e fisket N. V. af AullQlt o~ udfor Halm
stad. FIsken vejede 9-14 Pd., betalte .. med 4-5 Kr. Lpd. ..:tf Torsk tilførtes med 6 
danske Kvaser. ca. 8000 IJpd., betalt med' 11/.-2 KJ'. pr. Lpd. og ankom fra Bornholm 2, 
'J'aars 1, AggersØ 1. Faaborg 1 og l\li.!delfart 1 Kvase. - Af daoske Sild tilførte s pr. 
Jernba:neog Dampskib ca. 1800 Kasser, betalt med 3/,_11!, Kr, pr. Ol for store Sild og 
2-41/2 KJ'. pr. Kasse for smaa_ Sild. 

Orr .. dYlll:f\). 
April ener Maj M .. aned kan l .... r". 
Elt Kvantum kraftig Ørredynge! a 
10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab Viborg H,,· 
neg,..;,rd. 'Mod omgaåeude Retour
neTinll sker Foroendehen' ! ·Sel.k,,-

mon fur K øbeme. 
nger - Ikke under 

1000 !;tk. - exped.s.s l den Orden 
de indgaa, .aalænge Forr .... d have •. 
Udklækningsan.talten. SO a .. rige 
Vir1!:;loD;lhed g ..... nterer Køberne 
kyndig og omhyggelig Forsendelse. 
l<'or~8pørgs)er besva.'el. 
'flsk'eriselskabet I Viborg, 

fiskekroge~ FabrikeD 
..,.. "" ... edjlllle. I A .. Ut er g 1888 Ol 
" t ltih ....... 1888 -

... bllfaler sU lJ dl .. lg 'u all.. borter 
ll'ienkroge, sao. vel I Bta"l, .r ær. 
lom 'Mel.ing, lamt Pilke I TI.n ul' 
.Bl)'. FOHando. mod Efterkrav. 
',COI1rad Christensen. , 

St. Stl'llondluæde 41. 
_neslbavll .IL , 

Undermaals Aal.· 
1000 Pd: TJndormaals Aal 

af Størrelse 8 a 10 pall. Pun· 
det ønskes. i .Maj eller J uui 
Tilbud ~elldes til 

BrabØtfolleborgFiskr.ri 
pr. Korinth, Fyn .. 

Tysk Kvase 
. med V'aad, velsejlende og 
solid, ønskes til Købs af 

Brødrene Andersen, 
Femø pr. Maribo. 

Vaad. 
Undertegnede tHbyder Fl.kerne 

sine anerkpndte Snufl'e"laad i for" 
skellige Lrengde~ og M ... k •• tørrel
Ber. 9Q og 95 ør. pr. Fayn efter 
Garnet.1'ykkels. i ftskHærdigSt .. nd. 
- ~ .. ndd~agning.v"ad til de for
Skellige Fiskerier, s .. mt V .... d til 
Jl'cl.kvandsftsk"rier. 

Chr. Rontved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Baad til Salg. 
En saagodtsom ny Dam

jolle, 20 1<'od lang, med 3 
Sejl er' billig til Salgs ved 
Henvendelse til 

P. Petersen, 
Taarbæk p.r,Klampenborg. 
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xøbåih~vis~ke 
'Næt og'Ga,m-Fa,brlk. 

M. L.l1t,zOD. 
anbefaler 

Agn v'a'ad·s: .. N·et. 
K..ebenhavn V. Telef. Nr.267IV. VeøterbrGgatJ. ;'0; _ ................................................................ --.... ~ .... _ .................... , ................ __ .... _ .................................... .',._ .................................................. ,.... .. -

, . ,r. 

A..I.t'o'n·a Fisk~eauet.i'OD.. 
J01IANN'OOHRS,'lreediget FiEikelmctionator . 

.Brendr.: 'ohannCohrs, Altona. '~ele@l'.amadI:.: 'CeIIna;.M_. 

S~JI og U.dsalg ,af Sejldug. 
'Færdigsyede se:tt, :solidt. 
Jnra.rbeiid~e., ~reø' wir· 
keligtht'lltge. . 
. Unders.g ·.ae.v Sagtm, 

smv ,om .PrøverafDl1g~ . 
idiøøe sendes altid frit. 

tF. 'It ·&1 ..... 
'Te1efoil a1l9. 

Fis'kenætfa,briken ,J,Da.,D.ma:r:k", 
Grørmebave, Jle:18iag.-"SteQjJallen;. 

1elewnnummer ,~75 'Hel"'._", 
leverer efter Bestilling eller ira Lager .:fra ·..-ar med .d-eBf-cq,fWcte 
Maskiner forllynedfl, Fabllik: Silde-, Bø.,ættegarn Aalørus&r:, A8tet.dlr.., 

: Rajeruaer, Røjerader, Bundgarn samt alle andre SbtgB- 'Nan og"€hml •. ::Brnn
uldsgart/, Hampte!J:otI"ltog Hørfj4rfl,. i ,Idle Nr. :'til D~BS fijffij@øtet~r~. i . 
bedste Kv.aJiteter. ~"'aleko.ber,.Kor~· Fla.atræ .q ',.Røte61t 

. haves ,paa 'Lager. . 
. Handlendegiv88 øab1tJ. F.oresp8qplar lm1Mlrl •. ".8trIIb. 

fed Uclsti~e i Belsin(.rog':llaJtdmtilb1ldt'Sølv- og'aawJl~e. 
~gere~ a.f' qe.ud. ma.i- Will. Lundbeck. - T11kt hos Frøur O1wHftmt. 'E.øben:p..,vn. 
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Nr. 1,. 28. April. \ t89'S. 

:u:.cu.e::ca.:abl.aCl.e1J udgaar hver TOridag. Annoncer optages ved HenvandelIIe til 
Franb Chrlettreu, 6rennsgade IO, København, K,Prisen 'er for Indlan4et 10 Øre pr,Petit-' 

linje a' ll. Bides Brede; for st&aende Annoncer ''indrømmes' bEItydelig Rabat. 
( 

,Indhold; Filke)'11ll'el. - Indsamlingen til de 
bornhobnlke lUIker •• - ID;ykken pa& Bornholm. -
Dansk Pløklriforeni!lis J1,Iøelpefond. - Opbevaring, 
ar levende Filk. - Rødapætter&llg.ten i Limfjorden. 
- Mindre Medde]elae •. - F\sker.ibeletninger. - lIe· 
kendt"Øreløer. 

Danek Flekerlfor8lllnge Kontor, Storm,
gade 20 Stuen, København V, ei"aabent 
fra 9-11. Redaktøren 'af Medl~msbladet 
træffes desuden i Alm. -5-7 Svanemose
gaardavej il. A, & S. Sager vedrørende Re
daktionen ' af l'tIIedlemebladet bedes . sendte 
til Kontoret. --, Breve og andre Forsendelser til For-
enlngene ,Konetllent 'b"des altid alene adres
serede til hans 'Bopæl: 'illkonergurdsvej 16, 
ll.benhavn V. 

'Eftettryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, illaar Kilden alqllves. ' . 

'Sæl:hu nd ehaler, 
som indsendes til "Dansk diiskeri
forening" ,bedes adresseJledetil 
Universitetets Zoologiske c Muteum, 
København K., og Ikke :xtiil OlFer
øningens Kontor. 

. ,;, c8pt; .l. SølBDg, DanishOonslllate, 
. .,.u.oovyO~, 

London E," C., ' 
Telesram Adr.: •• lUDS. I..cNId, .. 

'.Capl. .A.. Sellfllg, 
.e, Waverl.)" SUIeet, 

HIllI. ' '. 

Fiskeyngel 

"Dansk Fiskeriforening"sp dklæk· 
nillgsllnstalt leverer billigt. i April 
og M aj Yngel af følgende Fiskearter,' 
tjenlige til Udsættelse i Søer, Vand
løb og Damme, nemlig Dansk Ørred, 
Amer. Regnbueørred, og Laks. -
Bestillinger maa snarest, sendes til 
Udklækningsanstalten, Falkoner-

,gaardsvej 16, København V. 

Indsamlingen til de born
holmske Fiskeres Efterladte. 

Til de den 24 • .!-96. Marts fornlyk:" 
kede 'bornholmske Fiskeres Efter
ladte er der til "Dansk Fiskerifor
ening"s Kontor indsE!n~t: 

Grosserer 'Oska,r Ekman. 50 Kr. 
Grosserer :OarZ Bang . .. 50 • 
PattikiIlier .T. D. Clausen 5 -

laIt .• 105' Kr. 

Bidrag modtages fremdeles paJ\ 
,KontOlet! Stormgade 20 v: .' " ,I 
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Ulykken p&a'\B9l'Dholm. 
, ' '.:,' ' ; 

. " \ ',';' ~ . , , 
Medlemsblad't'{~IØ_.e· ~ndre . Sil • 

mo.ask.6 ov~r,~tj.~ikke har. givet·· 
~n. :rremstillm.g n.f Ulykken herovre 
i Sto~m~agene den::'Jo" 26; Qg 27. 

. f,M:; , m:en da. det'·: berettedes kort 
efte! ~ ~lleLandets Blad~~ sas. und
~od . jeg det. Tillige ·Ii'avae Ulykken. 

'grebet Dlig,ss.~a.t jeg ,i!lg~!1Lyst 
havde til at skrive herom ... Det er 
nU. opgjort, aJ;'T/ibet af Baade og 
. RedskaborandriJ,ger ca. 8000 K.r., 
og . saa et: der 3 Enker og en Del 
Bør n efter de Forulykketlo, 'som sidde 
i meget trange Kaar. Dernæst kom
mer, at der el' 3 gamie Familier, 
som forIlden deres lille Forniue ogsaa . 
have mistet deres Forsørgere, idet 
deres :Sønner vare iblandt de for
~lykkede, saa her er netop ,Brug for . 
Godgørenheden, som jeg vil haabe 
hellt'r ikke .vil svigte i dette Tilfælde, 
thi Bornholm har aldrig holdt sig 
tilbage, naal' ~et gjaldt det,' øvrige 
Land. \ 

D~ Baadrl'der benyttes til Garnls.ks
fiskeri paa Forafl.rsdage, ere .de sas.
kaldte Halvdæksbaade paa. ca. 4 Tons 
Brutto j dog ere de helt overbyggede, 

,llIen M'~lldel('ren heraf formener, at 
der' fo(langes for 'meget af disse 
Baade, naar de komme ud i en Storm
thi de ere dog. kun smaa. Det er 
ellers gndeBa.ade og godt vedlige'-! 
holdte, og det· er gennemgaaende 
dy.gtige Fiskere, der benytte dem. 

D(j Dæksbaall~, der benyttes om 
Vinteren til det egentlige Lakse
fiskPri, ere derimod fra 7 til 14 Tons 
Brutto.' . støb. 

:Qanøll1skeriforeningg 
'.' ·lij~lpefond~ , .' . 

'" .. " . 

. Fra. JtfJ.,llin!}'N~isf!flT 'l,'hul'ø, 'er 
. indsendt Indholdet a(en:13øsse'der
,steds. . .. . '.". ;" . ,Kt.:: '.1 :96 

BøsserJ1:e i følgende af 'I. .- • 

. det . Forenedes 'Dampere 
ere blevne tømte og gav 
følgende Resultater: 

"O. P. A. Koch" ... Kr. '15.01 
samt i fremmed Mønt ' 5.-

"H. P. Prior" . . . . . 0.52 
"Aalborg" .'. . . .. 9.2 i 

Ia.lt .. '. Kr, 31.70 

Opbevaring 
. af 

levende Fisk. 
Af cand. mag. JIart1ll bUI8D. 

. (Slutning.) . 

V nndhiftpumpen, hvis Princip er 
Ilngivet af Pl'ofessor Christiansen er 
indrettet omtrent som· en Da~p.·'· 
maskineinjektor og kon købes færdig 
hos H. Struer, Skindergade ,~8, Kø~ 
bimhavn. Prisen er, ca.. 6 Kr. ' Fi
guren forestiller Gennemsnittet' af 
'en saadan Pumpe i· lIs 'naturlig 
Størrelse. Et Messingrør DE er 

Å 

• 

\ udboret saale-
, des, at dElt ind

snævres sber~t 
paa Midten. C 
er et Siderør, 
som er . loddet 

r ___ ""c tilHdtovarInd-

snævringen. 
Aabni'ngen . i 
MeSsiilgrøret 
A' er ,ki-glefor
roet l' sao. at den 
nederste . Del 

"; kun ersaavid1 " 

René
Sticky Note
Du kan finde en bedre udgave af dette billede ved at åbne listen med de vedhæftede filer i dette dokument.
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Bom 'en Tændstik er tyk. ' A. forbin
des 'med •• en Vandhane" enten ved, 
at man lod d'er det til, ellor ved Hjælp 
af 'en ,Shingestump, der ma:t være 
gQdtbev.ildet eller indeholde Lærred, 
,fQr at den ikke skal sprænges af 
Vandtrykli:et., ,.', 

Aabnes Hanen, sprøjter en Vand-
8traa.1e ud gønnem Indsnævringen i 

• f . , • 

Røret. BE Qg: river Luft med sig. 
L'Uften, kommer fra S~derø:t:et G, 
gennem -hvilket den snges med' en 
Kraft, der vil ~ære i Stand til æt 
løfte 'en Vandsøjle Qmtrent 30 Fod 
i Vejret, n~~r ~an benytter det al
mindelige Vandtryk fra Københavns 
Vandværk. IVandet viI, naar det 
kQmm.er ud af Røret, B,være næsten 

, hvidt sQmMælk, fremkaldt af den 
indsugede Qg Illed Vandet blandede 
Luft. 'FQr at Pumpen skal kunne 
virke med fuld Kraft, maa Spidsen 
af Røret A have den rette Afstand 
fra Indsnævringen i BE. Å kan 
derfQr skrues ud og ind, idet der er 
anbragt Skruegænger ved E. M;ellem 
Messingpladen D, og den . øver:ste 
Rand af Røret BE anbrlDg.es' en 
Læderring for at· gøre Apparatet 
tæt. Til den her omtalte, Brug har 
dette sidste imidlel'tid ingen Betyd
ning. 

Derimod er det nødvendigt at sætte 
en / Kautschukslange pall. Røret B. 
Den' indre Diameter af denne Slange 
skal være lidt mindre end, den ydre 
Diameter' af B, og Slangens'Længde 
maa ikke gerne tvære under 8 Tommer. 
Slangen føres DEid til,Bunden af 
Karret;, livori Fiskene op bevares. 
Det stærkt luftfyldte Yandstrømmer 

" ud af den, Qg Luftbobler stige'i stor' 
Mæ~gde op gennem Bassin;vandet. 
E~ Del af Luftboblerne, der oprin
deligvare ganske smaa, have imid-

1<1'1 -
lerl,id .samlet sig i Slangen., til større 
Bobler. ' 

FOl' at faa, d~ stQre Luftbobler 
splittede i !lman. kan man sætte en 
flnhullet Bruse, pall. Enden af Slan'" 
gen, Man maada sørge fQr, at der 
er saa mange Hullet- i Brusen, at, 

'Vandtrykket inde i Slangen ' ikke 
bliver ret stort. Det vil være for
delagtigt at lade Hullerne vise: ud 
til Siden. En praktisk Bruse kan 
laves af et Stykke Blyrør,S Tommer 
langt og S/4 Tomme tykt. Røret 
bankes' fladt, for at Huller-ne, d€lr 
bores paa Siden af det med en fin 
Syl, kunne faa den rigtige Retning, 
naar Røret l~gger pall. Bassinets Bund. 
Den ene Ende af Røret maa, være 
lukket, den anden sat ind i Kaut- ' 

, schukslangen.' 
Der benyttes flere Pumper. Da 

det er af Betydning, at den Luft,; 
SQm Pumperne føre ned / i Vandet~ 
er frisk (stærkt ilthQldig), kan man 
med Fordel føre Rørledninger fra 
Rørene C ud af Butikken, hv~r 'Fi

, skene henstaa, ud i, fri Luft. Til 
disse Rørledninger kan benyttes Tin
rØr eller Rør af Compound Metal, 
der med et Stykke Gummislange 
forbindes med Rørene G. 

Pumperne have været prøvede hos 
ar. Fiskeeksportør D. Schmidt, Gran>, 

. brødretorv. Vandbeholdel'en er en' 
firkantet Kasse: 7 Alen 22 TQmmer 
lang, 2 A. 8 T,m. bred, ,l Al; høj.' 
Tre Pumper sidde paaV~ggen lige 
over Kasse~. Vandets Udl'ltrømnings.,l 
hastighed og dermed Lufttilf"rsel~n 
og -Vandforbruget reguleres ved' al
mindelige Vandhoner., Hver Rumpe 
giver en Vandstraale ,saa tyk som 

, Diameteren i' den spidse Del af 
Røret Å. . Det har vist sig, at de 
tre Pumper ,ere tilstrækkelige til 

""'. ",'" ,~'''' ' .... :.' , T •• n ," 
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Luftfornyelsøn idet· i Kassen inde .. 
holdte' Va,.d' for ca, 4000 :pd. Fisk. 
De,n-e.· Pumper. ,brugte 'da,; ialt cå. 

, 'st50 Tdr. Vand i'Døgnettil en Værdi 
,af 85 Øre, pr. l 00 Tdr. . 

,Rødspættefa,ngsten i 
Limfjorden. 

"Fiskmdforenfngen for Thisted og 
0me@n" har af det paa indeværende ' 
Aars Finanslov til Fiskeriøjemed ba
v:Ugede ~ Beløb faaet" tilstaaet 1200 
Kr, til Udplantning, af smaa Rød
spll.',tteri Limfjorden. I samme øje
med' har Nykøbing og S}pve Fiskeri
foreninger laaet. bevilget' hver 600 

,Kr. Disse Bevillinger ere givne paa 
de sædva.nlige' Vilkaar i Henseende 
til Mærkning og Uds~ttelse samt 
med Hensy.n til Redegørelse for' 
Pen~ene~ Anvendelse. 

Dette er meddelt Foreningerne ved 
Sk~ve,lse fra Landbrugsministeriet, 
men samtidig har Ministeriet udtalt, 
at da. dElt nu ved de foregaaende 
,Aars Forsøg tilstrækkeligt er godt
gjort, at der ad d~nne Vej kan skabes 
et lønnendeRødspættefiskeri i Fjorden, 

'maa det betragte' disse Forsøg som 
afsZuttede med indeværende' Aar. 
Statskassen bør' nemlig ikke vedbli
vende bære Udgiften ved en saadan 
Indplantning af Fisk i et bestemt 
Farvand ,til økonomisk Fordel for 
en bestemt Kreds af Fiskere. Dog 
lil der forhaabentlig kunne ydes Til
skud til fortsat Arbejde i nævnte 
Retning, og dette Tilskud vil blive 
faet8at ,i passende! Forhold til, hvad 
Eloreningerne- ,selv yde i dette øje
med. 

Da Sagens økonomiske Betydning 
tbrllØfJ!81i~" guet opfat- FiderDe; 

måa. ma:n baabe, et den ,vedblivende 
bliver forl'1ilgt i det. gode SPor;. hYOri 
den nu befinder sig, idet det Beløb~ 
der anvendes paa denQ.& Måade, giver 
gode Renter for' paagældende, Kredm 

P. 

Mindre Meddelelser; 
Udatlllingen. i Bergen har, fra, l8te 

April oprettet sit eget ReJse- og, Ind· 
kvarteringsbureau, del' vil give alle 
Qplysninger om Rejseruter til og fra. 
Udstillingen og hjælpe U dstillings~ 
besøgende til godt . og billigt Logis. 
At Korrespondance herom kan adres
seres til og alle Oplysninger gives 

, af "Bergensudstillingens Rejse- og 
IndkVarteringsbureau " , der har sit 
Kontor i Posthnset. ' 

Stor Laks. Forleden fangedes der 
paa Nissum FJord en ualmindelig 
stor Laks pall. en Vægt af 46 Pd. 
Den solgtes til Købmand Husted i 
Nissum., En Gang, tidligere i Vinter 
har D)an der pn a Fjorden taget en 
endnu større Laks. ø. 

Fiskeriberetninger. 

Bornholm, April1898~ I ,Lørdags 
den 23de ds. fangede en Fisker i et 
Gar~ inde i Neksø lille Fiskerhavn 
en Laks paa 15 Pd., hvilkøt er et 
sjældent Tilfælde., 

I de sidste Dage, da Vejret hal' 
bedret sig, er der flere Baade" som 
have været pll.a Laksefiskeri ogfaaet 
enkelte Laks. Prisen har i de sidste
Dage været fra' l Kr. lo Øre til 
l Kr. 26 Øre pr. Pd. . 8. 

Bovbjerø, den- 22d.e April U~98. 
I Onsdags og Torsdags,den ,21, og, 
"~ ds. have vore.he"ær8nde'.Fiskteæ., 
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halt et 8ltD8ke .@limrendeKullernskeri. 
Udbyttet har foruden Torsk været· 
første Dllg indtil 90 Snese og sidste 
Dag indtiL 105 Snese pr. Baad. Af
sætningen er endnu l'et. god. Enkelte 
Fiskei:ehave fast Salg indtil 19de 
n. M. G. 

ttårboøre, den 21de' April 1898. 
Pas; Grulld af gunstigt Vejrlig have 
de to sidste Døgn bragt et ganske 
udmærket Kullornskeri med Fangster 
til' over 100 Snese Kuller pr. Bnad. 
Der er al Udsigt til Here Dages 
Håvbrug, ,san. alt er i den største 
T'råvlhed. P. 

Lemvig, d. 23. April 1898. Torvet 
har i det sidste Pal' Dage været til
ført særdeles megen fersk Havfisk, 
og. Prisen gik i Dag endog ned til 
85 @re pr. Snes KUller. 

Af a~e.n· Fisk bar der i lange 
'l1ider været meget ringe Tilførsel. 

G. 

Harboøre, den 25. April 1898. 
Det rige; i Onsdags begyndte, Kul· 
ler:6skeri vedvarer;. men Fangs~erne 
ere gaaede noget ned, nemlig til ca. 
60 Snese Kuller pr. Baad foruden 
Torsk. Priserneel'e desværre alle
rede dalet .meget. Kun en lille Del 
kan eksporteres, og Prisen bliver ikke 
over ca. 2 Øre pr. Pd. Det meste 
gøges afsat i Omegnen pr. Aksel, og 
i: Lørdags den 28. ds. gik Betalingen 
endog ned til 85 Øre pr. Snos Kuller. 

, . Der er al Udsigt til, at det rige 
. Fiskeri vil vedblive en god Stund 
endnu~ Paa et tidligere Stadium 
vilde dette have været til særdeles 
stor økonomisk Fordel for os; men 
nu ser det. ud til, at Fortjenesten 

. Wvertemmelig illusorisk. P. 

FJaltrinflj,d, 25. April 1898. Fiske
. / li •.• ' i sidat forløbne 8 Dage gaaet 

·.j~t1i:~, 

javnt godt ber fra Kysten., idet man 
stadig bar baftøstlig Vind, og nnar 
undtages nogle enkelte' Dages tem'" 
melig haarde . Kuling, . i hvilke Fi
skerne bave haft nogle drøje Ture 
paa Havet, sao. bar: dog Vejret 
nogenlunde været, hvad man kalder 
godt Havvejr bel". 

De første Dages Fangstel' vare i 
Forhold til den fremrykkede Tid i 
Sæsonen kun temmelig ringe; men i 
flere Dage bar nu Udbyttet været 
ret godt, idet der gennemsnitlig, har 
været opnaaet Fangster' paa hen
holdsvis 50, 1)0 og 70 Snese Kuller 
daglig pr. Baad, foruden at der og
san. ,bar været flUlget en stor Del 
Torsk og enkelte HelleHynder. 

Da Priserne i Hamburg endnu 
stadig ere gode, ved Fiskeriets Be
gyndelse 25 Pfg. og for Tiden 17 
Pfg. pr. Pd. Kuller, bar Fortjenesten 
for Fiskerne- i den senere Tid været 
ret god, og da Vinden vedblivende 
holdel' sig østlig med godt Havvejr, 
er der Udsigt til, at Foraarsnskeriet 
slet ikke bliver. saa ringe, som først 
autaget. 

Paa Nissumfjord bar Fiskeriet 
. heller ikke været saa daarligt i denne 
Maaned, ganske vist er det jo hoved
sageligtdElD mindreværdifuldeFlynder, 
som ber fanges, men der nskes dog 
under Tiden ogsaa en Del gode Laks 
samt Ørred. Gedde og Helt, ligesom 
Havfiskerne ved Thorsmiilde ikke 
sao. sjældent forsyner - sig selv med 
Sild til Ejs fra Fjorden, og Aale..' 
nskeriet i Maj, Juni og Juli Maaned 
giver som Regel Fjordnskerne en 
ret god Fortjeneste. 

Frederikshavn,. d. 25. Aprill898. 
Noget bedre Vejrforhold hav.e været 
fremherskende i .. sidst forløbne Uge, 
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bedre,; bn~rt Fald end vi have været 
vante til i mange Tider. 'Naar For
holdet. som" i sidste Uge, er sudan, 

, at detmr Hanejl' f den Q\'el'vøjende 
Del af Ugen, kan Fiskerne jo ikke 
være andet endtilfl'eds. I Begyn
delsen af Ugen indkom flere Kuttere 
fra Vestkysten, hvor de i Farvandet 
mellem Hanstholm og Hirtshals havde 
havt et Udbytte af fra 30-150 Snese 
Rødspætter, vejende 16-16 Pd. Sne
sen og betalte med 3-4 Kr.pr. 
SDes.Fra Aalborgbugten er der 
Ugen igenllem indkommet betydelige 
Partier, tiskedu af saavel svenske 
som' danske Kuttere, Udbyttet har 
gennemgaaende været .godt, og, OlD

. end Fisken ikke er særlig vægtig pr. 
Snes; er Kvaliteten dog i sin Helhed 
ret god, den vejer fru 1O~13 Pd. 
Snesen og betales med fra 1 Kr. 50 
Øre-3 Kr. 60 Øre pl'. Snes. Fra 
Herthas Flak indkom 5-6 Kuttere 
med hovedsagentlig mindre Fangster, 
Fisken vejede 12-16 Pd. Snesen og 

betalfes med fra 2 Kr. 25-'-3 Kr. 
. 25 Øre pr. Snes. Herfra' indbraSt,e 

mindre Partier Skælising 9pnaaede 
ca, 20 Øre pr. Pd. I Gaa:r ind{tmn 
2 Kuttere ,fra V estkysten, ~g deres 
Udbytte varsler ikke daatligt, for 
Vestkystfiskeriet, den, ene bavde ca~ 

100 Snese Rødspætter, der betaltes 
med 21/ t Kr. pr. Snes, den anden" 
havde godt 200 Snese; de~ vejed~ 

. ca. 20 Pd. Snesen og betaltes med 
5 Kr,' pr. Snes; denne Kutter ,liar, 
siden Paasken tisket for ca. 1800 
Kr., hvilket Resultat jo maa siges 
at være fremragende. Tilførslen 'af 

'Hummer ha! været t<,mmelig kRap, 
fra Sverri g tilførtes ca. 600 Stkr. 
pr. Kvase, og fra KristiaDssalnd pr. , 
Dampskib ca. 3060 Sth. alt til her.; 
værende Modtag~re. Direkte til' det 
tyske Marked afgik herover ca. 7000 
Sth., Prisen holder sig omkring ved 
1 'Kr. 50 Øre pr. Pd. en gros ab 
Norge eller Sverrig. Il. 

BEKENDTGØRELSER 
9r .. edYD&'t'll. 

April "elfer Maj Maaned kan leveree 
et Kvantum krafti~ Ønedyngel il. 
Il! Kr. pr. 1000 Stb. ab Viborg Da
n.g .... rd. Mod omgaaende Betour· 

Seleka· 
or KØbernee 
ikke under 

1000 lilk. - .xped •••• i den Orden 
aale,ng" :B1orraad havee. 

nstaltens Sit aa.rig. 
Virk. garanterer KØberne 
kyndig og omhygg"JoIg Fonendelee. 
Forespørgeier besvare •. 
,Flakerlselskabet I ,VlborlJ 

Sildekasser. 
Ca. 70 Sildekasser, 

flere aldrig bruf.!;te~ sæl
ges billigt fob Stege. 

B.illet mrkt. 10 bedes 
indlagt paa dette Blads' 
Kontor. 

Drivkvase. 
En ny Drivkvase byg

get af Lærk og Elg, 24 
Fod lang, er til Salg 
hos Baadbygger 

A. Ander.en, 
Kellehave. 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder Fiekerne 

.ine anerkendte S'lUlT6vaad i for·. 
skelUlJI' I,ængder og Maek"etØrrel· 
eer. 90 og 96 Øre pr. Favn eitel' 
GArnet8Tykkel8e l fleketairdigStand. 
- Landdragning8vu.d til de·lor-' 
skellige m,kerler, ... mt Vaad ,tU 
Fel skvand.Ø.kurier. 

Chr; U.Dtved, 
Vaadblnder. 

Skagen .. 

Baad ,til Salg. Tysk Kvase 
med Vaad, velsejlelldeog Eri saågodtsom ny 'Dam.' 
solid, 'ønskes til Købs af, jolle, 20 Jl'od ,lang, med;8 

Sejl er billig til Salgs ved 
Henvendelse til Brødrene Andersen; 

Femø pr. Maribo. p. Petersen, 
Taarbllllk pr. Klampenborg. 

I 
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B.øbenhaVils Ti.Itørøel af fersk Fisk direkte 'fra Fiskeplads 

og pr., Jernbane, A·~D&mps1tib , 
1 Ugen Ira 1.7. April Hi 24. 4lJr111898; 

,s. ..... ~ ... I·t~ ~æl' ""Ji 
• "i$ .. • .= 

GG .. = I'~= .l1li. 

~ii I ':!! 
• t: G ;... 

TII,-,taf:, -II ''Ii .. "'(il .l1li. .. "Cl' "Cl =i 11 :'.r= ' =-.!! ... - .... ~o "Cl Cii co CI:OC ;; ..... <Ii> &IC .. z:o. .=~ ~ø I- ~~ . c~ cø .l1li. .. \I: ~A. ø ~ lID en øo c Cl 

18 danske Fisker- ~ Pd. I Pd. I Pd. I pd'l Pd. I Pd,I 1M. I Pd I Pd. I Pd. I Pd, 

fartøjer • •. 32436 161 9908 684 7206 

'Danske kvaser: 

3 h ..... doribh.

1
'-

10 fra andre Pladse 11160 I'" 
1
54000 

! 7 svenske Fisker-
fartØjer . .• 8964 

pr. Baado~ V0fe 
fra nærhggen e 
Fiskerlejer ,' .• II 1211241 .700 I ' I 3790121QO' 

pr. Jernbane&. 
Dampskib .:..:...:..:..~ 1589818100 1260221630051 378211980712'7~4970111 31251015260 1_4,626 

laIt. .. 88978 8100 2618 9402 59166 2700 1220790 7160 3125 6260 4626 

l) Tunger. II) 2452 Pd. Tunger og 150 Pd. Pighvar. 3) SleUer. 4) Skrupper. 5) 8000 Pd •. Skrupper. og 
aoo P4;'SI4!tfllr. Sr Sfenbidilr; .7) \190 Pd. Stenbider og 990 Pd" Kuller. ti) 14M Pd. ABl "g 7116 :Pd. Aalebab
bero 9) AIlI. 10) 11600 :Pd. Lak.' og 826 :Pd. Ørred. 

lait er der tilført 401925 Pd. 

Betalt Ge~nemsnit8'pris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 3,50-6,00 pi'. Lpd.; , 
Torsk, levende Kr. 1,25-1,75 pr. Lpd.; Sild, ',store danske Kr. O,40-1.~5 pr. Ol, smae. 
danske Kr. 2,00-4,00 pr. Kasse; ARI, blanke Kr. 0.65-0,75, gllle Kr. 0,40-0,60 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,40-1,50 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,80 0,90 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,80-0,45 pr. Pd. j 
RroerKr. 1,25-1,50 pr. Pd.. " , 

I Ugens Løb har Tilførslen af levende Rødspætter, direkte fra Fi$keplads. været 
betydolig bedre ~nd forrige Uge. Der ~nkom fra· Nordsiden af Anholt ~ Kuttere 
med Fisk vejende ca, 18 Pd. Sn~8ent betalt med 61/,_6 Kr. pr; Lpd.; fra Noidvelltsiden 
5 Dled Fisk vejende 15-16 Pd., betalt med 4-61f,' Kr., ' og fra Aalborg Bugten;" med 
Fisk vejende ca. 14 Pd., betalt med 31/.-:-4' Kr .. Frå Frederikshavn og Grenae. Rnkom 6 
Kvaser med ca. 1500 Lpd., fisket hennoldsvis Vest af Skagen og paa Aa.lborg Bugten, 
vejend 18-16 og 14 Pd" p"talt med 41/.-(, Kr. 7 svenske BaRde ha.vde fisket ca, 500 

, Lpd. Nord, og Nordvest af .f\,nholt, betalt med 4-6 Kr. Af Torsk' tilførtes med. 7 
danske Kvaser aooo Lpd., betalt med PI "':'18'. Kr. og ankom fra Taars, Lohals, Aggersø, 
Boydeti . ..EbeltOft, 'Kalløvig og Hou, 1 Kva~e fra hver Plads. - Med Jernbane og Damp
skib tilførtl:!s 2200 Kasser danske Sild, betalt med 40 Øre-l Kr, 25 pr. Ol store Sild og 
2-4 Kr. KI!-s~en (Ol' smalt, Sild. 

Ofrentlig A:. vktion . 
. Tirsdag den 3. Maj 1898 KI. 11 Form. bliver ved 

~fFentilg Avktion, der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 3700 Pd. 
Splid af Tovværk, 000 Pd. Klude, 71,500 Pd. Staalaffald, 57,770 Pd;"UI. 
Jærn, 20' Sejldugsk,ijer, 6 .Fartøj8sejl, 1 Westons Tallie,2 Kabølspll,' M 
Vlnfudager, 48 Heltøoder, 100 Fustager, 1127 Pd. Kobberrør medSlaogør, 

..lj82,Pd. gl. Kobber, 20,420 Pd. gI. I Metal m. m. 
Sagerne paaVises Lørdag den 29. April og følgende Søgnedage fra 

Kl:~()~t i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til den Tid udleveres. 
-'''. ~: OriQq81)(~rltets, ~entralkontQr"den 26. April 1898. 
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ltobenhavnsMekWske 
I 

. N æt . og "Garn-Fa.br1k 
II. L. Utzon. 

anbefaler 

A gn V aa'd;s .. -N·et~ 
K.ebenhavnV. Telef. Nr. 2671, V. Vestel'ltrogade 70. 

A.'''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''''''''"""'''-'''-''~~~ 

Altona Fiskeauction.· 
JOHANN COHRS, beedigetFiskeau~tionator. 

Brevadr. : Joha.nn Cohrs, Altona. Telegrama:dr.: COhr., Altona. 
. . 

Sejl og Udsalg .afSejldug. 
Prima' amerikansk Bom

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

Hør-og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Ngkjøbing p. \ ;Falster 
i Februa:r 1898. 

Færdigsyede 'S",l, solidt 
forarbejdede, leveFesvir
keligt billige. 

Undersøg sølv!Sagen, 
skriv om Prøver. af D\1g; 
disse sendes altid 'frU. 

F. ',1. +lalmn. 
Telefon1i9. 

Fiskenætfabriken "Dan.mark", 
Grønnehave, Helsingør, Steng&de IS. 

Telefonnummer ,.75 Beltda&'er"'. 
leverer efter BestillilJg . eller fra Lager fra VOt; . med de nyeste og bedste 
Mukinerforsynede, Fabrik: Sild~-, .Rødapæ.ttegarn Aalerulel;,,~ale~"~ 
RejeI'JIIØf,·Rttjerader, Bundgarn samt; alle andre S~ N æt og Gæ,-n. .Th)fn~ 
uldsgar11f Hampellaru og Hø'Fgarn i alle Nr. til ,:Qq.gens billigste;Priøerqg i 
bedsteK~aliteter..bl&k.be.r,.K.~k,l!lla.dt.rfe Q&' K~.· 
haves paa La~er.' .. . . '. . 

Handllnd8giv~ Rabat. For88pørp.!er b88Yaral.tr.kI~ . 
YedU«btiUillgtfAe ··i illelsiq,r .. ()g .ander.s:ti1keadt~$øl'·!.QgrBr~,emødai,~.: 

iediser~t af q&.-qd. ma.i.Wm • .lAt.fldbec~. - 'Tl'1kt 'hos FrlJKb 0IIri~ .. ,'It~1'D. 

, J 
\ 
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Nr. 18. 5. Maj. 1898. 

Kedl.ex:z:a.abl.adetl udgaar h\"er Torsdag. Anne.oer optages ved Henvendelse til 

Frantz" ChristtreII, Irønnegade IO, Købeabavn K., Prisen er ror Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/S Sides Brede; for st3aende Annoncer in4rømmes betydelig R;bat. 

Indhold; Fiskeyngel. - Bekelldtgørelse. -
D ... lløk EilkerlfO'Hninp Ø<llIerallo ..... mling. - OpT ...... b 
om Hjælp til de bOTllholmlke Pløkere. ~ Vest
kYlt-Havnelpørg8maalet. - Pn PTø"etur'med ~krue
kutteren .ElIen". - Marked.-Notlt •• :r fra B L. Sa
lomon.en & Co. - Fløkerib'eretninger. - Bekendt-
RØrelser. ' 

Dall8k Flakerlforenillga KGllfor, Stcrm
gade 20 Stuen, København V, er !iabent 
fra 9-11. Redaktøren af Meulemdblarlet 
træffes desuden i Alm, 5-7 Svanemu8e
gaardsvej 2 A, 8 S. Sager vedrøremle Re
daktionen af MedlØIIIsbladet bedes senute 
til Kontoret. 

Breve og andre .l<'orsendelsel' til For
eningens Konsulent b'edes altid alene adres
serede til hans Bopæl : Falk8Jl8rlUrdsvej 16. 
K.benllavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladots Al,tilder er 
tilladt. nar KIldelI angive •• 

Fiskeyngel. 

"Dansk Fiskeriforening"s Udklæk-
, ningsanstalt leverer billigt i April 
og Maj Yngel af følgende Fiskearter, 
tjenlige til Udsættelse i Soer, Vand
løb og Damme, nemlig Dan8k Ørred 
og Amer. Regnbu,eørred. - Bestil
linger maa snarest sendes til Ud
klækningsanstalten, ,Falkonergaards
vej 16, København V. 

Bekendtgørelse, 
angaaende 

IDdskræD1ming i det i Benhold til 
FiskeriloveDB § • under 29.Januar 
1890 udstedte Forbud- mod Vaad· 

fiskeri i visse Farvande. 

Da·Forholdene pua Grund Ilf den 
usædvanlig milde Vinter efter Mini
steriets Skøn gøre det forsvarligt fol' 
indeværende Anr at indskrænke den 
'l'id, i hvilken Vaadfiskeri i de i 
Indem·jgsmi nisteriets Bekendtgørelse 
af 29de januar 1890 omhandlede 
Vande er forbudt, bliver det herved 
i HelJhold til Lov om Fiskeriet i 
Danmark af 5. April 1888 § 9 be
stemt, at Forbudet mod Vaadfiskeri 

. i de nævnte Vande undtagelsesvis 
bortfalder for. indevæl:ende ,Aars 
M:tj Maaned. 

Hvilk<>t het'ved bekendtgøres til 
El'ton'clning og Iagttagelse for {tUe 
Vedkommende. ' ' 
Landbrug8minisfBI'iet den 29. April 1898. 

H.rrio'g-
D. Stvane. 

~ ; , \ 
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'Dansk Fiskeriforenings 
\ ',' :r.. . 

GeneraJfors~ng 
Lørdagen d ... tG. April :l!898. 

Præl!identen, Kammerherre, Hof
jægermester, Lehnsgreve Moltke..Bre
gentt1ed aabnede Generalforsamlingen 
med følgende Ord: Mine Herrer, idet 
jeg byder Dem velkommen og takker 
Dem, fordi De have givet Møde, 
navniig Dem, der ere komne hid 
langvejS' fra, maa jeg begynde med 
at minde iDem oru det Tab, For
eningen har lidt, siden vi- sidst vare 
samlede, idet Grosserer Vilb. Peter
sen er atgaaet ved Døden. Han har 
været Medlem af Bestyrelsen lige 
fra Begyndelsen, i mange Aar var 

. han Medlem a.f Forretningsudvalget, 
og ban var Formand for Foreningen 
af danske Spjlfartøjer tilli'iskeribrug. 
Den afdøde har varetaget de for
skellige H v('rv med stor Dygtighed 
og Interesse. Jeg tror derfor, at jeg 
vil imødekomme alles Ønske, naaI' 
jeg her udtaler ~n hjertelig Tak til 
den afdøde for b~ns udmærkede Ar
beNe i For(>ning~ns Tjeneste. Hans 
Navn vil al Tid mindes med Erke'ndt
lighed og Højagtelse. 

Forsamlingen slut' ~de sig til Præ
sidentens Udtalelse ved at rejse sig. 

Ved N a rneopraab konslateredps 
det, at 16 Medlemmet· .af Bestyrel
sesraauet V:l re til Stede foruden Be
styrelsen, saaledes at Generalforsam
lingen var beslutningsdygtig, samt at 
lå Fiskerforeninger havde sendt 
Repræsentanter. 

De Medlemmet' af Bestyrelses-' 
. raadet, d!'r havde givet Møde, vare: 
Konsul Fabricius, Skipper P. Nie,lsen, 
Gæstgiver O. Hausgaard, Strandfoged 
Tb. Sørensen, Fiskehandler N. C. 

"'<"',';'" ':', 

Brinck, Hofjægermester v. Iiolste~n· 
Ratblou, . Etatsra .. d Eckhardt, Kon
sul Berthelsen, Sagfører Theill, Fi
sker Rasmus Niehlen,' Grosserer Fr. 
Tb. Adolph, Borgmester O. NeumnDn, 
Kammerraad C. Brammer, Købmand 
N. F. Hansen, Fisker P. Hillebrandt 
og Apotheker A. Aarsleff. 

Følgende lokale Foreninger vare 
repræsenterede: Fiskerforeuingen fo~ 
København og· Omegn, Kastrup Fi
skeriforening, Stadeejernes Fagfor
ening i Øresund, Jyllinge Fisk, 1-

forening, Refsnæs Fiskerforening, 
Fiskeriforeningen for Ulfsund 6~ 

tilgrænsende Vande, Møens Fiskeri
forening, Nakskov Fiskeriforening, 
Bogense Fiskeri(orening, Svendborg 
Fiskeriforening, Fiskeriforeningen for 
Ringkøbing og Stadilfjorde, Kolding 
Fisk~rifor(>ni lig, Skive Fiskeri (Ol'ening, 
Grenaa Piskeriforening og Fiskeri
fOl'ening~TI for Hou og Omegn. 

Den første Sag paa Dagsordenen 
var: 

1. Valg af Dirigent. 

Paa Præsidentens Forslag valgtes 
Borgmester Neumann, Hillerød til 
Dirigent. 

Di1'igenten: J eg takker for Valget 
og skal bestræbe mig for at lede 
Generalforsamlingen i samme Aand 
som den tidligere wangeaarige Di
rigent, Bøjesteretsassessol' Mourier, 
der desværre ved Sygdom er forhin
dret i at være til Stede. J eg skal 
konstatere, at Generalforsamlingen 
er lovlig indvarslet i "BerI. Tid," 
og Foreningens Medlemsblad med 
14 Dages Varsel. 

Den næste Sag paa Dagsordenen 
var: 

2. Detførløbne Aars Regnskab 
og Medlemsfortegnelsen fo~elæuge.s, 

.. ) ~ 
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Kassereren, Grosserer CarZ: J eg 
kan med ~eDsyn til Regnskabet i 
det væsentligE' henholde mig til AaNi
beretnin,;en. Hvad Medlemsantallet 
angaar, skal jt'g bemærke, at det i 

. 1897 bar været af ordinære Medlem
mer 67iJ mod .677 j 1896, af livs
varige 19 mod 21 i 1896. Altsaa 

. ialt ved Udgangen af 1897 692 Med
lemmer mod 698 i det foregaaende 
AaT. Antallet er altsna ikke llndE'r
gaaet væsentlige Forandringer i vel 
har Foreningen mistet nogle af sine 
gamle Medlemmer, men den har og
saa erhvervet en Del nye. Af lokale 
Foreninger have i 1897 '2 Foreninger 
med ca. 3400 Medlemmer sluttet sig 
Foreningen. 

Indtægtsposterne ere følgende: 
Medlemsbidraget 6410 Kr.; Land
brugsministeriets Tilskud 8000 Kr.; 
Sælhundepræmier iJ729 Kr.; Mpt\
lemsbladet 1000 Kr.; den Ra ben
Levetzauske Fond 1500· Kr.; Ilet 
Olassenske Fideikommis 400 Kr. ; 
Hjørring Amtsraad 60 Kr. End
videre er del' soigt Fiskt>yngel for 
37 Kr. 60 0re og indvundet i Rl'nter 
61 Kr. 66 0re. 

Hvad Udgifterne angaar, are de 
omtrent de samme som forrige Aar. 

t Jeg skal nævne: Til Oanu. Morten
sens Undersøgelser over LakR og 
0rred 100 Kr., til Præmie. for en 
Prisopgave over Rejen 860 Kr., til 

. Publicering af RE'jeafhandlingen 950 
Kr., hvoraf Oarlsbergfonden har af
holdt de 500 Kr.; til Udryddelse af 
Sælhunde 3729 Kr.; til Fiskerskolen 
i Vallekilde 682 Kr. j til Medlems
·bladet4014 Kr, 60 Øre og til Ud· 
stillingen i Stockholm 1000 Kr, 
Efter at alle Udgifter ere afholdte, 
er der et Overskud af 89 Kr. 1~ 

Øre, der overføres SOm Saldo til 

Grundfonden. Denne andrager liS32 
Kr. 22 ørl'. Naar dertil lægges 
indvundne Renter 277 Kr. 25 Øre, 
og 300 Kr. i Østifternes Kreditfor
eningsobligationel', slutte vi med en 
Grundfond af 11998 Kr. 60 0re, 
hvilket er en Forbedring mod det 
foregaaende A ur . 

Hvad Hjælpefonden angaal', havde 
vi fra forrige Aal' en Kassebehold
ning paa 3298 Kr. 13 0re, i 6 aar
lige Bidrag er indkommen 60 Kr., 
fra Bøsserne 433 Kr. 63 Øre, i 
indvundne Renter' 770 Kr. Dette 
udgør tilsammen et Beløb af 4&61 
Kr. 66 Øre, Det er Bøsserne fra 
Bornholm, del' hal'e ydet det største 
Bidrag, nemlig ca. 100 Kr.,· hvilket 
er sket pua den Maade, at Kontrol
lør Stub har animeret Fiskernes 
Hustruer lil at indsætte noget i 
Bøsserne for b\'ert Parti Fisk, der 
indfanges. Et Bidrag af 433 Kr, 
fra samtlige Bøsst>r er imidlertid 
langt fra tilstrækkeligt, og jeg skulde 

. derfor anbefale de til Stede værende 
at virke for, at der kom mere j dem, 
nm aske bedst derved, a.t man bar 
sig ad paa sammI' Maade som paa 
Bornholm. Understøttelsernebave 
jalt anuraget 291 Kr. I Sparekassen 
jnd(~stnar der 4091 Kr. 16 0re 
ved· en Trykfejl staar der i Beret
ninl!J'1l 66 0re hvilket i Sammen
ligning med forrige Aat: er en For
bl'dring fJof 793 Kr. Endvidere haves 
11000 Kr. i 4 pOt. Kreditkasse· 
obligationer, 7000 Kl'. 31/ 2 pOt. do. 
og l'U Aktie i. Dansk Trawlselskllb 
Dan paa 100 Kr,. ialt 18100 Kr. 

Da Ingen begærede Ordet,. er
klæredes RE'gnskabet fol' godkendt. 

Den næste Sag paa DlI.gsorden~n . 
. var: 
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3. Beretning afgives om Foreningens 
Virksomhed i 1897 .-Virksomheds- . 

planen for 1898 forelægges: 

Præsidenten: J eg skal kun ganske 
kort afgive e' Beretning om Tirk· 
som heden i Aarets Løb, og dn 
Hjælpefondena Virksomhed er om
talt af Kassereren, skal jeg gaa 
over til: Faresignalstationerne. Af 
saadanne er der i Aaretl!l Løb op
rettet en ny ved Fjaltring og 
Vester Tversted er flyttet til Sten
bjerg. Endvid(lre er Nymindegab 
bleven .6yttet paa Grund at Ind· 
løbets Flytning, og Thorsminde, der 
havde lidt ved en Stormflod, er 
blev en kompletteret. For Tiden 
findes der 24 Faresignalstationer. 
Stationerne synes efter Rednings
damperen "Vestkysten"s Anskaffelse 
at have faaet forøget. Betydning, 
idet de kunne gøre stor Nytte ved 

I 
Signalisering til denne. Der el' da 
ogsau indgh'et Andragende om tre 
nye Stationer ved Vejlby , Vrist og 
IJangerhuse paa Harboøre. Uagtet 
disse Andragender indgik meget 
sent, har Ministeriet dog efter For
eningens Anbefaling søgt og (aaet 
dem bevilgede, saa at de ville blive 
rejste j df'n kommende Sommer. 
hvilket ganske, sikkel't vil være hel
digt, da Harboørekysten frembyder 
meget vanskelige Landingsforhold. 

Modelsamling~l1 er i Aarets Løb 
bleven stærkt 'forøget baade ved 
Gaver og Køb, den har imidlertid 
kun kunnet være aaben i Aarets 3 
første Maaneder, idet største Delen 
af den anvendtes ved Udstillingen i 
Stockholm, og for Tiden ere Gen
stanclene . i Bergen, sau for pn a Slut-

. ningElD af Aaret i det tidligste vil, 
"den ikke kunne blive gena~bnet. 

Bestyrelsen arbejder for .Tiden på,å. 
at faa et heldigere Lokale til Mo
,delsamlingen, saa at den kan komme 
til at gøre fuld Nytte.' Af Gaver 
kan blandt andre nævnes en smuk 
Model af en Skagens Fiskerjolle, 
skænket af Skagens Fiskeriforening 
ved Konsul Fabricins samt en inter
essant Fremstilling af 0stersfiskeriet 
i Limfjorden, skænket af Direktør 
Tonning i Nykøbing. Bestyrelsen 
beder samtlige Givere modta.ge 1'11 

varm Tak og beder alle Interesserr.!.' 
stadig have Modelsamlingen i Erin-

, dring. 
Fiskeriskolen har som sædvanligt 

været godt besøgt, og dens Betyd
ning synes at arbejde sig ind, navn
lig i de unge Fiskeres Bevidsthed. 
K uttElren "Maagen", li er delvis ("jes 
af Skolens Lærere, gaar om Sommeren 
paa Islandsfiskeri, og til' dens Be
sætning hørte to af Fiskeriskolens 
tidligere Lærlinge. Skolen havde 
ved Aarsskiftet 9 Elever, og ved det 
nye Skoleaars Begyndelse havde der 
meldt sig 10. 

Hvadangaar Præmierhlgen af Sæl
hundedrab er der i 1897 dræbt 1240 
Sæler imod 1297 i 1890, der er altsaa 
sidste Aar dræbt færre Sælhunde end i 
96, og maaske ere ~ælerne da paa 
Grund af Jagten paa dem i Aftagende. 

Bestyrelsen har for Tiden nedsat, 
et Udvalg, der hal' under Over
vejelse en muli'g Forbedring af V ("d
kystens Baadtyper, hvad Re
sultat, der vil kunne naaes, lader 
sig jo endnu ikke sige, og Spørgs
maalet er jo yderst vanskeligt. 

Bestyrelsen har alt i længere Tid 
haft sin Opmærksomhed henvendt paa 
Fisketransportforholdene. For
handling om denne Sag førte til, at 

, man, da Isafkølingsvognene have vif$t ' 
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sig at være for dyre at benytte, lod 
forfærdige Tegning af en Isolations
vogn og indgav Andragende til Ge
neraldirektoratet om efter Tegningen 
at lade forfærdige et Par Vogne til 
Prøye. Direktoratet sVSll'ede imid
lertid, at det savnede Midler hertil, 
men mente i en af sine Isolations
vogne at have en brugelig Type. 
En saadan Vogn vil derfor i den 
kommende Sommer blive overladt 
Foreninw;en, som derpau vil. udføre 
Forsøg med den. 

D'Hr. vilde erindre, at det blev 
besluttet at publicere den af Cand. 
Mortensen som Besvarelse raa en 
af Foreningens Præmieopgaver ud
arbejdet Afhandling om RejC'ns Yngel 
og Vandringer, idet det nedsatte 
Udvalg udtalte, at AI'bejdet yur 
meget værdifuldt og vilde kunne faa 
praktisk Betydning for vort Reje
fiskeri og for Lovgivningen paa 
dette Omraade. Paa Ansøgning be
vilgede Carlsbergfonden 500 Kr. til 
Reproduktion af de ledsagende Tay· 
ler og Afhandlingen blev publiceret. 
Den kan faas i "Bogladen fol' 4 Kr. 
50 Øre, medens Foreningens Med" 
lemmer kunne faa den paa Kontoret 
for 2 Kr. 

Som bekendt ledede Foreningen 
clen <hns ke A fd eli ng a f Fi ske
ri li tI:ol t i Iii ngen i Stockholm i af
vigte SOlllmer. Det lykkedes at faa 
ikke ringe Deltagelse, og herved og 
ved Foreningens egen Udstilling blev 
den dnske Afdeling meget· vel
lykket og; gjorde det danske Fiskeri 
Ære .. fjer tilkendtes Foreningen og 
enkelte andre Udstillere Taksigelses
diplom, og et større Antal Udstillere 
fik Meduljer. 

Med Hensyn til den interna
tionale Fis-keriudstilling i Bel'· 
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gen i illde\'tlJre~de Aur har Land
brugsministeriet anmodet Foreningen 
om ILt overtag~ Ledelsen af den 
danske Afdeling. Da det her er 
en internntionalUdstilling, ønsker 
man gerne at gøre Danmarks Re
præsentation saa fyldig som muligt. 
Der er anvendt et stort· Arbejde 
herpaa, og Deltagelsen af private 
Udstillere bliver større end i Stock
holm, saa der er al Udsigt til, at 
Danmarks Udstilling vil blive fyldig 
og vellykket. 

Af lokale Foreninger have i 1897 
42 med et Medlemstal af 3394 været 
Medlemmer af Dansk Fiskeriforening. 
Ved A arets L dgang har Foreningen 
for Klitmøller og Vangsaa opløst 
sig, medens den nydannede Forening 
for Hou og Omegn har indmeldt 
sig fra Januar 1898. 

B vad nu Virksomhedsplanen for 
det indeværende Aar angaar, har· 
Bestyrelsen ikke tænkt at tage sær
lige nye. Opgaver op, udover hvad 
der vil tilhyde sig i Aarets Løb, 
lUen .il arbejde videre paa de fore
liggende Opgaver og i øvrigt fOI'j-: 
sætte Foreningens Arbejde paa sæd
vanlig Maade. 

Fisker R. Nielsen, Skalø: Yed 
Hensyn til Sælhundene skal jeg be
mærke, at naar den Mening har været 
udtalt, at de skulle være aftagne, 
tør jeg paastaa, at i hvert Fald de 
Ulykker, de foraarsage, ikke ere af
tagne, men tværtimod ere blevne 
meget værre, og ing<,nsinde have været 
saa store som i denne Vinter. Der. 
for er det, der er anvendt til Sæl. 
hundenes Udryddelse, ikke værdt at' 
nævne i SammenJigning med de 
Ulykker, de volde. De æde for mindst 
11ft Mill. Kr. aarlig i de da.nske 
FarvaDde, og det er endda meget 
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lavt r(~gnet; dtlsu(len /l:øre de Skade 
p.w. Redslmhernc. J l'g vil derfor 
&'lmode Bestyrelsen om at tago kraf
tigere fat pas Udryddelsen nf disse 
skadolige Dyr. Hvis Foreningens 
nu væren(le Midler ikke strække til, 
bør den anmode Regering og Rigs
dag om at faa et Beløb som 20-
30.000 Kr. til( Raadighed i dette 
Øjemed. De RiBer, man har anvendt 
til Udryddelsen, pre efter min For
mening ikke gode, thi inden man faar 
dem indstillede, ere Sælhundene fol'
svnndn". Npj, man skulde am'pnde 
de nye RiBer, der kunne skyde 3-
400 Alen uden at indstilles. Sllgell 
er den, at man føler ikke rigtig 
Trykket af Sælhundene, ellers skulde 
der nok rejse sig en ganske anden 
Stemning i Landet for den Sag. 

Det glæder mig, at man har an
befalet, at Foreningen skulde virke 
for Indførelse af nye Baadetyper paa 
J yllands Vestkyst, hvad jeg allerede 
omtalte paa Generalforsq.mlingen i 
Fjor. Det er meget bedre end at 
drukne alle disse Millioner i Havne
.anlæg. Der trænges ogsnn til For
søgsstationer, thi de jydske Fiskere 
ere nok ihærdige og Jygtige Folk, 
men de hænge ved den gamle Maner 
og skulle se det nye Bere Gange. 
prøvet, før de gaa ind derpaa. 

, Et~tsraad Eckardt, ørumgaard: 
Det er den sidste ærede Talers Be
mærkninger om Sælhundene, som for
anlediger mig til at me<ldele, at jeg 
for en Maanedstid siden læste' i 
"Flensborg Axis" om en Rejse, som 
Pastor Dussel gjorde omkring i Lan- I 

. det for over 100 Aar siden, og paa 
hvilken han kom til en Mand ved 
Lillebælt, SOlD ødelagde en ganske 
enorm Masse Sælhunde pau en snild 
Maade. Det stod der vidtløftigt be-

skrevet; men da jeg ikke er Sag
kyndig, forstod jPg d~t ikke rigtigt. 
Dog kan der ml1aske ved nøjere 
Gpnnemlæsning' bringes noget ud 
tIelaf. Sagen forekom mig værd at 
lægge Mærke til, og jPg vil derfor 
henlede den ærede Bpst,'relses Op
mærksomhed paa denne Rejseberet
ning. 

Konsul Berthelsen, Ringkøbing: 
Ved Ilt gennemlros~ Beretningen om 
Foren,iub"OS Virksomhed i det for
løbne Aar, maatte jeg som 'vel de 
Beste Medlemmer aCBestyrebesraadet 
erkende, at Aaret var gaaet jævnt 
still .. hen. Del' var ikke fremkommet 
nye Forslag, hverken fra Bestyrelsen 
eller fra Bestyrf'lsesl'a.udets Medlem
mer. Er der nogen Skyld i sa,a 
Henseende, er cl .... " ene Part her lige 
saa skyldig SOIlI den anden. Der 
forelaa derfor ikke noget særligt, 
som skulde friste Bestyrelsesrlladets 
Medlemmer lang:\'ejs fra. til at komme 
berover. Det !<klllde da være, hvad 
jeg ikke er vis pan, at det stillede 
Forslag til en Lovændring maaske 
nok kunde friste os til at komme 
herover og bebyrde Foreningens Kasse 
med Rejseudgifter. 

V cd at læse Reretningen, stødte 
jeg paa en Sag, som ogsaa gav> mig 
særlig Anledning til at komme til 
Stede i Dag. Det el' den S .. arskri
velse, ,Bestyrels!'n bar indsendt til 
Kommissionen vedrørende Anlæget af 
Havne paa Jyllands Vestkyst. Denne 

- Skrivelse beredte mig en Skuffelse. 
Jeg savnede i den en HjærtetsVarme 
for Havnesagen ; den kommer slet 
ikke frem, skønt Bestyrelsen bavde 
Lejlighed til at animere KOD.missio
nen for den Sag, hvorfor Kommis
sionen blev nedsa.t. Der var ved det 
af Kommissionen uclsendte Cirkulære 



givet Bestyrelsen Lejlighed. til at op
fylde en Pligt overfor Dansk Fiskeri
forenings Medlemmer, men den Pligt 
synes jeg, de har svigtet. J eg ved 
jo godt, at ikke alle Tilstedeværende 
ere med paa Vestkyst. Ha vnespørgs
maalet, men derved formindskes Be
styrelsens Forpligtelser ikke; thi det 
el' en af dens Pligter at værne om Vest
kystens Intere~s~r og søge dens Livs
sag fremmet. Det staar i Foreningens 
Love, at en af dens Opg::n-er Cl' at 
værne om Havnesagen. N aar der i 
Slutningen af Skrivelsen staal": "Be
styrelsen skal derfor indskrænke sig 
til at udtale, at Anlægget af en 
Havn uden Tvivl vil udvikle Fiskedet 
med Kuttere i d(> nævnte Have, 
medens dog den l'inge Betydning, 
som Esbjergs gode Havn hal' havt 
for Fremme af Fiskel'jet dersteds, 
vel kan gøre det tvivlsomt, om man 
tør vente sig noget bet y<l eli gt i den 
Retning", saa vil jeg udtale, at efter 
den betydelige Udvikling Fiskeriet i 
Esbjerg har tuget fra 1890 til Dato 

og herom haT jeg indhentet stati
stiske Oplysninger - har man ikke 
Lov til at sige, at Esbjet'g Bavn 
ikke lover godt for Fremtiden, Tvert
imod, llled Esbjerg Havn som Ud-

. gangspunkt, maa det være berettiget 
nt mltn]f>; at et Havneanlæg Nord 
fOl' Hlif'lls Rev vilde give Haab om 
fOl'Ogt·dc Indtægter af Nordsøfiskeriet 
fol' Fn'lIIl iden. Det er sagt mange 
Gangl' hel' i denne Sal, naar Havne
sagen har værC't par Banc:-, at, der
som Esbjerg Havn havde liggetNOId 
fur Hu: ns Re\',vilde deris Indtægter 
have \'leret langt større. Det er en 
Hll!l\lslw fol' l"ilSk.oriet, at den ligger 
Sy ti fOL' Horns Rev, og det el' et 
MOlllent, vi have anvendt til Fordel 
for et Anlæg Nordpaa, at Esbjerg 
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Havn liggor "forkert" i og dog ur 
Fiskc:-kutternus Tonnage steget fra. 
~n8 til .1000 Tons. Jeg skal ikke" 
stille FOl'slag om nogen ~esolution, 
men har kun villet benytteLE'jlig
heden til at udtale en Beklagelse 
over Bestyrelsens Skrivelse og et 
Haab om, at de i Skrivelsen in.de
holdteUdtaleisel' kunde bliveændrede, 

"thi de have sandelig ikke fremmet 
Havnesagen. 

Kommandør 8. Bojesen: Paa 
Bestyrelsens Vegne skal jeg gøre 
nogle Bemærkninger som Svar paa 
de U dtaleisar, der are faldnQ angaa
ende Havnesagen. Det er vist 
Konsul Bert"elsen bekendt, at Bavne
sagen har været Genstand fot varm 
og indgaaende Behandling fra for
skellige Sider i længere Tiu, DleD at 
man hvert Aal' støder "paa nye Van
skeligheder fra den ene og den anden 
Side. Det vil ligeledes være Kon
sulen bekendt, at for endnu en Gang 
at forsøge Sagen fremmet, har Rege
ringen nc:-dsat en Kommission, som 
for Tiden behandler denne Sag sam· 
men med andre væsentlige Spørgs
maa.l angaaende Havneanlæg. At 
Fiskeriforeningens Restyrelsesmed-
lemmer, der jo ikke ~r Teknikc:-re 
eller Ingeniører, ikke kunne gan hen 
og tage~ et ganske bestemt Stand·· 
punkt i Sagen, saalæng-e der frem
træder saa" mange og ganske over
ordentlig modstridende Ioteresst'r, 
som her stadig komme frem, kan 
ikke undre nogen. Jeg sknlsaaledes 
minde Konsul Bert helsen og de øv· 
rige Tilstedeværende om den U d
talelse, der i den seneste Tid er 

"fremkommen ---:- og den maa dog. have 
en meget væsen,lig Indflydelse - fra . 
forskelligeForeninger, som have Inter
esse for Søfart og Handel i deres 
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fm'skE"lIiga FOI·gl'f>ninger. De have 
_ nWlittm genn(·mgal.l.ende udtalt sig be· 

stemt imod en Vestkysthavn, hvis 
denne da sklll være andet og mere 
end en Fisk<"rihavri, hvis den skal 
vrere en '1'rafikaavn, en Øhavn, hvis 
der altaaa tilsigtes et større Arbejde 
derovre. De, som have udtalt sig 
forilela.gtigst derom, sig(>, at vi mna 
ba/veen Bavn i Nærh~den af Hanst
holmen og Skagen. Det har ogsaa 
været Udga.ngspunktet for' de For
handlinger, der førtes om en Havn 
ved Sandnæshage. J eg bar støttet 
denne.Plan, fordi det efter min Over
bevisning vilde være det bedste Sted 
for en Bavn i "men Kon'sul Berthelsen 
ved ogsaa, at Forhandlingerne blev e 
lagte hen, idet Regeringen optog 
Sagen til en grundig Overvejelse i 
en dertil nedsat Kom mission. For
uden en Havn ved A»holt staar der 
paa Dagsordenen· en Havn led Ska· 
gen, hvad der er en meget nødvendig 
Ting,og det er mig bekendt, at det 
har spillet en meget vigtig Rolle 
under Kommissionens Forbandlinger. 
Dernæst er der Spørgsmaal om en 
Vestkystbavn, og dertil 'kommer saa 
efter Anmodning fra flere Søfarende 
Spørgsmaal:et om en Havn ved Born
bolm. Havnen ved A.holt er jo 
allerede bevilget, Da hele Sagen 
sadedes ,t under Overvejelse af 
virkelige tekniske K~fter baade af 
dem, som staa til Regeringens Dis
position, og af civile Ingeniører, der 
gennem· deres Praksis ere særligt 
sagkyndige paa dette Omraade, vil 
Konsul Berthelsen vel indrømme, at 
det er meget vanskpligt for en usag
kYlldig Bestyrelse som Danllk Fiske· 
riforeniogs at tage et bestemt Stand
pllDkt, i 'denne Sag j det er umuligt 
fo.r os at @jØl'8 det. Naar DU Konsul 

Berthelsen retter en lille Bebrf\jdelse 
imod os, fordi vi ikke have udtalt 
os med Varme om, Sagen, saa synes 
d!"r bagved den ligesom at ligge et 
lt'urlangende fra Konsulen om, at 
Bl·styreisen skulde have udtalt, sig 
for denne Sag, og det er dog maaske 
lidt mt>re, end man absolut kan for
dre. Man knn ikke udtale andet, 
pnd hvad der er Ens Overbevisning, 
og om denne Overbevisning staar 
Andres Iller eller mindre nær, ligger 
naturligvis l de forskellige Opfattelser, 
der ere repræsenterede, og jeg mener, 
at det berettigede; ved ikke at ud
tale sig varmere,end sket er, ligger 
som sallt i, at hele Sagen nu er 
under en meget grulldi~ Overvejelse, 
formodentlig for sidste Gang. Naar 
Resulhtet af disso Overvejelser fore
ligger, har man et Grundlag, hvor
paa man kan udtale sig ganske 
anderledes bestemt, end det i dette 
Øjeblik er muligt. (Fortsættes). 

Opraab om Hjælp til de 
bornholmske Fiskere. 

Stormen i Dnfl'ne den 24. til 26. 
Marts d. A. har ramt den dygtige 
bornholmske Fiskerbefolkning haardt. 

6 Bande, hjemmehørende i Rønne, 
N eksø og Tejn Fiskerleje med ialt 
12 Mand, for største Delen bestaa
ende af Mænd i deres kraftigste 
Alder, savnes, og Haabet om, at 
nogle uf dem .skulde være blevne 
reddede, er nu svundet. Alle de 
borteblevne hensad i meget smaa 
Kaar; flere af dem efterlade sig 
Hustru og uforsørgede Børn, og de, 
der vare ugifte, støttede deres træn
gende Forældre - For samtlige de 
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af Sorgen l'a Ol'" Fi"kerralllili(,l' el' 
derhos TaLet at' ltmJ ve, Rou3kabel' 
et baardt Slag, i økonomisk Hen
seende, Men foruden disse 'Jl'isker
fa. III ilit' l' hav€' ogsa:t audre lidt T:th 
y('d Stol1urn, idet ma lige Fishl'e, 
SPID vare pan Søen ved Udhl'ullet nf 
Stormen og hvem det lykkedE's nt 
naa Havn og redllo liivet', ha re mistet 
Rel.h.knber og lidt Skade paa Fartøj. 

For at tilvejebringe Midler til at 
lindre den N ød, som Tab af For
søl'ger - det være Ægtef:dle eller 
SØll og nt' de Redskabl'l', df'r for
skaffe Fisker('D hans tar'\'elige huurdt
el'hvern·de Udkomme, dl mc·Møre 
fol' de paagældende, ere undertegnede 
traadt sammen for paa den fattige 
bornholmske Fiskerhefolknings VegDe 

'al ll"tn'enlle os iRke blot til Born
holmerne, Well og,an til den onige 
Del af det danske Folk med Bøn 
til alle, der maatte føle va.rmt for 
de af Ulykken hjemsøgte, om at yde 
en Skærv til at mildne de eftl'rladtes 
Kaar og afværge \ Nød. 

Bidrag, for hvilke der vil blive aflagt 
Regnskab, modtages af enhver af os. 

Born holm, den 6. April 1898. 

Jeu P. Bendtsen,' Groothof, 
Fisker, Tejn 1<'iskerlcje. Amtmand. 

, Komiteens Formand. 

B. P. Jørgensen, Olivaril18, 
Fisk .. !', Rønne, Byfoged, Rønne. 

Wilhelm Iømle, Stu1J, , 
Købmslld, Rønne. Toldoppebørselskontrol. 

Formand for FlakeriforeninlJen 
fo .. Bornholm og Krl.tlanoø, Nek.ø. 

Mine ærede V('nnpr udenfor Born
holm bedes J'rekke os en hjælpende 
Baand, 1'9a Sallnet ut' Forsøl'gerne 
ikke skal tnkke for haardt. 

• Stub, 

Bidrag kunne indsendes gennem 
"Dansk FiskerH'OI'ening"s Kontor, 
Stol'mgade 20, V.· ' 

.'"; \';~ 

Vestkyst-Havnespørgsmaalet 

Paa"Dansk Fiskeriforening"s Ge
neralforsamling forl~d"n blev Havne
sagen ret grundigt diskuteret, og 
Diskussionen pointeredes til syvende 
0& sidst paa den Maade, at et nf 

Bestyrelsesmedlemmerne, nemlig 
Kommandør Bojesen, der var' Ord
(ører (01' Bestyrelsens Standpunkt i 
Havn eS9gen , ikke ble,- gem-algt, men 
maatte vige Pladsen for Folketings
mand Kapt. Trolle. Kapt, Trolle 
b~klagede i en lille Slutningsspech, 
at hans Valg var gaaet over" Kom
mandør Bojesens Lig", en Beklagelse, 
der ikke var ugrundet, eft(>J' som det 
i Virkeligheden var temmelig menings
løst at kassere HI'. Bojesen, fordi 
han havde t'UUtlt det utaknemlige 
Hverv, at forsvare Bestyrelsens Snn
skrivelse til Kommissionen for An
læget at' en Vestkysthavn, og det saa 
meget mere, som Dansk Fiskerifor
enings Besvarelse af Spørgsmualene 
angaaendfl en Vestkysthavn nærmest 
var holdt i en Form, der kunde re
præsentere aJle Anskuelser, og egent
lig kun jastsZo.9 Vanpkelighedenved 
a.t sige, hvordan Havnespørgsmaalet 
pa~ rette Maade kan løses. 

Blandt .Opponenterne var Fiske
eksportør Konsul G. Berthebum, 
Ringkøbing, meget ~vrig, saa ivrig, 
at han uden \lidere tog Anledning 
til at konstatere, at undertegnede, 
der ,dtlltog i Diskussionlm og nærmest 
stillede sig paa BestJl'dsens Stand
punkt, var ganske i Uurertlnsstem
melse med Do.nmarks Fisk~hundlel'e., I 

Anledningen tU denne Paastana af 
Hr. Berthelsen \'Ilr sidste Formands
volgiDan marks,Fiskeha.ndlerforøni n g, 
hvor Bestyrelsen valgte en a.den 
FormIlinG i Sted~ for mig med l) 
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Stemmer imod 4. Grunden, hvO! for 
jeg ikke blev genva:lgt, var, som HI', 

Berthelsen oplyste ,paa. Dansk Fi· 
skerifol'l·nings Generalfol'8amling, mit 
Standpullkt i Hnmos:lgon," idet jeg 
som daværende Formand for Fisl<e~ 
handlerforenill~tln gjord\) et Udkast 
til enSvarøkrivelse paa Havnekom
missionens Cirkulære til Foreningen, 
hvilken Skrivelse, Dlishagede \ Hr. 
Berthelsen i hAj Grad - form9dentlig 
fordi jeg havde undladt at nævne 
H vide Sande som ogsaa værende, en 
HavnemulighNI af Betydning - og 
han lavedo dl'rfor en større' Fftst 
med tilhørende Agitation for at faa 
mig hældt af som Formand, h,'ilket 
som sagt ogsaalykkedes. Komman
dør Bojesen og jl'g ha ve slutledes 
haft salllme SkælHIl' : rlt vmreblevne 
II Priigelknabe" for den AUlSkuelse, at 
det ikke er aldeles vi'st, at en eller 
tiere Vestkysthavne er det eneste 
probate Middel til ,'ort Ha,vn:::;keris 
Udvikli~g. 

Den Svarskrivelse til Havnekom
missionen, som jeg havde konciperet, 
var, syntes jeg i alt Fald, tilstræk
keligt udtømmende og korrekt moti· 

'veret som, en Foreningsskrivelse, 
hvori særlige lokale Interesser ikke 
kom til Orde, og for at give et lille 
Bevis pa.a Hr. Berthelsens Vanske
lighed i Hav~espørgsmaal skal jeg 
her meddele Ordlyden af mit Udkast: 

"I Anledning af den ærede Kom
missions Cirkulære af adje ds. s~al 
Bestyrelsen for Danmarks Fiske· 
ha.ndlerforening tillade sig at udtale, 
at saaledes som Fiske;rlet drives her 
i lja Ildet, nemlig dels med større 
lJæksfal'tøjer, !.lex hovedsagelig ere 
hjemmehørende i Frederikshavn, dels 
med aabne Baade (Kystfiskeri), 
savnes der Anlæg paa Jylla.:pds Vest· 

I 

, kyst, det' kunne' afgire Tilflngt6sted 
sa~ vel for Dce.ksfa.rtøjer som for 
aabne Baade. H vad Beskaffenheden 
af' saadanne Anlæg an~aar, da vilde 
det for Kutte1'6skeriets Vedkommende 
utvi\'lsomt være af Betydning, om 
der blev bygget en eller flere Havne 
paa Vestkysten, ikke nordligere end 
Bulbjerg, hvor Fiskekutterne under 
Stormvejr kunue ty ind fra. Fiskeplad
serne med deres Fangst af levende 
Fisk, ligesom der IDed en Vestkysthavn 
maatte kunne drives en Del Vinter
fiskeri af forskellig Slags, hvilket 
hidtil har været umuligt, netop fordi 
der ingen Havn findes paa. Kyst
strækningen fra. Esbjerg til Skagen. 
For Kystfiskeriets Vedkommende 
vilde Anlæg af tæmoler fra Ring
bbing til Hirtshals vistnok ikl,e 
'akne gøre Fiskeriet mindre farligt, 
men ogsaa bevirke en betydelig U d
vikling og Stigning af Udbyttet, og, 
naar der ses hen til de mange sør
geligo Ulykker, som have fundet Stod 
paa den jydsk e Vestkyst under Ud· 
øvelsen af Kystfiskeriet, lDaa det 
anbefales, at der snarest muligt 
skrides, til Bygningen af Læmoler 
paa saadanne Steder, h,'or lier findes 
mange Kystfiskere, og l1\'or Landings· 
forholdene ere livsfarlige. Skulde 
der nævnes en enkelt Plads, hvor 
en Læmolc i særlig Grad kunde 
være til Nytte og Beskytteiso for 
det farlige Kystfiskeri med nabne 
Baade, maatte man vel anføre Løk-
ken som den Plads, hvor det største 
Kystfiskeri drives paa hele den jyske 
Vestkyst. Antagelig kan man gøre 
Regning paa, at Kystfiskerictpaa 
den j,ydske Vestkyst med ,'æsl-utlig 
forbedrede Landingsforhold vilde give 
det dobbelte Udbytte i Løbet af faa 
Aar. 

, , 
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Men Bestyrels!'1l fllr Fj,.,hb:llldlt'r
(oreDingen tilldel' .hkduiug til ~a.m- . 
tidig at fremhævp., at FilJkeribavne 
o$.Læmoler ikke ere nok til Fremme 
af det danske Havti"kl'l'i. Hd er 
paa S;lmlllo Tid pll:ltm·ilgellll\, nod
vendigt for Udviklingen .af }'iskeriet, 

. al Transportholdene forbedres, saa 
vel ad Søvejen lil England som paa 
lIe dansku Statsbaner. Man kan 
med Sandhed sige, at Jærnbane
transporten af fersk Fisk her i 
Lnndet lader meget tilbage at ønske,. 
na\'1llig i Retning af ,hurtig og sikker 
Transport uden Forsinkelse. Der 
kunde tiUigo øni:.kes billigere Fragt
takstel'og bedrtl indl'tlLtede 'l'raus
portvogne, men frem for alt er en 
hurtig Befordring efter billige Fragt
takst!,1' Oflil\"pndig, for at det danske 
Ha:vn.sktll'i k.{u lIaa. den størst mulige 
Udvikling, " 

Dette Udkast angreb Konsul Ber
thelsen med følgende Ord: ., Udkastet 
er saa specifikt frederikshavnsk, at 
jeg absolut ikke kan gaa med til at 
underskrive det som Medl~m af 
Danmarks Fiskebåndlel'forenings Be
styrelse, Lad os først faa Fiskeri
hune . ved "Hvide Sande" og Thy
borøn samt mulig et Sted ved Bra
gerne, saa kunne vi senere tale om 
en størt'e Havn i det nordlige Vest
jylland. Læmolerne er der ingen 
Fisker, der' tiltror nogen Gavn, uden 
i Forening med Havneanlæg. Denne 
Bagtanke skjuler sig ogsall. ved de 
hidtil fremkomne Andragender om 
Læmoler." 

Som man ser stiller Hr. Berthel
sen H vide Sande 'fed Ringkøbing i 
tørste Række blandt de projekterede 
Steder for Anlæget af Vestkysthavne, 
og det er naturligt nok; men Hr. lJ. 

h,mle ikke Spor af Ret til at ud
tale, at mit Udkast var specifikt 
frederikshavnsk, ~ hans Paastand 
derom var tendentiøs og vildledende, 
thi enhver, der IIwd Eftertanke vil 
læsf>, hvad del' staar i Udkastet, 
kan visselig ikke finde Frederikshavns 
Interesser fremhævede deri. Men 

. samtidig med, at Hr. Berthelsen taler 
om et specifikt Frl'c1eriksbavns:Pro
jekt, der ikke eksisteter, nærer han 
ingen Betænkeligheder ved at anbe
fale som Nr. 1 et specifikt ringkø
hingsk Hu.vneprojekt, - 'dette famøse 
"Hvide Sande", der, naar alle For, 

~ hold skulle tages med i Berf'gning, 
dog hviler paalige sall. løst ('t Grund
lag for den rigtige Løsning af Vest- , 
kyst,Havnespøl'gsmaillot, som Navnet 
antyder, 

Som større Fiskerireder modtog 
ogsaa jeg i sin Tid Havnekommis
sionens Cirkulære til Besvarelse, og 
mit Svar var noget nær det samme 
som Udkastet, jes havde affattet som 
Formand for Fiskehandlerfol'eningen, 
dog udtalte jeg i min Svarsln1velse 
desuden følgende, der er min per
sonlige, paa flere Aars praktiske 
Iagttagelser og Erfaring grundede 
Mening om Betydningen af større 
Vestkyst havne til Fremme af det 
danske Havfiskel'i: "En anden Sag 
er det, om det forøgede Fiøkeriud
bytte vil komme til at 8taa i pas
sende -Forhold tilUJgiftcrne v('a 
Anlæget af en større V estkystha vn ; 
der lDan i alt Fald' Ualres nogen 
Tvivl derom. 

Kr. Mikte'8n-Venda , .. el. 

. .. 
':t,,~"~ 
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Paa. Pr9vetur medSkrue~ 
kutteren ~,Ellen". 

Som tidligere omtalt her i Bladet, 
har den her j Vinterens Løb paa 
Skib bygmester R V. Buhls Værft 
bygged~ store Kutter "Ellen:t faaet 
indstalleret en Petroleumsmotor,der 
skal drive en Hjælpeskrue, og i Ons
dags skulde Motoren staa sin Prøve. 
Ved Middagstid stak "Ellen I' til' 
Søs, medførende ombord den he-' 
styren4e ~heder Konsul Jacobsen. 
Medlem af A ktieselskn.betsBesty
relse, Premierløjtenarit Jonhke, Re
præsentanter ·for Pressen, Masl,in
fabrikanten Hr. P. Jørgensen af Kø
benhavn samt hele Besætningen - 7 
Manel - der skal arbejde med 
Kutteren under island, D<>t blæste 
en frisk Kuling af øst, og i det 

'smukke Solskinsvejr tog det statelige 
Fartøj, med Flaget i Top, sig ud
mærket ud paa det friske Hav. 
Dels for dels iwød Vinden, dels 
unclel' S,-jl og dels' uden Hjælp af 
{lisse, prøvede man nu den nye Ma
skin<>, del' hele Tiden fungerede ud
mærket og opfyldte de, FOt'dringer, 
der vare' stillede til den. Med Side
vind uden S.ejl 9puanede man en 
Hurtighed af 5 Knob, med Vinden 
noget foran for tværs 'Ca. 4 Knob. 
Man maa jo hele Tiden erindre, at 
Øjemedet med Bjælpeskruen kun er 
at sætte Fartøje,t i Stand til at 
komme frem i stille Vejr, saa at 
man kan skifte Plads paa Fangst
)tederne, eller saafremt Kutteren 
har Last, naa :(relD til Havnen med 
Fbkl'U levf:'nde. N aar blot der er 
nogenlunde Kuling, skal Kutterens 
store Sejlareal nok skaffe Fartøjet 
hurtigt frem. Prøvesejladsen varede 
i l) Timer, og da den var færdig, 

I 

erklærede den hestYI'ende Rheder 
sig tilfreds med Resultatet, og Kut
teren er' altsaa nn klar til at afgaa, 
til sit- Bestemmelsessted Island.. I 
Løbd af do nærmeste Dage ind
tages PrO\:iaIit og andre Fosnøden
heder, og i Dag mener man at skulle, 
være færdig til Afgang. Maatte den 
nu have Held med sig paa disse 
fjerne Fangstpladser. 

Premierløjtenant Jonhke staar som 
den egentlige Starter af Foretagendet. 
Da et tidligere Forsøg paa at an
vende Damp ~il Drivning af Hjælpe
skruer ikke har vist sig fuldt til
fredsstillende, var hans Tanke faldet 
paa at, amende Petroleumsmotor i 
dette 'Øjemed. Og efter ihærdigt 
Arbejde sammen' med Motorens Fa
brikant er Resultatet altsaa naaet. 
Samtidig skulde Bygningen af den 
nye Kutter være et Forsøg' paa at 
skabe en fast Type for Fiskefartøjer 
egnede snavel tii Fiskeri under Is
hnd som i vore hjemlige Farvande; 
saalænge vi' Danske forlanger "le
vende Fisk" i Køkkenet, maa saa
danne Fartøjer være Typen. Næppe 
kan det nytte noget at bygge nye 
Kuttere,indrettede som de store 
eugelske Sejl- og Dampkuttere uden 
Dam, kun til Pakning af Fisken 
i Is. 

Nu vil det, altsaa vise sig. ll\'~r-

. ledes' "Ellen" klat'er si!; ; om den 
bliver den Mønsterkutter, man hul' 
haabet, den' skulde blive. Den ('l' i 
hvert Fald i gode Bænder~ undt'r 
Kommando af ,den unge, dygtige 
Skipper J. J enseu Rønnest her af 
Byen, og der er al god Grund til 
at ønske Hr. Jonhke ti'l Lykke med 
den smukke Realisation, hans Id(~ 

fondøbig har faaet. 
Et andet Forhold er der ogsaa 
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Anledning til at Iremhoove. Det·· spætter 5-6 Sb. pr. Kasse. Tunger 
maa sikkert siges et være· førstestaa for Tiden meget lavt, da Frank
Gang at et saadant Foretagende - .. r;g kaster en Masse ind pall. Mar
l] drustning af et Sejlfiskerfartøj til. kedet, og da vore sortskindede Tunger 
Havfiskeri er startet fra Køben-. næsten ere usælgelige, saalænge lys-
havn j saagodt som 'hele den fo~· . skind ede Tunger ere i tilstrækkelig 
holdsvi~ he·tydelige Aktiekapital Mængde. 
25,000 .h r. - er tegnet· i Køben- Lax fra Danmark 10 d. il. l Shilling 
havn, og dotw skyldes efter Sigende pr. Pd. 
ogsaa udl!Jnkkende Hr. Jonhkes Det maa tBraades foreløbig kun 
energiske Bestræbelser.·· Det kan at sende absolut prima Varer, da. 
jo kun ,'ært' til G:1vn, at vor Hoved- her Ol' megen Fisk, men da Priserne 
stnds PengclUæn{1 kJlDne faa øjnene i de senere Dage have været uhøl't 
op for, at dot ikkee~saa ga;I fin lave, vil Tilførslen fra den engelske 
Forretning at sætte Penge' i Fiske- Kyst absolut tage af, ja, vistnok til-. 
fartøjer; \'orc Fiskere troonge ofte dels standse, i ul Fald for en Tid. 
til fremmed Kapital, naar nye Kut-
tere skulle .bygges, og gamle om
byttes med nye. 

Efter Prøvesejladsen samledes en 
mindre Kreds til en Festmiddag pall. 
Hoffmanns Hotel; Middagen forløb 
pau. det fornøjeligste, mange Taler 
bleve holdto og mange f ..lever ud
bragte. Særligt hyldedes naturligvis 
Dagens He1tinde,. den nye, flotte 
Kutter "Ellen", gode og velmente 
vare de Ønsker hun fik med paa 
sin fremtidige Bune. 1.1. 

::Markeds-Notitser 
fra E. L. Salomonsen .&, Co. 

Billingsgate, I~ondon._ , 

qo. April 1898. 
Aaletilførslen i denne Uge rigelig, 

særlig, ft'a Holland, og Priserne paa 
danske Aa} dalede betydeligt, særlig 
smu:l. Aul opnn.aede lrun lave Priser, 
omtrent fra ] 0-14 Sh. pr. Dl'aft. 

En stor Mængde KuiIe,r vare sendte 
med de forskellige Bande, men dels 
var Kmlitetell jkke pri m n., og dels 
\":l.l'her saa megen anden Fisk, at 
Prisen var meget lav. Smaa Rød; 

,!, { ;\ 

Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, den 30. April 1898. 
Da Fiskemarkedet i Hamburg som 
Følge af den seneste Tids .store 
Fiskeri er bleven overfyldt, og Efter
spørgsf'}c-n efter Fisk samt Priserne 
for samme plud&elig er dalet saa 
betydeligt, at For~endelse ~erfra 
ikke IfBngere kan betale sig, er al, 
Udførsel af Fisk til nævnte Marked 
ophørt herfra. 

Denne Ubehagelighed kom lidt 
uventet for vore Fiskere, der for 
knap en Ugestid siden. kunde afsende 
al deres Fisk' til 15-17 Pfg.pr. 
Pd. Kuller, og da.Vejret paa Grund 
af den vedvarende østlige Vind endnu 
er temmeligt . koldt, haabede. ma.n 

. eIidnu en Tid at kunpe have havt 
.. Afsætning i Hambol'g, da de gode 

Priser intet lod· formode om en·· 
snak·lig Dul.-n. 

Men trods M a l kedetsStandsning 
. i Hamborg Jl'in;1i dllg Fiskeriet endnu 

so.m, før lige ivrigt, dtL der, i alt Fald 
, fort'l!Jbig er stGT Efterspørgsel efter 

::~ 
,~ 
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Havfisk, ikke blot i Fjaltring, men' 
ogsaa .rundt omkring (ra. de omlig· 
@ende·Sogne, b\'is Beboøre h\"l~l1. A,u: 
købe store Kvantiteter af Kuller og' 
Torsk, som tørres til Vinterforbrug, 
og Fiskeriet . vil derfol' kunne vpd· 
vare endnu længe, før Begæret af 
Fisk til Tørring ophører. , 

Selvfølgelig ere Pri~ernll under saa:. 
danne Forhold smna i Sammenlig· 
ning med almindelil/:e Hamborgpriser. 
men til Gengæld spares megt>n Ulej
lighed, da Køberne gerne møder med 
Vogn ved Stranden for at afhente 
Varerne. 

Kulleren sælges pao. Stranden 
usorteret til en Pris l Kr. pr. Snes, 
Torsk som Regel til en Pris af 
5-6 Øre pr. Pd. J. 

frederikshavn, den 2. Maj 1898. 
Kun i Ugens første Da.ge var der 
Tilførsel fra Vestkysten, senere hæm
mede østlig Kuliug Fiskeriet. En 
halv Snes Kuttere indkom (ørst i 
Ugen med et Udbytte af mellem 3(1 
og 150 Snese Rødspætter r{'jede 16 
-2:d Pd. Snesen og betalte med fra 
3-5 Kr. pl'. Snes. Fra. Aalborgbugten . 
hul' Udbyttet ogsaa (or manges Ved·' 
kommemle været upaaklllgeligt, saa 
at en halv Snes Kuttere ere gaaed~ 
til København, hvor de skulle, have 
opnaaet gode Priser, men Kvaliteten 
er .ogsaa bedre eud (ra mange andre 
Pladser i Kattegat; det er re~ mær';.: 
keligt at se, at Rødspættebestanden 
i Alllbm'gbugten, tvertimodErfaringer 
indht'utede paa andre Stpd('I'" (or7" 
b~dres samtidig med, at der temme-o 
lig ofte der .forefalder rigeligt Fisbri. 
Meddeleren af disse Linier har i, 
denne Tit.! havt Lejlighed til at tale', 
med }i'iskere, der ofte fiske paa 
Aalborgbugten, og de paastaa, at. 
ikke niene el' Kvaliteten betydelig 
bellrt·, end for 10 Aal' sidt>n, men' 
Fiskens Størrelse el' samtidig ikke 
bleven mindre. De hertil indkom-, 
mende ha\'de mellem 100 og 300, 
Snese pr. Kutter, ja, en enkelt havde 
endda. en Fangst paa 450 Snese It. 
14 Pd. Snesen, Rødspætten vejede' 
10-16 Pd. Snesen, jo længere østlig, 
jo bedre Kvalitet, men desto ringere: 

Kvantitet, Ol betaltes med fra l .ltr .• 
10 ,Øre til 9 Kr. 26 Øre SncsEW, 
Nugle Kuttere ha\'8 i Farvandet 
nonlog øst for Læsø havt Fangster 
af (ra 50-900 Snese Rødspætter, 
der vejede 10-14 Pd. Snesen og 
betaltes med l Kr. 35 Øre till Kr. po 
Øre Snesen. Enkelte Kuttere ind
kom med mindre Partier god Rød
spætte, fangede nord (or Anholt, og 
betalte med 4-5 Kr. Snesen, des
uden havde de lidt anden Fladfisk. 
Pighvar betaltes med 30 og 60 Øre 
pr. Pd., henholdsvis for lille og stor 
Kvalitet, Slethvar med c. 10 Øre Pr. 
Pd. Fra Vestkysten og (ra den 
svenske Kyst tilførtes ca. 20,000 Pd. 
Skærissing, hvoraf en Kutter alene 
havde de 5000 Pd., der først i Ugen 
opn,allede 10 Øre pl'. Pd., senere 
dalede Prisen ned til 6 Øre pr. Pd. 
Hummertilførselen 'bar kun været 
ubetydelig; Grossisterne ere utilbøje. 
lige til at købe, da. Prisen stadig er 
i Dalen. FraKristianssllndt"rtilhervæ
rende Modtagere ankommen ca. 1500 
Stkr" direkte til tJske Modtagere pr 
afguaet ca. 3500 Stkr. Prisen 1:'1' I1U 

J Kr. 90 Øre å l Kr. 25 Øre pr. 
Pd. en p;ros ab Norge. lU 

I Livø Bredning udsattes der Man
dag den 25. April, efter hvad dE'r 
mt"ddeles os, 7000 Stkr. smaa Vester· 
hav:irødspætter efter Foranstaltning 
af Fiskeriforeningl'n fol' N ykøbiJ)g 
og Omegn. P.~ 

Harboøre, den 2. Maj 1898: Df.t 
rige Kullerfiskeri, del' siden 2(1. A p:-il 
har været ber, stansetie d. ~9, f. M. 
Grunden dertil var, at det blæste op 
med vedholdende Østenstorm. Da 
dpr er al Udsigt til, a t JUIlD i ind,e- , 
værende Uge atter kan tage fat, 
betydpr Standsningen ikke meget; thi 
Salgspriserne vare jo smaa, Mulig 
ville disse hæve sig noget igen i 
denne Uge. 

Herværende Sognel'aad har i det i 
forrige Uge afholdt Amtsraac.lsmøde 
faaet bevilget Optagelsen af et Laan 
paa 22,000 K" 0' deJ' sb.l anvendes 
til Anskaffplsen af 3 nye søgn ,lI'n(le 
Fiskerfartøjer, som ville blive førte 
af tre herværende Fiskere. P. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra. Fiskeplads 
og' pr .. Jernbane &.' Dt\mpøkib 

l'Ugen 11'& 24. AprU Ul 1. Maj 1898. 
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45 dnn~ke F "ker- .1111 Pd. 
forføjer • •. 100026 

Dansk!' I';: ":lser: 

fra Frf:d." ,kshr il 
'15 fra alHlre I',:"lser!i 11628 

8 livellske l<'i~ker- ti 
fartøjer ... il 10850 

pr. Blind og ,. V!lll :! 
fra lla'rJi<r .. · ... lld" . 
Fiskel'lej;;' ... 

Pd. Pd. I Pd. I P,l. 

282\ 41143 207()'1 

7074Q6 

18964 1 6006 

Pd. Pd. Pd 

3287 

Pd. Pd. P<I, 

Bejer 
117 

Dallll'bkiL . • .• 41289600 4890') 2796b 30607 5180d 206600' 9865 339011 6160 9502 pr. Jern bane ~ I' I I I I' I I I 'o 

Ial~ 126132 9600 i 5172 8806 76470 5180 206600 1315213390 1616019619 

Il 51 Pd. Tunger og 231 Pd. Plghva.r. 2) 455ll Pd. Tunger og 340 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4·) Skrupper. 
5) 2496 Pd. Skrupper og 300 Pd. Slettor. 6) Torsk. 7) 1260 Pd. Torsk og 1800 Pd. Kuller. S} 3320 Pd.IHo .... ft.k 
og lSflO Pd. Stenbider. 9) 2340 Pd. A .. l ,>g 938 Pd. AaJeltvabber. lil) A .. l. 11) 3940 Pd. Laks og 35ll Pd. Ørred. 

lait er der tilført 470281 Pd. 
~talt Hennemsllilsuris af Opkøbere: RøJspætter: levende Kr. 3,00-5,25 pr. Lpd. j 

'forsk. levende Kr. 1,00-1,25 pr. Lpd.; Hornfisk Kr. 5,00-i.00 pr. Snes; Sild, store Kr. 
O,40~l,OO pr. Ol, sma& Kr. 1,00--'2.00 pr. Kasse; Aal. Kr. 0.35-0,60 pr. Pd.; Laks Kr. 
1,00-·1,20 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,66 1,00 pr. Pd.; Hedde Kl'. 0,00-0,35 pr. Pd.; Rejer Kr. 
1,00 pr. Pd. . 

Tilførslen af levende Rødspætter. direkte fra ]j'iskcl}lllds, har i Ugens Løb været 
usædvanlig stur. Der ankom fra ~ordsiden af AnhOlt 15 J<'ø.rtøjer, med }!'isk vejende 17 
~2'J Pd. Snesen, betalt med 4-61/ 4 Kr. pr. Lpd.; fra Nordvel!trevet 13. med ]j~isk vejende 
14-':16 Pd., betalt m"d '3'1\1-4 Kr .. og fra Aalborg BUgtf\ll 17, med Fisk vejende 12-16 
Pd., betalt med 3-3'1. Kr. }'ra Frederikshavn ingen 'riiførsel. Fra Grenaa ankom 3 
Kvaser med 650 Lpd., vejende ca. 14 Pd. Snesen, betalt med 3'1. Kr, pr. Lpd. 8 svenske 
Baade havde fisl\c,t 575 Lpd. Nord og Nordvest for Aubolt og fik 331._41/ .. K.r. pr. Lpd. 

At 'forsk tilførtes med 12 danske Kvaser 4000 Lpd., betalt lDed l-PI, Kr. pr. Lpd. 
og ankom: 7 fra Bornholm. l fra AggersØ, l fra Assens, l fra Kerteminde, l fra Hor
sens og 1 fra Kal.løvig. - Af danske Sild tilførtes pr. Jernhane og Dampskib 2066 Kas
ser. betalt med 40 Øre-l Kr. pr. Ol for store Sild op 1-2 Kr. Kasseq for smsa Sild. 

Ø ...... dy."'el. 
Ap.il eller Maj Mali"ed ke.n leveres 
et Kvlintumkraftil! ø.n<lyngel å 
10 Kr. I"" 1000 Stkr. "b Viborg Ba
n.g .... rd. Mod omg ..... ndo Retonr
noring sker "'~orsende1.en i Selska
bets E'llbaJlage men for Købernes 
Risiko. Bestillinger - Ik"" under 
1000 Stk. - elliped •• es I den Orden 
de Indgaa, sanlænge Forr" .. d hav ... 
Udklækning ..... talten. 30 .... rige 
Virkøamlied g .. r"lltererKøberne 
kyndig Ol! omhygg_lig Forsendelse. 
]f.orespØI'gsler bes ...... es. 

F!skCl"iseIS!(llbet I ViborJl. 

Sildekasser. 
Oa. 70 Sildekasser, 

, flere aldrig l)ru/dl', sæl
ges Lilligt f-ob Stege. 

Billet ffirkt. 10 bedes 
indlagt paa dette Blads 
Kontor'. . 

DrivkvaS8. 
En ny Ddvkvase byg

get af Lærk og Elg, 24 
Fod lang, er til Salg 
hos Baadbygge.r . 

A!,Ander.~n, 
Kellehave. 

Tysk Kvase 
med Vaa,d, vels<:,jlcnde og 
solid, 'ønskes .til Købs af 

Brødrene Ander~en, 
Fem. pr. Maribo. 

Vaad. 
Undertegnede tlibyder Fiskerne 

sine anerkendte Snurrevaad \ for
skellige I,ængd ... og M .. sk.stør.el
ser. 90 og \15 Øre pr. 'F .. vn eft"r 
6arnetsTyk!<ehe i ftBkefærdigSt .. nd. 
- Landd.agningBve.ad til de for
skellige Flikerier, .e.mt V .. e.d til 

. li'lITskvønd sfiskcrler. 

(Jbr. BeDtved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Damjolle til Salg. 
NII ~od 19 Damjolle med 

I1ye :-i,,,jl, en god Sejler og' 
dliV'Cl' godt med et passende 
VIiII'!. Cl' Illeget billig til Salg 
ved Hem',muelse til 

,,," 

Fisker P. Larsen, 
BakkClbølle Fredskov 

. -pr. NJ'POcL 

I' 
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Xøbenha. ns Melmniske 
Næt.og Ga.m-Fa.brik' 

M. L. Uizon. 
anbefaler 

Agnvaads~Net. 

Kebenha vn V. T!)lef. Nr. 26!1 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøut, tilbydes la.ngt under 
gangbare Prisel'. 

I Vandtæt præpareret Dug 
Hør- og Hampsejldug 

J alle Kvaliteter. 

N ykiøbiug p. Falster 
i FAhrnar lR98 

Færdigsyede Sejl, sol hIt 
forarbejdede, leveres dr
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
T~lAfon 129. 

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

Telefonnummer ,,75 HeløinlC'BrH, 

level'pr efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Ma.skiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aalerus8r, ~alerad8r. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bon .. 
uldsgur1/ j Ham}Jegurll og Hørgltrn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ .~ Kateehu 
haves paa Lacer. 

Handlende gives Rabat. Forespørg11ør besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilk"ndt Sølv· og Broncemeda.ille. 

j 
l 
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Nr. 19. 12. M'aj. 1898. 

:Medl.e::c::::l..sol.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

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

I nd hold; Fiskeyngel. - Indsamlingen til de 
boruholmske Fiskeres Efterladte - Bekendtl(ørelse. 
- Dansk E·iskeTiforenings Generalforsamling. -
Havnesagens billigste LØsning. - Markeds-Notitser 
fra E L. Salomonsen & Co. - Mindre Meddelelser. 
- Fiskeriberetninger. - "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 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forsendelser til For· 
eningens Konsulent be.des altid aleue adres· 
scredetil hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Fiskeyngel. 

"Dansk Fisl,;eriforening"s U dklæk· 
ningsanstalt leverer billigt i April 
og M aj Yngel af følgende Fiskearter, 
tjenlige til Udsættelse i Søer, Vand
løb og Damme, nemlig Dansk Øn'ed 
og Amer. Regnbueørred. - Bestil
linger maa snarest send~s til Ud
klækningsanstalten, Falkonergaards
vej 16, København V. ' 

Indsamlingen 
til de hornholmske Fiskeres 

Efterladte. 

'l'il de forulykkede FIskeres Efter
ladte er der til "Dansk Fiskerifor
ening"s Kontor endvidere inds~mdt: 
C. F. Hz. 50 Kr. 

:Med det tidligpre indk~mne ialt 
155 Kr. 

Bekendtgørelse 
angaaende 

Indskrænkning i det i Henhold til 
Fiskerilovens § 9 under 29.Januar 
1890 udstedte Forbud mod Vaad-

fiskeri i visse Farvande. 

Da Forholdene paa Grund af den 
usædvanlig milde Vinter efter Mini
steriets Skøn gøre det forsvarligt for 
indeværende Aar at indskr'ænke den 
Tid, i hvilken Vaadfiskeri j de i 
Indenrigsministeriets Bekendtgørelse 
af 29de Januar 1890 omhandlede 
Vande er forbudt, bliver det herved. 
i Henhold, til Lov om Fiskeriet i 
Danmark af 5. April 1!88 § 9 be-

Ol 
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~iemt, at Forbudet mod Vaadfiskeri 
i de nævnte Vande undtagelsesvis 
bortfalder for indeværende Aars 
Maj Maaned. 

Hvilket herved bekendtgøres . til 
Efterretning og Iagttagelse for alle 
Vedkommende. 
Landbrugsministedet den 29. April 1898. 

Hørring. 
D. Swan e 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdagen den 16. April 11898. 
(.I!'ortsat.) 

Redaktør Videbæk, Odder: Jeg 
beder først Forsamlingen undskylde, 
at jeg tager Ordet i denne Sag, 
første Gang jeg er her; men da jeg 
har arbejdet meget paa den, vilde 
jeg dog gerne udtale mig lidt med 
Hensyn til Vestkysthavnespørgsmaa
let. De to vigtigste Spørgslilaal for 
Dansk Fiskeriforening og for danske 
Fiskere i det hele taget ere Havnp. 
og Transportmidler; de danne de to 
store Muligheder for at kunne op
tage Konkurrencen. Og se ,i hen 
til Udlandets Fiskere, ville vi se, at 
det, som har gjort, at Udlandet har 
overfløjet os og staar heldigt paa det 
udenlandske Marked, er, at Fiskerne 
i Udlandet have faaet bedre Beting
eIser· at arbejde under, end dem, 
som vort Samfund her ·hjemme til 
Dato har givet vore Fiskere. Fiske
rihavne ere en Betingelse for Nuti· 
dens Fiskeri med søgaaende Fartøjer 
og med det nu brugelige store me
kaniske Apparat, der er taget i 
Fiskeriets Tjeneste .. Og vi ville blive 
Qverfløjet endnu mere, end vi ere, i 

U diandet, dersom vi ikke sørge for 
forbedrede Transportmidlar og for 
Havne. En Forening, der har saa 
stor Betydning som denne maa
det mener jeg i Samklang med Kon
sul Berthelsen - pege bestemt paa 
disse Spørgsmaals meget store· Be
tydning. N aar man rejser i Eng., 
lang og ser, dels hvad de engelske 
Fiskere udrette, og dels det engelske 
Fiskemarked, kommer man tilbage 
til . det samme: Fisken bragt i frisk 
Tilstand til Verdensmarkedet, til 
England, det er Betingelsen for, at 
den kan konkurrere med Udlandet. 
Det har jeg set ved.Besøg paa de 
to Fiskernarkeder i London. Og 
med Hensyn til Anlæg af Havne bør 
man se hen til, hvad der er udrettet 
ikke blot i England, men ogsaa i 
Holland og Skotland. Det er vig
tigt, hvad Kommandør Bojesen sagde, 
at der er nedsat en Kommission med 
de bedste Teknikere i sin Midte, 
men efter min Mening skulle Tek. 
nikere kun udtale sig om, hvor en 
Havn bedst kan ligge, og hvad den 
vil koste. Der er imidlertid nogle 
Kræfter, som ikke ere tilstrækkelig 
repræsenterede i Kommissionen, og 
det er Danmarks Fiskere; de vme 
bedst kunne sige, hvor haard Trangen 
til Havne .ere. Det danske Landbrug, 
som har faaet sin største U dvikliDg 
gennem en Forbedrin" af Transport· 
forholdene til det engell!ke Marked, 
har til sine Andelsm!'ljerier og Svine
slagterier 0.1. kunnet skaffe sig de 
fornødne Hjælpemidler, men som· en 
Vestkystfisker sagde til mig forleden: 
Selvom vi alle satte vore ,Koner og 
Børn i Pant, kunde li dog ikke ved 
egen Hjælp skaffe en Havn! De 
skotske Fiskere have i Skagerak op· 
naaet forbavsende Resultater af deres 
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Fiskeri. Havde de danske Fiskere 
Havn ved Hanstholmen eller paa et 
andet h<:ldigt Sted, kunde de sikkert 
opnaa et noget lignende. 

Jeg mener derfor, at selvom 
Bestyrelsen ikke vilde udtale sig 
om det tekniske Spørgsmaal, kunde 
den i Fiskernes Interesse have peget 
paa, at Trangen til Havne er til
stede, og at saadanne Anlæg ere 
en vigtig Basis for Fiskeriet. Saalrunge 
Havnespørgsmaalet her i Landet 
ikke er løst, vil Fiskeriet stagnere. 
Der er dernæst hlevet talt om 
Ulykkerne ved Fiskeri med aabne 
Baade fra Vestkysten. J eg kan der 
slutte mig til, hvad der staar i Be
styrelsens Svar. J eg mener 'beller 
ikke, at disse Ulykker vilde ind
skrænkes ved Havne~ men skal dette 
}'iskeri i ' Vesterhavet, det rigeste 
Fiakevand, vi bave, rigtigt udnyttes, 
kan det kun ske paa Basis af Havne. 
J eg vil sluUe mig' til Konsul Ber
thelsens Udtalelser og ønske, at Be
styrelsen muligvis kunde tage denne 
Sag under fornyet Overvejelse. J eg 
mener nemlig, at en Udtalelse fra 
Bestyrelsen, der peger pau, hvad 
der her er udtalt" d. v. s. paa Hav
nenes Nødvendighed som Basis for 
Fiskeriets Udvikling,' vil netop have 
stor Betydning til at fremme Sagen 
ikke blot overfor den nedsatte Kom
mission, men ogsaa overfor Lovgiv
ningsmagten, som skal bnilge Mid
lel'ne dertil. 

Konsul Berthelse'fl. Jeg vil til Kom
mandør Bojesen svare dette, at na.ar 
der fra forskellige Foreninger er 
indkommet Skrivelser som gua ud 
paa, at det kun er nødvendigt at 
faa smaa Fiskerihavne paa Vest
kysten, ligger det maaske deri, at 
Svarene ~hidrøre fra Folk paa øst-
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kysten og fra andre, som ikke i 
egentlig Forstand 'ere interesserede 
i dette Spørgsmaal, ikke derud over, 
at de ere danske Mænd. J eg har 
lugt Mærke til, at alle de .Svar, 
som el'e komne fra 'Østkystens Byer, 
ere, lunkne Svar, som gaa 'udenom 
Spørgsmaalet, og som derfor efter 
min Mening ikke kunne tilfredsstille 
Havnekommissionen. Bestyrelsens 
Svar maa og~aa have været en stor 
Sk\lffelse for Kommissionen. D'Hr. 
Søofficerer i Bestyrelsen, som vi 
alle ere glade ved, - vade sikkert 
ikke være glade ved, om man fra
kendte dem Sagkundskab i maritime 
Sager. J~g vil erindre d'Hr, !:Com
mandører Bojesen og Fugl om et 
Møde og en Afstemning, som netop 
var en Udtalelse fra de Mænd, som 
skulde bruge disse Hame. Hvorfor 
er denne Flertalsafstpmning ikke 
kommen med i Bestyrelsens Svar? 
Denne Afstemning lød paa, at Havne
spørgsmll:alet er nogenlunde løst, 
nuar det' kommer en Havn ved 
Hanstholmen og en veel "Hvide 
Sunde". Det ~r de samme Punkter, 
som nævnes i Tidsskriftet "Ingeniø
ren", hvor jeg synes, at de' forskel
lige Havne paa Jyllands Ve§tkyst 
ere omtalte med Varme fra Kapt. 
DI'echsels Side. Jeg havde tænkt. 
at Bestyrelsen overfor Besvarelsen 
af et saa stort Spørgsmaal et 
Spørgsmaal, som Foreningen bl. a. 
hlev stiftet paa - havde sammen
kaldt om ikke hele Bestyrelsesraadet 
saa dog Medlemmerne fra Jyllands 
Vestkyst. Overfor Bestyrelsens Svar 
føler jPg en ligesaa stor Skuffelse, 
som jeg følte i 1864, da alle de 
Magter svigtede os, som vi havde 
såt vort Baab tiL Det synes maaske 
lidt haardt sagt, men jeg har talt 

" 
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l saa ma.nge Aar for denne Sag, og 
.det forekommer mig, at Foreningens· 
Bestyrelse nu har svigtet os paa 
dette for mig vigtige Punkt. 
. Fisker Rasmus Nielsen: Der er 

saa ofte blevet talt om, qvad man 
vil gøre for Havnene, men man 
skulde dog, forinden man tager Sigte 
paa de store Anlæg, tage de smaa 
med. Hvor ml.\nge Smaahavne mang
ler der ikke omkring i vore Far
vande? Vi have Here saadanne 
Smaahavne med en Bro f. Eks. ved' 
Fejø, Sejrø, Skalø og andre Steder, 
men de ere ikke meget værd, fordi 
der ikke er Vand nok i dem. Kunde 
man ikke tage blot en hundred
tusinde Kroner, blot l/lO af en Mil-

I lion til saadanne Smaahavne. Det 
vilde je{il: meget anbefale. 'Det er 
dog kun en ren Ubetydelighed i 
Sa.mmenligning med de mange Mil
lioner, man vil drukne ved Jyllands 
Vestkyst. Dersom man ikke tror, 
der er Fiskere paa de Steder, tager 
man fejl, der er i Hundredvis af 
dem paa den Strækning, og de 
kunde faa godt af disse Havne. 
Gennemlæser man Beretningerne 
om Tilførselen af Fisk til Køben
havnsMarked, viser det sig, at 
maaske ikke 1 pOt. af Fisken kom
mer fra Jyllands Vestkyst. Altsaa, 
Bestyrelsen har ogsaa den Opgave 
at se lidt hen paa, hvor Fisken 

. kommer fra, hvor Fiskerne bo, og 
hvor det er, de fiske 'baade Sommer 
og Vinter. Paa Sejrø og Samsø 
have de en Havn, men ingen Vand, 
ingen' af dem ere færd~ge endnu. 
Paa Nordsjælland mangle de Havne, 
skønt der er baade Fisk og Fiskere. 
Hvorfor kunde man nu ikke anvende 
f. Eks. indtil 1/2 Million Kr. til 
Gavn for saadanne Steder? De 

store Øer: Fyen, Loliand-Faister
og det samme gælder Jylland -
faa Penge til deres Svineslagterier 
og Jernbanel', men vi Fiskere paa 
Smaaøerne faa ikke Havne, som 
kunde være til Gavn ikke alene for 
Fiskerne, men ogsaa for Kommu
nerne. Ingen af de store Rbederier 
har jo heller villet anbefale en Vest
kysthavn. Og dersom man tror, at 
Vestkystfiskerne ville slippe fol' at 
drukne fol' Fremtiden, naar saa
danne Anlæg komme i Stand, tror 
man fejl. Desuden skulle de have 
Hus og Hjem, store Fartøjer log 
dertil svarende Redskaber for at 
kunne udnytte en Havn med FordEtI, 
og hvem skal skaffe dem? Natur
Hgvis Staten, den skal jo bære Al
ting. Nej, lad os anvende Smaa
penge, de kunne komme til Nytte i 
Sund og Belt. I sidste Rigsdags
samling er der vedtaget en Forbed
ring af Besejling'sforholdene i Lim
fjorden; det er noget af det vigtigste, 
Rigsdagen har lavet i længere Tid; 
det vil gøre Gavn for lange Stræk
ninger, og der er ingen Fare for 
Tils:mding der. Men en Vestkyst
bavn vil kun gavne det enkelte Sted 
og kan maaske endda ikke vedlige
holdes men sandes til. 

Konsul Fabricius, Skagen: N aar 
Redaktør Videbæk bemærkede, at 
m. H. t. Havneanlæg og Transport
forhold er Udlandet foran os og ba
bolderderved sit Forspring, tror jeg, 
man skal være lidt varsom med at 
drage sine Slutninger ud fra et enkelt 
Synspunkt. Vi maa nemlig ogsaa 
tage i Betragtning, at Udlapdet har 
baseret det store søgaaende Fiskeri 
paa sit store Hjemmemarked. Et 
saadant mangle vi, o'g vi ere derfor, 
naa.l' vi skulle sælge til det tyske og 
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engelske Marked, ikke saa heldige 
stillede som de tyske og engelske 
Fiskere, der føre deres Fangst til 
Hjemmemarkedet. Det er tvivlsomt 
om et Fiskeri efter tysk og engelsk 
Mønster vil lønne sig hos os. Det 
bliver desuden Kapitalforetagender, 
og jeg tror l vi vilde gøre Fiskerbe
folkningen en daurlig Tjeneste, om 
vi ledede vort Fiskeri ind paa det 

• I 
Spor, at det l Stedet for at være 
drevet af selvstændige Mænd blev 
Kapitalistforetagender. Det maa dog 
ogs.aa tages i Betragtning, naar man 
vil foretage noget saa stort og vidt
løftigt som at tilvejebringe flere kost
bare Vestkysthavne. Man maa spørge, 
hvem kommer saadanne Anlæg til 
Gode? Nu kunde det synes under
ligt, at jeg drager disse Forhold 
frem; da jeg netop repræsenterer den 
Del af Landet, SODl nærmest skulde 
drage Fordel deraf, nemlig den Lands
del, som driver det store søgaaende 
Kutterfiskeri, men det· er Rutter
fiskernes Mening, at saadanne Havne 
nok vilde være til Nytte, men at det 
dog er et Spørgsmaal, om man dør
igennem vil faa mere ud af Fiske
riet. Thi hvad vilde det lede til, 
hvis vi fik disse store Vestkysthavne? 
J~g vil der nærmest se paa Rød
spættefiskeriet , vort Hovedfiskeri. 
Rødspætten skal føres levende i Mar
kedet, hvis der skål bringes noget 
ud af den, og af saadanne Markeder 
have vi kun København og Kristiania. 
Ddt kan næppe nytte paa kort Tid 
at frem bringe sall store Fangster af 
Rødspætter, at de overstige Mar
kedet!:! Forbrug. Der vilde let blive 
en Overproduktion af Fisk, hvis vi 
fik disse store Havne. Jeg skal her 
tillade mig at indskyde den Bemærk
ning, at vi bave kvantitativt set baft 
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et meget ringe Rødspættefiskeri paa 
Skagen i Aar, men vi have desuagtet 
fisket for fuldkommen lige,saamange 
Penge som i. tidligere Aar, fordi den 
ringe Fangst, som indkom, betaltes 
saa umaadelig højt, at Fiskerne stod 
sig ved, at der var lidt af det i 
Sammenligning med Aar, hvor der 
har været Overproduktion, men ikke 
Afsætning til rimelige Priser. Det 
vil jeg dog gøre Redaktør Videbæk 
opmærksom paa. At han er saa. 
glødende begejstret for den· jyske 
Havnesag, kan jeg selvfølgelig kun 
prise ham for, men jeg har kun 
overfor ham villet præcisere, at man 
maa have mere end et Synspunkt, 
naar man vil drage en rigtig Slut
ring i en Sag. J eg vil ikke sige 
noget mod Vestkysthavne i Alminde
lighed. Det er naturligt, at den 
Tanke er raadende hos mange, at 
et saadant stort Foretagende, en 
saadan Udvikling af Fiskeriet kunde 
være rigtig. Det gælder jo i Tor 
Tid om at producere; det er det 
Maal, man sætter sig. Men man 
skal alligevel Tel overveje, om det 
passer for os. Skal der bygl?)es .en 
saadan stor Vestkysthavn, vil Gen 
for Vestkystens Fiskerbefolkning kun 
blive af ren lokal Betydning, thi det 
er givet, at en Havn ved Hirtshals 
ikke vil kunne udnyttes af Fiskerne 
fra' Ringkøbing og omvendt. En 
navn ved Hirtshals vil heller ikke 
kunne udnyttes af Fiskerne paa Tby
land og omve'ldt. Dertil kommer, 
at, disse Folk ikke vilde kunne ævne 
at anskaffe de fornødne søgaaende 
Fartøjer. Jeg tror ikke at det hjem
lige Fiskeri paa Jyllands Vestkyst 
vilde forandres væsentlig ved Anlæg 
af en stor Havn. Overfor:ar. Vide
bæks Udtalelse om, at Fiskerne burde 



have været repræsenterede i Kom
inissionen, skal jeg bemærke, at det 
kan se sandan ud, men Jeg tror, at 
man gør dtlll A vtoritet, der har ned
sat Kommissionen, Uret ved at sige 
det. Thi dersom der sad Fiskere, 
lad os sige fra Ringkøbing, i Kom
missionen, \"'ilde de absolut stemme 
for en Havn ved Ringkøbing; og saa
ledes vilde det gaa . med samtlige 
Fiskere piia Vestkysten, der fik Sæde 
i Kommissionen: enhver vilde have 
Havn udenfor sin Dør og ellers ikke 
bryde sig om at faa nogen. Det 
vilde i meget ringe Grad have frem· 
metKommissionensArbejdsdygtighed, 
oru der sad en eller to Vesterhavs
fiskere i den. N ej, der sidder Folk 
i Kommissionen,\ der sikkert nok ere 
i Stand til at danne sig en uhildet 
Mening om og hV01' man skal bygge 

. Havne. 
Krydstoldassistent Olsen, Grenall.: 

Naar jeg har bedt om Ordet, er det 
for at tale til Fordel for Grenaa 
Havn, men jeg maa tillade mig at 
forudskikke et Par Bemærkninger, 
der, i Modsætning til enkelte faldne 
bebrejdende Udtalelser, nærmest 
indeholder en Kompliment til Dansk 
Fiskeriforenings ærede Bestyrelse, 
idet jeg som Repræsentant for Grenaa 
Fiskerforening vil forebringe dennes 
Tak for d~n velvillige Assistance, 
vi stedse ved forskellige Lejligheder 
have mødt herovre. Specielt vil jeg 
takke for den Anbefaling, hvormed 
Bestyrelsen har støttet et Andragende, 
som Grenaa Fiskerfo,rening sidste 
Efteraar indsendte til Rigsdagen, 
efter at vi til Ministeriet tidligere 
havde indsendt et l~gnende, uden at 
dette dog gjorde Virkning, skønt vi 
ansaa Sagen fol' at være saa god og 
vigtig) at et positivt Resultat absolut 

maatte ventes at paafølge Andra
gendet gik ud paa at søge en For
bedring af Besejlingsforholdene ved 
Grenaa Havn, eventuelt at foranledige 
Staten til at overtage Havnen, hvor
ved Sikkerhed for varige gode Til
stande vilde være opnaaet, ligesom 
man ogsna henledte Opmærksomheden 
paa de høje Afgifter, som Fisker
fartøjerne maa svare til Grenaa Havn, 
og som ønskedes nedsatte til samme 
Norm som i Frederikshavn og Es
bjerg. 

Besejlingsforholdene i GrenaaHavn 
h1fve i Hovedtrækkene været kortelig 
beskrevne i Medlemsbladet Nr. 38 
og 39 f. A., og i Anledning af den 
haarde østenstorm sidst i Marts er 
der i det sidst udkomne Nr. af 
Bladet skrevet om Forhold og Til
dragelser ved Havnen under Stormen . 
Endelig er der i Andragendet, hvor
af Bestyrelsen for Dansk Fitlkerifor
ening hal' erholdt en Afskrift, givet 
en temmelig udførlig Skildring af 
Sagen. 

Resultatet af vort Andragende, 
støttet .af Dansk Fiskeriforenings Be
styrelses Anbefaling og til Dels vel 
ogsaa af en Henvendelse fra Grenaa 
Byraad til Ministeriet, blev, at der 
paa Finansloven for dette Finansaar 
er bevilget 20000 Kr. til Grenaa 
Havn til Uddybning og Reparation 
af Mellemhavnen. Denne Del af 
Havnen kan ikke undværes til Brug 
for de mange Joller og mIndre Baade, 
der ikke kunne benytte Yderhavnen, 
dels fordi de ikke passe i Lag .sam
men med! de ~ større Fartøjer; og dels 
fordi de med Paalandsvind slet ikke 
kunne være i Yderhavnen uden at 
forlise eller havarere. Og da det 
søndre Bolværk ved dette Basin 
hænger i Luften klar til at falde 

.~ 
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naar som helst, og Havnen her er 
saaledes fyldt med Sand, der er 
gaaet gennem den gammeldags byg
gede Mole, at man mød Lavvanda 
kan gaa tørskoet i omtrent Halvdelen 
af Basinet, er dette Arbejde aldeles 
nødvendigt for Bevaring af Mellem
havnen. Det er derfor en Selvfølge, 
at Fiskerne ere Regering og Rigsdag 
samt enhver, der har medvirket ved 
Bevillingen, særdeles taknemlige, men 
til det, som Fiskerne egentlig havde 
bedt om og ønsket, og hvoraf Hav
nens Nytte for dem afhænger, nemlig 
en varig god Besejling, er der intet 
direkte bevilget. Vel er der jo paa 
Finansloven bevilget 175000 Kr. til 
en Statsmuddermaskine, hvormed det 
skal, være Hensigten at holde de ved' 
Kattegattets Kyster liggende danske 
Fiskerihavne ryddelige for Sand, og 
denne Foranstaltning maa naturligvis 
anerkendes som særdeles betydnings
fuld og rigtig, for saa vidt da, at 
denne Hjælp ogsaa kan ydes de kom
munale Fiskerihavne gratis eller dog 
for en Betaling, der efter sine For
hold virkelig kan kaldes billig samt 
under den Forudsætning, at Maskinen 
kan faas til Raadighed, naar Nød
vendigheden kræver det. 

For Grenaa Havns Vedkommende 
er denne Foranstaltning dog ikke 
paa nært Hold tilstrækkelig. Som 
der i Andragendet tydelig var paa
peget, er det nemlig ikke alene Til
sandingen, der er Skyld i den van
skelige og farlige Besejling. Besej
lingen h:=tr været vidtløftig lige fra 
det Tidspunkt, da Havnen i 1878 
blev færdig, og Klage paa Klage 
har lydt i denne Henseende. Havde 
Havnen ligget oppe i en Fjord, da 
vilde den have været ganske fortrin
lig, men ude paa en aaben Kyst, 
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kun lidet dækket af de østen fra 
Havnen liggende Grunde, og naar 
Søen under Paalandskuling bærer 
paa fra et 15 til 20 Mile bredt Hav, 
er den aldeles uforsvarlig konstrueret. 
(En Skitse af Havnen med skitseret 
Forslag til en Dækmole, cirkulerede 
til Oplysning om Sageil\) Som det 
ses af Skitsen, haves der ikke Spor 
af Dækning for Paalandssø, før man 
er inde i Havnen. Med Paalands
kuling grundbrydes Søen overalt i 
Havnens Nærhed, og gennem denne 
Brænding skulle Fartøjerne altsaa 
styre og manøvrere for at komme i 
Havn. Det er indlysende, at i et saa
dant kogende Braad er det vanskeligt 
at holde Styr paa et Fartøj. Dernæst 
forværres Omstændighederne derved, 
at man med Paalandskuling skal 
holde sig i en rimelig Afstand fra 
Landgrunden og med Vinden fra SO. 
om til Syd tillige saa højt, at man 
ikke falder i Læ af Indløbet, og at 
man altsaa kommer til at besejle 
den skæve Havnemunding saa meget 
paa Skraa, at ma!l af Mundingens 

,120 Fods Bredde kun har højst 80 
Fod til Raadighed, eller med andre 
Ord en Aabning, der svarer til den 
fulde Længde af en stor Fiskekutter. 
Det er et rent Lykketræf at slippe 
godt fra et saadant Vovestykke, som 
det ubestrideligt og bevisligt er at 
besejle Grenaa Havn under Paalands
kuling. 

En aldeles bestemt Betingelse for 
at opnaa nogenlunde tidssvarende 
Besejlingsforhold er, at der foretages 
en Tilbygning til Havnen. Da Ha.vnen 
imidlertid er rummelig nok, naar blot 
den forbedres saaledes, at FartøJern~ 
kunne lægge til ved alle Molerne og 
ikke som nu, formedelst Uro i Havnen, 
kun ved det nordr\:l Bolværk, er der 

,~ ',;, 
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næppe Grund til at gaa til et saa 
stort Foretagende som Bygning af 
en rummelig Forhavn med et vidt 
Indløb, . hvad der selvfølgelig er !ll('st 
praktisk paa en aahen Kyst. Der
imod vil Besejlingen af Gl'enaa Havn 
meget gbdt kunne fOl'beclres og be
fæstes ved Bygning af en Dækmole 
i Forlængelse af den østre Mole 
efter at det yderste Knæk er fjernet. 
Bag en saadan Mole, der, som an
tydet i Skitsen, bør føres C:l. 120 
Favne ud indtil 16 a 18 Fod Vand, 
vil der med alle Paalandsvinde blive 
IJæ og nogenlunde smult V n.nde~ og 
Molen vil altsaa omdanne det bag 
den li~gende Terræn til en Art na
turlig Forhavn, til hvilken Fartøjerne 
have et bredt Indløb med Plads til 
at gire paa, og fra hvilken de let 
kunne na:vigere selv gennem et snævert 
Indløb. Man vil sige, at denne For
andring tillige vil foranledige en 
mere begl'ænset Tilsanding. Om 
dette passer, ved jeg ikke, men jeg 
ved, at Havnen efter en saadan For
andring vil blive ganske udmærket 
at besejle for Fiskerfartøjerne under 
alle Forhold. Noget maa der gøres, 
men desværre kan Grenaa Kommune 
ikke en G:1llg overkomme at vedlige: 
holde Havnen og langt mindre at 
forbedre den, thi havde Kommunen 
Evnen, saa havde Havnen forlængst 
været ombygget. Som det ofte viser 
sig,- maa Fiskerne nu blive ude, n~ar 
det stormer paa Land, Ja enkeltvis 
vover en at holde paa, men det gaar, 
som det ogsaa har vist sig, kun til 
en Tid. 

J eg vil meget haabe, at Stats
myndighederne paa Grundlag af de 
faa Klager, der naa saa vidt, at de 
komme herover, og pau (,j-rundlag af,' 
hvad der oplyses at foregaa ved 

Grenaa Ravn under Paalandsstorm, 
ville skride ind og ved en større Be
kostning en Gang for lange Tider 
gøre en Ende paa det bestaaen<le. 
Selvom man tør haabe paa Bered
villighed fra Lovgivningsmagtens Side, 
naar der fremkommer Andragender 
on) mindre Forbedringer af det for
sømte, saa er den Vej dog trang og 
farlig, thi selvom Andl'agendet be
vilges, hvad der, som det har vist 
sig nylig, kan slaa fejl i alt Fald I 

første Gang, saa gaar der Tid med 
at søge, forhandle, .bevilge og for
bedre, og Følgen bliver' stedse den, 
at man i altfor lang Tid skal trækkes 
med Ulemperne, da disse som Regel 
skulle vokse en over Hovedet, før 
der gøres Forsøg paa ved Ansøgning 
at paakalde Statens Hjælp. Vilde 
Staten derimod overtage Havnen, 
da vilde man altid være sikret mod 
Ulempernes besværende Følger, thi 
Statens Ingeniører vilde stadig følge , 
Begivenhederne og tage Forholdsreg-. 
ler i Tide. J eg tror iøvrigt ikke, at 
det vilde blive nog'en følelig Udgift 
for Staten at overtage Grenaa Ravn. 
Foruden hvad Mellemhavnen er i 
Værdi, hal' Yderhavnen, der fuldend
tes i 1878, kostet ca. 1/2 Mill. Kroner. 
Deraf skyldes endnu ca. 327,000 Kr., 
nemlig: 124,000 til Statsan,stalten for 
Livsforsikring, hvilket Laan forrentes 
og tilbagebetales ved aarlige Afdrag, 
og dernæst skyldes 203,000 til Stats
kassen. Laanet af Statskassen har 
oprindelig været 166,000 Kr., men 
da Grenaa Kommune ikke har kun
net betale Renterne, ere 'disse og 
Rentes Rente stadig løbne paa, hvor
ved Gælden til Statskassen er vokset 
til 203,000. Der er naturligvis ikke 
den fjærneste lT dsigt til, at Grenaa 
nogensinde kan tilbagebetale dette 
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Laan, saa denne Del er allerede at 
betragte som Statens. J eg kan na
turligvis ikke sige det fol' vist, lllen 
jeg tror, at Grenaa gerne afstod sin 
Havn til Staten imod at faa Kvitte
ring for den samlede Gæld. Der 
synes ogsaa i den Betydning, Havnen 
har for Kattegatsfiskeriet, at ligge. 
en Anlednillg til, at Staten pau.tog 
sig denne Havn. For Tiden er hjem
mehørende i Grcnaa, foruden Joller 
og mindre Baade, mellem 30 og 40 
Fiskerkuttere fra 10 til mellem 40 
og 50 Tons; en er nylig i disse Dage 
tilkøbt fra Sverrig, og flere store 
Kuttere ere bestilte eller under Byg
ning. Foruden disse hjemmehørende 
Fartøjer, der permanent søge Grenaa 
Havn, -benyttes denne af en stor 
Mængde Kuttere fra Frederikshnvn 
og u.ndre Steder i Landet, og den 
har f. Eks. sidste Aar været søgt 
af over 1200 større Fiskerfartøjer. 

(Fortsættes). 

Havne sagens 
billigste Løsning. 

At der er Steder paa Jyllands 
Vestkyst, hvor det godt kan lade sig 
gøre at bygge Ha vne, er der vel næppe 
Tvivl om. Spørgsmaalet er blot, Olll 

det kan lade sig gøre for en rimelig 
Pris, en Pris, der staar nogenlunde 
i Forhold til den Nytte, Havnene 
ville yde, saa Staten paa en eller 
anden Maade kan faa Renter af 
sine Penge. 

At ogsaa dette kan lade sig gøre, 
maa dog være hævet over al Tvivl, 
naar vi lytte til Erfaringens Vidnes
byrd, som tale til os fra vor eneste 
Vestkysthavn, Esbjerg. At denne 
Havns Anlægssum er kommet ind 

igen og det enddu. flere Gange, er 
tydeligt, nau.r man ser paa denVærdi, 
J orden, som Byen er bygget pau., 
havde før Anlægget, nemlig 2 Øre 
for hver K ndra talen, og saa den, 
den nu hu.r, indlil 40 Kroner for en 
Kvadratalen. Ganske vist ere de 
uhyre Værdier, som saaledes ere 
frembragte i de sidste 30 Aar, ikke 
i Statens, men i Privatmænd's Eje. 
Men dette kunde dog snare let have 
været anderledes og bør for Frem-

. Frembuen blin'! anderledes. 
Det el' jo nemlig Samfundsudvik

lingen og ikke de pnkelte Ejere af 
Grundene, der har skabt disses store 
V ærdier, og følgelig er det ikke mere 
end ret og billigt, at Samfundet er 
Ejer af dem. 

Naar der nemlig bliver Tale om 
at anlægge en Vestkysthavn paa. ny, 
bør Staten enten i ekspropriere alle 
Jorderne i en vid Omkreds u.fHavnen 
- og den sandede J ord paa disse 
Strøg vil kunne faas for saa godt 
som intet for saa i Løbet af den 
første Menneskealder at l('je dem 
ud, og først sælge dem, naar ue ere 
komne saa højt op i Pris, at man 
er sikker paa, at Anlægskapitalen 
pau. denne Maaue er kommet ind 
igen med gode Henter, eller' Staten 
hol' -- bvu.d der mau. anses for det 
naturligste tage en bestemt Skat 
for Fremtiden af al J orden i f. Eks. 
en halv Mils Afstanu til alle Sider 
fl'a Havnen, en Skat, der skulde stige 
nøj:Jgtig i sanllne ]:;'orhold, som Jorden 
steg i Pris, idet den f. Eks. kunde 
udgøre 3 pCt. af Grund~Iles Købe
sum, fru.drnget den Værdi. de hu.vde 
før Havnens Anlæg, og som mau.tte 
værdsættes først. Paa denne Mau.de 
kunde den vordende Bys B,)rgere 
straks faa Ejendomsret til deres tT ord 



og Huse, og hele Ordningen vilde 
blive simplest at gennemføre for det 
offentlige. Statskassen vilde snart 
finde, det var en glimrende Forret
ning for den at a.nlægge Havne, og 
der vilde da saa meget lettere blive 
begyndt pan flere slige Anlæg. Og 
dog vilde intet M flnnC'skes naturlige 
Ret blive gaaet for nær veu saadan 
en Ordning, da Jord.ns oprindelige 
Ejere ikke vilde komme til nt skatte 
af de Værdier, de i Øjeblikket sid
de inde med, men yilde endda faa 
Lov til at tilegne sig en D(>l af de 
fremtidige, som Udviklingen skaber, 
idet Skatten ikke sættes til den fulde 
V ærdi af 4, men kun 3 pCt. De 
unaturligt opskruede Jordpriser med 
den dermed følgende Srindel, som 
nu for Tiden bevirker et Tilbageslag 
i Esbjerg, vilde ikke komme til Stede, 
men Udviklingen gaa jævnt fremad 
i et sundere, naturligere Spor. 

Ganske vist vil der vel næppe 
rejse sig et sall. voldsomt opskydende 
Chikago mere ved vor Vestkyst; men 
at en Havn dog hyor som helst vil 
fremkalde en betydelig By og skabe 
en stor Jordværdi, maa være aablln
bart for enhver,. der har yæret 
Vidne til de mangfoldige Stations
byers Opstaaen ved enhver nok saa 
lille Landstation, der oprettes ved 
vore J ærribaner. 

Jeg mener derfor, lad os dristig 
tage fat paa Anlægget af en rigtig 
god, solid Vestkysthavn, der kan til
fredsstille alle Fordringer, og lad 
den aaa' koste, hvad dsn vil; men 
lad ikke private Spekulanter ogÆven
tyrer.e, som i Esbjerg, løbe af med 
de Millioner, som med Rette bør 
komme hele vort Folk til Gode. 

Mon i hvert Fald ikke en For-
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handling om denne Sag her i Bladet 
maatte findes tidssvarende? V. B. 

Ovenstaaende Artikel have vi som. 
Indlæg i Havnesagen gærne optaget 
i Bladet, skønt vi ingenlunde dele 
Hr. V. B.s tillidsfulde Synpaa den 
Betydning, en Vestkysthavn vil fan. 
Vi maa iøvl'igt bemærke, at Hoved
tanken i Artiklen, at benytte de om 
Havnen liggende Grunde som Aktiv 
for denne, ingenlunde er ny; denne 
Tanke var saaledes knyttet til Sand
næshageprojektet, hvilket findes nær
mere omtalt i det den Gang n'edsatte 
Uoyalgs Betænkning. Red. 

Markeds:N otitser 
fra E. L. Salomoosoo & Co. 

Billingsgate, London. 

7. Maj 1898. 

Tilførselen denne Uge rigelig af 
Aal og Priserne noget lavere. 

Kullet og Rødspætter efterspurgte, 
da det engelske Fiskeri er meget 
smaat. Tunger 1 sh.-l sh. 1 d. pr. 
Pd. Store Partier af Fisk ere i de se
nere Ugerankomne hertilmedOnsdags
baaden fra Esbjerg, dette er uheldigt, 
da Fisken som oftest da først naar Lør
dagsmarkedet og, særlig naar Vejret 
er varmt, benytte Køberne sig heraf 
til at byde lave Priser, da vi jo ere 
nødte til at sælge. Send med Lør
dagsbaaden og Tirsdagsbaaden og 
kun lidt med Onsdagsbaaden. Alt
saa pas paa, at Fisken afsendes i 
rette Tid for Tirsdagsbaaden. Vejret 
nu noget varmere, saa Is vel. Af
send ikke, eller helst ikke, døde Aal 
med Is, der dør tilstrækkeligt af de 
levende pall. Rejsen, i al Fald paa 
denne Aarstid. 
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Mindre Meddelelser. 

"Fiskeriforeningen for mfsund og 
tilgrænsende Vande" bar sendt Land
brugsministeren eu Takkeskrivelse i 
Anledning af den Imødekommenhed , , 
Ministeren har udvist mod Fiskerne 
ved at bevilge et indgivet Andragende 
om at ophæve ~'or'budet mod Vaad
fiskeri i Maj Maaned. 

Maj er en af Aarets bedste Fiske
maaneder for Vaad, og Fiskerne have 
lidt store Tab i de Aar, Vaad. 
fiskeri har været forbudt i denne 
Maaned, især i de sydlige Vande, 
da der i Maj ikke findes andet Fi
skeri af Betydning end Aalefiskeriet. 

C. B. 

Fiskeriberetninger. 

København, den 10de Maj 1898: 

184 

Rejefiskeriet i Kalvebodstrand og ved 
Saltholm har været forsøgt i ca. 14 
Dage, naar Lejligheden har været 
nogenledes, men vedholdende Kulde 
og Blæsevejr har endnu været stadige . 
Forhindringer, sall, Udbyttet kun har 
været ringe; Fiskerne hel'fra, som 
sælge deres Rejer efter V ægt, ha ve 
opnaaet ca. 1 Kr. pr. Pd. I Søn
dags afgik en af de herværende Reje
baade for at søge Fiskeri nede ved 
Smaaøerne under Fyen. 

N aar Kulde og Blæsevejr har for
hindret Rejefiskeriet, saa kan det 
samme siges at have været Tilfældet 
med Vaadfiskeriet; endskønt de fleste 
af V aaddene have være(tagne i Brug; 
Udbyttet, som jo fornemlig skulde 
være Aal, har endnu kun. været 
meget ringe, og da Aalene falde 
smaa, er Prisen gaaet en Del 
ned paa disse og anden Smaafisk 

pna Grund af store Tilførsler af Sild 
og li ornfisk fra Provinserntl. I Gaar 
skal der saaledes have været tilført 
Torvet ca. 800 Kasser Sild, som 
tilsidst gik meget trevent af til mime
lige smaa Priser. 

En her hjemmehørende Vaadfisker, 
Peter Jensen, som forulykkede i den 
<.>rkanagtige Sterm sidst i Marts, blev 
for nogle Dage siden fundet efter at 
have henligget i Vandet i ca. 6 Uger. 
Han blev i Gaar Eftermiddags be
gravet paa Sundby Kirkegaard. Han 
efterlader sig Enke med 2 Børn. 

F. 
I Harboøre, d. 8. Maj 1898. Kuller

fiskeriet er i denne Uge aftaget ikke 
saa lidt. Ikke desto mindre har man 
ofte været ude pa&. Fangst, og en 
god Dagløn er der altid kastet af. 
Afs~tningen sker til Fiskehandlere 
i Lemvig og Struer, og en Del sælges 
i Omegnen. Maaske kan det gode 
Foraarsfiskeri vedvare enStund endnu; 
det ser da ikke ud til ,at ville stanse 
for det første. 

I Gaar, Lørdag, blæste det op, 
medens vore Folk vare ude, og Vinden 
gik om ad N ord vest. "Vestkysten" 
mantte saa gaa ud og bjærge nogle 
Baade til Land. Dette Skibs Til
stedeværelse giver i det hele Fiskerne' 
megen Tryghed og Ro under Ar-
bejdet. P. 

Esbjerg, den 6. Maj 1898. Fiske
riet herfra har ialt til Dato kun 
giV(,t et tarveligt Udbytte, og Fiskerne 
have i April Maaned gjort Tur efter 
Sur uden at have haft Held med 
sig, naar undtages i den senere Tid, 
da nogle Ture, begunstigede af bedre 
Vejrforhøld, have været ret lønnende, 
ligesom Rødspætten ogsaa i .Hen
seende til Størrelse har bedret sig. 

Priserne have varieret mellem 5 



l 

bg i3 Øre pr. pd. Nogle Fartøjer 
have selv afleveret Fangsterne iHam
borg, og der opnaaet ret god'e Priser 
pr. Snes. Enkelte udenbyes Fartøjer 
ere ankomne hertil for at forsøge 
Fiskeri herfra. Kun et Fartøj driver 
Fisk!'ri efter Kuller og Torsk. 

Snurrevaadsfiskeriert lægger ogsaa 
Tyskerne sig efter nu, 2 tyske Everter 
opankrede for nogen Tid siden paa 
Esbjerg Rbed og medbragte N æt til 
Snurrevaad, som de med Assistance 
og Undervisning af Fiskere herfra 
fik SILt i brughar Stand. Dette er 
et Fremskridt for det tyske Fiskeri 
i Nordsøen, som alle maa hilse med 
Tilfredshed, da saa den for Fiskeriet 
saa ødelæggende Trawl, idetmindste 
for de tyske Sejlfartøjers Vedkom
mende, forhaabentlig snart vil for
svinde og blive afløst af Snurre
vaaddet. 

3 tyske Torpedobaade, henhørende 
til det tyske Fiskeripoliti i Nord
søen, aflagde fOl'nylig EsbJerg Havn 
et kort Besøg. 

Paa Hs. kgl. H'øjhed Prins Kri
stians og Prinsesse Aleksandrines 
Bryllupsdagsaas "Grønsund" hen
liggende flagsmykket midt i Dok
havnen, afgivende Kanonsalut ved 
Middagstid og afbrændende et præg
tigt Fyrværkeri om Aftenen Kl. 10. 
Samtlige Fiskerfartøjer vare ligeledes 
flagsmykkede. L . •• 

Fjaltring, d. 5. Maj 1898. Hjemme
salget af Kuller er foreløbigt ophørt, 
da der kun faa Dage efter .første 
Afsigelse fra Hamburg atter kom 
Anmodning til Fiskerne om at sende 
Fisk til Markedet der, da der var 
forbedret Afsætning til 13-14 Pfg., 
ja, i Følge senere, Telegram endog 
15 Pfg. pr. Pd. Kuller, hvilket vil 
sige for Fiskerne en Nettoindtægt 

H~5 

af l Kr. 25 Øre a 2 Kr. 50 øre 
pr. Snes Kuller. 

Efter Fiskea.uktionator Hr. Kosers 
Meddelelser, vil Fiskemarkedet i 
Hamburg sandsynligvis ikke blive 
overfyldt i den nærmeste Tid, hvilket 
væsentlig skyldas den Omstændighed, 
at Hr Kosers egen Damptrawler
Haade, 5 a 6 Dampskibe, for Tiden 
fisker under England og afsætter 
Fangsten i HuU; denne Flotille har 
haft ikke ringe Indflydelse paa Ham
borgs Marked, da den som Regel 
har fisket langs Tysklands og ,Tyl
lands Vestkyst og afsat Fangsten i 
Ham burg. Desværre er det ikke 
Fiskevejl' for Øjeblikket, da det blæser 
en frisk S.- V.-Kuling, men forbaa
bentlig vil det vel snart blive Hav
vejr, saa der kan drages 'nogen For
del af de gunstige Forhold paa Fiske
rnarkedet i Hamburg. 

Sommeraalefiskeriet vil, saafremt 
Vejret bli,er gunstigt, sandsynligvis 
blive paabegyndt henimod Midten af 
indeværende l\haned, ligesom en Del 
Ha~fi8kere herfra Egnen iMaanedens 
Løb vil forsøge Aalefiskeri i Far
vandene omkring Bandholm, Vor
dingborg (Kallehave ) og formodentlig 
ogsaa Kalveboderne, og der bliver i 
det Øjemed transporteret tomands
ba:ade herfra pr. Vogn til Ramme 
Station for derfra' senere pr. Bane 
at forsendes til de respektive Be-
stemmelsessteder. J. 

Færring (ved BovbJerg), d. 7. Maj. 
Havfiskeriet er her for Pladsen gaaet 
meget tilbage i denne Uge. Kun et 
Par Gange har man været ude, og 
Fangsten har ikke været stort over 
en Snes Kuller foruden nogle Torsk. 
Derimod have Priserne været nogen
lunde. Syd for har Fangsten været 
bedre. ~ 



Ø8t8r8~8keriet i Limfjorden er nu, 
efter hvad der skrives tilos fra 
Lemvig den 4de Maj, afsluttet for 
Sæsonen 1897-98. . Der har været 
a}lvendt 10 Dykkerbaade og 5 Skrabe
baade, de sidste kun her i Bred
ningen, hvor' mant" paa Grund af 
Vandets Uklarhed vanskeligt. kan 
opdykke østers. 

Hele Udbyttet har andråget 
1,164,565 Stkr. østers. Dertil kom
mer ca. 18,00Q Stkr. Undermaals
østers, som af Kontrollen igen ere 
blevne udlagte. Intet Aar tilforn 
er der under dEm nuværende FOl:
pagtning fisket et saa stort Antal; 
men Udgifterne ere ogsaa betydeligt 
forøgede. Saaledes er Fiskelønnen 
ca. 7000 Kr. større end tidligere, 
og den nye Fragttarif paa Banerne 
har medført en Merudgift paa om· 
trent 5000 Kr' J. 

Frederikshavn, den 9. Maj 1898. 
30-40' Kuttere have fisket udfo}' 
Vestkysten, men det er vedvarende 
knapt med Fisk; fra Farvandet ved 
Lønstrup er indkommet 5-6 Kut
tere med fra 75-120 Snese hver, 
Fisken vejede fra 15-20 Pd. Snesen 
og betaltes med fra 2-4 Kr. Snesen. 
Nordlig af Blaavandshuk skulle flere 
Kuttere have fisket, kun 2 ere ind
komne med Udbytte, den ene m'ed 
300, den anden med 450 Snese Rød
spætter, vejende ll--H! pd. Sne~e~ 
og betalte med 1 Kr.' 50 Øre pr. 
Snes; Aalborgbugtfiskeriet har· ej 
heller givet saa godt Udbytte som i 

, sidste Uge, en halv Snes Kuttere 
traf over en lille fiskerig Plet, fik 
hurtig Last og afgik alle direkte til 
København med Fangllten, de her 
indkomne havde kun fra 50-130 Sn., 
der vejede 11-12 Pd. Snesen og 

1M 

betaltes med 1 Kr. 25 Øre-l Krl 
50 Øre Snesen. Enkelte Kuttere 
indkom fra Herthas Flak med mindre 
Partier, Nord og øst af Læsø have 
henved en halv Snes ,Kuttere haft 
jævnt godt Udbytte, fra 100-150 
Snese, Rødspætten vejede 12-14' 
Pd. Snesen og betaltes med fra 1 
Kr. 65 Øre-2 Kr. 50 Øre Snesen; 
Fiskepriserne holde sig" trods den 

,knappe Fangst lave, ogsaa Krøyfisk 
er falden svært i Pris; ror mindre 
Partier af Tunge, Pighvar, Slethvar 
og Skærissing - fangede særlig paa 
sidstnævnte Pladser - er kun beo' 
talt henholdsvis 30 Øre, 30 'å 35 
Øre og 6 a 10 Øre pr. Pd. Aar
sagen hertil er. vel nærmest den, 
at mange forskellige Slags Fiskerier 
i de forskellige Landsdele tage sin 
Begyndelse i demJe Manned, og 
Fiskemarkedet derfor hurtig bliver 
overfyldt af de mange forskellige 
'l'ilførsler. F. Eks. er Fiskeriet efter 
Hornfisk under lJæsø begyndt for en 
Uges Tid siden, det skal foreløbig 
kun have givet temmelig knapt Ud
bytte, Gt Par svenske Dæksbaade 
skullo dog have købt fuld Last, og i 
Gaar indkom her til en Læsøbaad 
med ca. 2{J00 Stkr., der betales 9 a 
11 Kr. pr. Storhundrede 120 ~tkr, 
Hummertilførslen har væl'et ringe, 
fra Ohristianssand illdb'at ca. 3500 
Stkr, til hervæl'ende Modtagere, di- , 
r:ekte ,til det tyske Marked el' af· 
gaaet ca. 6000 Stkr., del' betales nu 
l: K~, 15 Øre å '1 Kr.-20Øre pr, 
Pd. en grøs ab Norge., Kl. 
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ltøbenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplad.s 
og pr .. Jernbane & Dampskib 

1 Ugen ira t. Maj til 8. Maj 1898. 

lo I "- bi) ... ..... lo ~"I I ~.8 -= '..:! d,c 
OlU G> G> 

.;,t. !:l .;,t. G> 
00 G> lo c. .... ..-= G> ;o., 

Tilført af: II -=.... =-= lo;.. c.- GO-

~:Sl :5! li~ .;,t.~ -= -= 
~ll~~ 

G>..:: ",,!! .. - u.; ,!3= -= ;; -- ... u) c:.c .. = G> C._ I-bI) CcD <C~ .;,t. 
00 II: .:tl. .;,t. bl) .. c:ø 

U)o ° ::dS ... co U) 

27 d'LUske Fisker- 1\ Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd.) Pd. I Pd I I 
I 

Pd . Pd. I Pd. 

fartøjer . •. 76762 130' 8859 . 195d 

Danske Kvaser: 

7 ,,, F"d"ikoh'1-0 13 fra andre Pladse 184321 1393306121609 
6 'svenske J:!'isker-

fartøjer . .• 5310 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 11

1 
I Rejer 

Fiskerlejer . . . 1280' 62()6 2449 40 
pr. Jernbane &. IO n 

Dampskib _. _. _. _. 9744 7450 21982 2614" 4007 37840212600130001516519\ 62251~056 

laIt. .. 150198 7450 2328 4779 40350 4019521260015449 5165 6225 8096 

1) 26 Pd. Tunger og 1(15 Pd. Pighvar. 2) 164.8 Pd. 'l'unger og 650 Pd. Pighvar. 3) Sletter. l.) Skrupper. 
5) UGl. Pd. Skrnpper og 160 Pd. Sletter. 6) Torok. 7) Kuller. 8) IStenbider. 9) Hornfisk. 10) 36880 Pol. Horn. 
fisk og 960 Pd. Stenbider. 11) lIIDS Pd. AuJ. '>g8'6 Pd. Aalekvabber. 12) Ael. 13) 4750 Pd. Lak. og 415 Pd. Ørred. 

. lait er der tilført 492835 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3.00-5,00 pr. Lpd.; 

Torsk. levende Kr. 0,50-1,00 pr. Lpd,; HOl'llfisk Kr. 2,40-7,00 pr. Snes; Sild, store Kr. 
0,20-0,60 pr. Ol, smaå Kr. 0,50-2.00 pr. Kasse; Aal, Kr. 0,36-0,62 pr. Pd.; Laks Kr. 
0,85-1,50 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50 0,75 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,20-0,35 pr. Pd.' 

Tilførslen af levende Rødspætter har i U~ens Løb været meget stor. Der ankom 
fra, Nordsiden af Anholt 5 Kuttere med Fisk veJende 15-18 Pd. Snes~n, betalt med 4'14-
6'!, Kr. pr. Lpd., fra Nordsiden og Pakhusbugteu 2 Kllttel'e meJ. Fisk vejende 16 Pd., 
betalt med 4'/4 Kr., og frø. Aalborgbu~en 20 Kuttere med Fisk vcjende U-Hi Pd., beo 
talt mrd 29/,-31/2 Kr. Fra Frederiksnavn ankom 7 KVRi!cf med Fisk fra Vestkysten og 
Skagen, vejenie 16-18 Pd.; fra Grenaa 4 Kvaser med l!'isk f"a Aalborgbugten vejende 
ca. 14 Pd., betalt med 3Slt Kr., og fra Nakskov 1 Kvase med F~sk vejende 10Pd" betalt 
med 19/ 4 Kr. 6 svenske J:laade ankom fra Nord- og NordvestsJden af Anholt med Fisk 
vejende 15-16 Pd., betalt med 8'1,-4'/1 Kr. - Af Torsk tilførtes med 7 danske Kvaser 
2200 Lpd., betalt med 50 Øre-l Kr. og ankom: fra 'l'aars 2, Korsør 1, Assens 1, Dyre. 
borg 1, ,Kjerteminde 1 og Hou 1 Kvase. - Af danske .Sild ti1førte~ pr. Jernbane og 
Dampskib 2126 Kasser, betalt med 20-60 Øre pr. Ol lItO!" Sild og 50 Øre-2 Kr, Kassen 
for Bmaa Sild. 

BEKENDTGØRELSER 
Ørredynfel. 

April eller Maj MaBne kan leveres 
et Kvantum kraftig Øne4 
1Q Ki. pr. 1000 Stkr. ab Vib 
negaard. Mod omgaaendo : 
nering eker F·ouendelsen 1 Selska
bet. Emb&llage m"n for Købernes 
11.1,lko. BeøtUlinger - ikke under 
.. ,- _.. ,deses i den Orden 

nge F·orraad haves. 
,Dstalteus SO aarig~ 
garanterer Køberne 

k,rn4lg og omhyggelig Forsendebe. 
liloreøpørgeler benar ••. 

Flekerlselskabet l Vlbor\l 

Drivkvase. 
En ny Drivkvase byg

get af Lærk og Eg, 24 
Fod lang, er til Salg 
hos BaMlbygger 

A. Andersen, 
Kallehave. 

Baad til Salg. 
En saagodtsom.ny Dam

joH e, 20 It'od lang, med 3 
Sejl er billig til Salgs ved 
Henvendelse til 

P. Petersen, 
Taarbæk pr. Klampenborg. 
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:Københavns .. Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon. 
anbefaler 

\ 

Agn vaads.,Net. 
København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

~""'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""""'""","'",, 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs,Alt ona 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, . direkte ind· 
kjøbt, tilbydes langt under 
gangb:.ue Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nyl,jøbin,9 p. Falster 
j Februar 11198. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmae. 
Telefon 199. 

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

Telefonnummer ,.75 Hellilingør" • 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest<, og bedste 
Maskiner fOl'synede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og G:1rn. Bom
uldsgar1i, Hampellarn og Hm',qarn i alle Nl'. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .\.aleknber, Kork, Flaadtræ og Kateehn 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Udstilliøgerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
~di~eret af c8'ld. mag, Will. Lundbeck . ..:.. 'Tl',fkt h08 Frantz Christtreu, København 
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Nr. 20. 19. Maj. 1898. 

::M:e(1:Le::c:l.s'b1.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlattreu, Grønnegade IO, København K. Prisen ef for In4landet 10 Øre pr. Petit-

;~ linje af l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat .. 
). 
;: ~ 

, . 
! 

Indhold; Fiskeyngel. - Indsamlingen til de 
bornholmske Fiskeree Efterladte - Fiskerikongres. 
Den internationale Jliskeriudotilling i Bergen.
..,. Dansk Eiekeriforenings Generalforoamling, -
Foriøa; Samarbejde mellem Fiskerne, Flskehand

.leme og den biologiøke Station. - Nye Patønter.
Harboøre-Monumentete Afsløring, - Frederikshavns 
}'ilker;·Statiøtik. M .. rkedø·Notitser fra E. L, Sa-
lomonaen &; Co. Fiskeriberetninger, - Bekendt-
gørel •• r. 

Dansk FiSkeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, el' aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbla.det 
træffes deliluden i Alm. 5-7 Svanemose
ga.ardsvej 2 A, 3 S. Sa.ger vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre ForseIldeIser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
øeredetil hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Fiskeyngel. 

"Dansk Fiskeriforening"s Udklæk· 
ningsanstaltleverer billigt i April 

. og Maj Yngel af Dansk Ørred, tjenlig 
'til Udsa'lttelse i Søer, Vandløb og 
Damme. Bestillinger maa snarest 
sendes til U dklækqingsanstalten, Fal· 
konergaardt:.vej 16, København V. 

Indsamlingen til de born
holmske Fiskeres Et1ierladte . 

Til Dansk Fiskeriforenings Kontor 
er endvidere indsendt: 

P. V .. , .... . 
W. H ..... . 

5 Kl'. 
2 

Med <let tidligere indkomne iaIt 
162 Kl'. 

Fiskerikongres. 

Ved den store internationale Fisk~· 
riudstilling, som afholdes i Bergen i 
dette' Aar fra 16 :Maj til 30le' Sep
tem per i Forbindelse med ('n norsk 
Landsudstilling for Industri, I~and

brug, Kunst, Husflid m. v., møder 
følgende fremmede Lande: Amerikas 
forenede Stater, Danmark med Is
land og Færøerne, Finland, Fran
krige, Japan, Rusland, Sverrige og 
Tunis. 

Disse Lande deltagN' officielt, men 
ved Siden deraf,har ogsaa T dstil
lel'e fra Storbritanien,Tyskland med 
flere ~ndre Lande sendt Anmeldelser. 

, 
I 

/ 



t>frektionen før ,,8el~kabet for de 
norske' Fiskeriers Fremme" .i Ber
gen bai' menh at der i Tilslutning 
til de Møder 'af forskellig Srags, 
som vil 'blive afbol~t under Udstil· 
lingen; ogsaa burde søges afholdt 
en intet'national Fiskerikongres, og 
den, tillader sig derfor herved at, ind-, 
byde saavel Nordmænd som Udlæn-

, ilinger, der maatte være særligt in
teresserede for Fiskerierne, til at 
deltage i en saadan Kongres. 

Kongressen vil holdes.i Bergen 
fra' og med 18de til og med 2lde 
Juli, kort Tid efter at Juryen, der 
skal sammentræde i første Halvdel 
af Juli, er færdig med' sit Arbejde, 
og umiddelbart efter at' de store 
Regattaer for indenlandske Brugs
baade og I,ystfartøjer, hvilke tager 
sin Begyndelse den 12te J'uli, har 
fundet Sted. 

Kongressens Forhandlinger vil 
komme til at bestaa dels af Diskus
sionor om bestemte forudopgivne 
Emner, dels af Foredrag" alt efter 
Program, der vil blive Deltagerne 
tilstillet. 

De, som maatte ønske at foreslaa 
Emner til Diskussion og i Tilfælde 
intllede denne, eller holde Foredrag, 
anmodes om inden IOde Juni at 
give Meddelelse derom. Foredrag 
kan holdes foruden paa et af de 
skandinavis~e Sprog ogsaa paa det 
engelske, franske eller tyske Sprog. 

En"hver; der vil deltage i Ko~· 
gressen, maa inden 20de Juni melde 
dette til Direktionen for "Selskabet 
for de norske Fiskeriers Fremme" 
og indsende det fastsatte Kontingent 
5 fem ~ Kronet·, hvorefter' et 
Medlemskort vil blive vedkommende 
tilstillet. 

, 
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,Dette Kort berettiger til: 
1) den Nedsættelse i Befordringsud

gifter, som kan, erholdes med Jern
bane og Dampskib; 

2) fri Adgang iiI Udstiliingeni syv 
Dage, og . , 

3) til at erholde tilstillet en trykt 
Beretning om Kongressens For
handlinger. 

Den internationale Fiskeri-
. udstilling i Bergen 

aabnedes i Dag under stor Højtide
lighed af Konprins Gustaf. Af 
fremmede Udstillere findes Danmark, 
Sverrig, Finland, Eusland, Engmnd; , 
Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, 
Belgien, .r apan og Amerika. 

Af det danske Udvalg er Præ
sidenten, Grev 'Moltke, Grosserer 
Ekmann og Konsulent' Feddersen 
til Stede. Torsdag ventes Kanon-' 
baaden "Guldborgsund", Chef, Kapt. 
Jøbnke at ankomme med 15 danske 
Fiskere. 

.J uryen skal træde sammen 4de 
Juli. 

Bergen, den 16de Maj. 

U dstillingen i Bergen har fra Iste 
April oprettet sit eget Rejse- o~ Ind
kvarteringsbureiw, der vil give" alle 
Oplysninger om Rejset'uter til og fra 
U dstillingen og hjælpe U dstillings
besøgende 'til godt og billigt Logis. 
Al Korrespondance herom kan adres
seres til og alle Oplysninger gives 
af "Bergensudstillingens Rejse- og 
Indkvarteringsbul'eau", der' bar sit 
Kontor i Posthuset. 

,'i 
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Dansk Fiskeriforenings 
GeneralforsanUing 

Lørdagen den 16. April, 1898. 

• ( ~'ortsat·)1 

Krydstoldassistent Olsen, Grenaa: 
Med Hensyn til Reduktionen af 

Afgifterne til Havnen har man intet 
som helst hørt. 

Vil Bestyressen fremdeles arbejde 
for Grenaa Havn, da vil den ogsaa 
fremdeles være GE'nstand for vor 
bedste Tak. 

Hvad angaar Vestkysthav'nen, . da 
ønske en stor Del af Grenaa Fiskere, 
der have store Kuttere og hermed 
kunne drive Vesterhavsfiskeri, at der 
maa tilvejebringes et Støttepunkt 
paa Jyllands Vestkyst. 

Alngaaende Stedet' for en saadan 
skal jeg ikke bestemt udtale mig, 
men for Fiskeriet vil Beliggenheden 
utvivlsomt være gunstig i Nærheden 
af Hanstholm, f. Eks. ved Sandnæs
hage, og hvis der kan blive Tale om 
flere Havne, da 'tillige en ud for 
Ringkøbing. Under Forudsætning af, 
at Thyborøn Kanal kan holdes bru
gelig, hv.ad den jo nu synes at kunne, 
vilde hele Jyllands Vestkyst være 
passende og ligelig udrustet m,ed 
Støttepunkter for Fiskerne, dersom 
der blev anlogt Havne paa de to 

, nævnte Steder. For at vore Fiskere 
skulle kunne drage Nytte. af Vester
havsfiskeriet, maa det anses som en 
Betingelse, at der i alt Fald i N ær
heden af Hanstholm skaffes dem et 
sikkert Støttepunkt. 

Anholthavnen kan jo n,u qetragtes 
som et Faktnm, da første Bevilling 
til den er vodtagen pal.\, Fina.nsloven. 
Med Hensyn til denne Havn vil jeg 
bemærke, at· det vil blive en følelig 
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Mangel ved den, hvis der ikke til
vejebringes en solid' Broforbindelse 
med Øe~, ligesom selve Øens Be
boere heller ikke ville kunne nyde 
godt af den, hvis den ikke bliver 
varigt og sikkert tilgængeligt fra Land. 
J eg ved vel, at det oprindelige Pro
jekt, nemlig en Øhavu uden FOl'bin
delse med Land, for saa vidt er 
forladt;' som der i Rigsdagen er fore
slaaet til sin Tid at afkøbe ];Jntre
prenørerne den Bro, som disse nød
vendigvis maa opføre for derover at 
transportere Materiellet fra Land; 
men jeg er dog bange for, at hvis 
der ikke garanteres en Bevilling til
strækkelig til noget durabelt, da vil 
Enden blive, at naar Havnen er 
færdig, saO. er Broen ogsaa færdig, 
det vil sige med at eksisterE', i hvert 

, Fald saaledes, at den første Isvinter 
fejer Resterne af den bort. Det 
kan nemlig med Grund forudsættes 
at uden at være sikrede fuld Dæk
ning for Anlæg af en stabil og sikker 
Bro, ville Entreprenørerne ikke ofre 
mere paa dette Broanlæg, end hvad 
der er nødvendigt for, at de selv ' 
under Hamens Bygning kunde have 
den nødvendige Adgang mellem Hav
nen og øen. Udon Broforbind€'lse 
vil det lE't gaa sualeues, at Fiskerne, 
naar de under vestlig Kuling have 
ligget i flere Dage i Hamen, og 
Vand og Proviant slippPl' op, blive 
tVllngne til med deres' Fartøjer at 
gaa ud af Havnen og om paa" en 
Læside af Øen for at kom me i Land 
og hente nyt ForraalL Hvorledes 

,skulle- ogslla Garn fiskerne komme i 
Land og atter om Bord igen med 
qeres Redskaber, og hvorledes vil 
man holde Justits i en saadan land
løs Havn, hvor' :flore Nationers Fi-

I skere ligg~. Svenskerne have, vi 

\ . ~ 
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straks, og hvem ved, hvornaar vi 
ogsaa faa Tyskere ,og Englændere 
med. 

Redaktør Videbæk: J eg har ingen 
lokale Interesser, naar· jeg inter
esserer mig for Fiskerisagen, er det 
fordi jeg anser Fiskeriet for et af 
de allervigtigste, men forsømte na
tIonale Erhverv. Jeg ser paa Sagen 
som 'en Helhed, og det er derfor en 
Misforstaaelse af Rasmus Nielsen., 
his han tror, at jeg ikke har samme 
Interesse for Fiskerne i' 0restmdet, 

,østersøen og Kattegattei som for 
dem paa V~stkysten. Men paa Vest
kysten giver den største Fiskerihavn 
ogsaa den største Mulighed for en 

. stærk Udviklillg af det dauskeFiskeri. 
Vesterhavet er vort største Fiskevand, 
og der. er derfor der absolut den 
største Mulighed for at fremme vort' 
Fiskeri, saaledes at det., kan komme 
frem~vedSiden af de andre Nationers. 
Jeg vil ogsaa overfor Rasmus Nielsen 
bemærke,at naar Dampskibss<>lskaber, 
Handolsforeninger og lignende Sel
skaber have udtalt sig mod Vest
kysthavne, har det slet ikke h af;; 
nogen Indflydelse paa mit Synspunkt. 
Det har vistnok i visse Henseender 
ikke væl'et Fiskeriets Interesser, som 
ere komne til Orde der, men der
imod maaske snarere kommercielle 
og andre Interesser. Det er ikke 
rigtigt, naar Konsul Fabricius siger, 
at jeg i denne Sag kun har et Syns· 
punkt. Jeg bar gjort mig Ulejlighed 
f~l' her at faa saa mange Synspunkter 
som ~uligt. Jeg har været i Eng
land og Skotland for at faa flere 
Synspunkter paa dette Omraade. 
Konsul Fabricius udtalte, at Ud
landet baserede sit Fiskeri paaHjem
memarkedet, og det skulde vi ogsaa\ 
gøre, men jeg tror, det er en stor 

Fejltagelse fra Konsuiens Side. 'Vi 
skulle ikke være ,bange for at ud
vikle vort Fiskeri saaledes, at vi 
kunne konkurrere paa det uden
landske Marked. Vort eget Mafked 
er for lille, og det er heller ikke 
rigtigt, at andre Lande basere deres 
Fiskeri paa Hjemmemarkedet. Det 
gælder f. Eks. ikke om Norge og 
Holland, og ser man hen til, hvad 

,del' af fremmed Fisk tilføres det 
engelske Marked, er det fænomena1t 
stort. Konsulen er bange for, at 
Fiskel'iba vne paa Vestkysten skulde 
ud~kle Fiskeriet· til store Kapital
foretagender, altsaa til Trawlfiskeri 
efter engelsk Mønster. J eg tror ikke, 
der er Fare derfor. Thi dersom 
danske Kapitaler vilde binde sig til 
TrawlfiSlkeri, kunde de ligesaa godt 
nu lave Aktieselskaber og gaa ud 
fra engelske Havne, men det har 
,hidtil ingen ønsket. Meget snarere 
tror jeg, man skulde tænke paa en 
Udvikling som den, det skotske Fi· 
skeri har gennemgaaet, hvor Fiskerne, 
ligesom Tilfældet er med Kutter
fiskeriet hos os, have Andel i Baa
dene. Og naar Konsul Fabricius 
endelig talte om Fiskernes Stilling 
til Sagen, skal jeg gøre opmærksom 
paa, at jeg sid!!te Foraar har holdt 
16 Møder med Vestkystfiskere fra 
Skagen til Esbjerg; og selv i Ska.gen , 
- hvor' jeg beklager, at Konsul Fa
bricius ikke var tIl Stede - var der 
ovel' 100 Skagensfiskere til Stede, 
som vare meget begejstrede for Sagen. 
Kysten aft'01kes, de unge Fiskere fra 
Holmshinds Klit ud vandre til Esbjerg 
og Fraderikshavn. Hr. Enevoldsen 
i Esbjerg har for mig udtalt i den 
Anledning: Vi benytte Esbjerg; fordi 
vi ikke have noget bedre, men skaf 
os en heldig beliggende Havn paa 
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Vestkysten, saa skulle vi nok benytte 
den. " Ogsaa fra Fjskere fra øst
kyst~n, fra Gremta og Lynæs, har 
jeg hørt V dtalelser om, at de ikke 
deltn.ge i V es~kystfiskeriet, fordi der 
ingen Havne findes paa Vestkysten. 
M. H. t. Rødspættespørgsmaalet er 
at bemærke, at paa det engelske 
Marked komme Rødspætterne ikke 
i levende, Tilstand; de I,comme der i 
saadanne Masser og til saadanne 
Priser, at vi med gode Transport
Tilkaar sikkert kunne have stor For
del af at være med der. Thi en 
Masse af Rødspætterne komme til 
Londons Marked fra Pladser, der 
ligge længere borte end Jyllands 
Vestkyst, f. Eks. Island,. og vi have 
fra Jylland ligesaa nær til Mar
kederne i London og Grimsby som 
adskillige engelske og skotske Havne. 
Konsul Fabricius' Frygt for Over
produktion forstaar jeg ikke. IJeg 
har i sin Tid hørt lignende U t.ltalelser 
OlU, at vort Landbrug ikke skulde 
producere saa meget af Flæsk, Æg 
og Smør, ogsaa -af Frygt for Over
produktion. Men netop fordi vi pro
ducere de store Mærker, er de', at 
vi hævde vor Plads paa Verdens- _ 
markedet. Saaledes gallr det ogsaa 
med Fiskeriet. 

Jeg har talt om denne Sag baade 
med Fiskehandlere i London og med 
andre, saa jeg ser ikke Sagen fra 
et Synspunkt. De Folk sige netop, 
at vi skulle have de store Mærker; 
de kunne ganske anderledes ind
arbejdes og skaffes et fast Marked, 
end naar man kommer med smaa 
spredte Mærker engang imellem. 
Det er heller ikke rigtigt, mener 
jeg, at Havnene kun ville fa,a lokal 
Betydning, fordi Fiskere ikke ville 
'skifte Opholdssted. J eg tror, at 

Danmårks Fiskerbefolkning er lige
saa intelligent som noget andet 
Lands 'i Verden, og at den derfor, 
hvor der viser sig Mulighed for et 

'lønnende Fiskeri, vil ty til disse 
Pladser. Det vil ikke gaa i Spring, 
men der maa skaffes :Mulighed her 
i Danmark for dette Kutterfiskeri, 
hvor Fiskerne hale Part i Kutteren. 
Et lignende Fiskeri have skotske 
Fiskere drevet i stort MaaI. Der 
er der bygget ikke mindre end 5 
Havne paa- en Strækning af 11 Mil 
og indfisket for 11 Mill. Kr. Fisk i 
Nordsøen, medens vi, der ligge for det 
samme Fiskeri som Skotland, kun 
faa (or P/2 Mill. i Vesterhavet, 
et af Verdens rigeste FIskevande, 
hvor der ialt fiskes for c. 200 MilJ. 
Vore Naboer tage næsten hele Ud
byttet, og vi have dog den længste 
Kyststrækning. Der er blevet sagt: 
Have vi da Raad til at bygge Fi
skerihavne ved Nordsøen, Kattegattet 
og østersøen? J eg vil dertil sige: 
aave vi Raad til at lade det være? 
Have vi Raad til at lade en 'Mulig
hed ligge for et saadant nationa,lt 
Erhverv, hvorved der kan skaffes 
Livsbetingelstlr for Tusinder af Men
nesker? I Tyskland, Frankrig, Eng
land og Holland har man gennem 

I 

Havneanlæg skaffet gunstige Vilkllar 
for Fiskeriet, og Norge har j~ na
turlige Havne i sin Skærgaard; men 
vore Fiskere have ikke haft disse 
Betingelser, og get er den eneste 
Grund til, at de ere blevne kørte 
bagud i Konkurrencen. Skaf dem 
lige Betingelser med, Udlandets Fi
skel'e,saa skulle _ de p.ok vide at 
hævde deres Plads i Kønkurrencen. 
Det er min bestemte Overbevisning, 
at det danske Fiskeris TIdvikling i 
Nutid og Fremtid vil være afWengig 

" 
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af de' to Faktorer : Fiskerihavne og 
gQde Transportmidler til Verdens-

- m~rkedet. -
\ 

Dirigenten ufbrød her Forhand-
lingerne for at Medlemmerne kunde 
spise Frokost~ 

Efter- Frokosten genoptoges Mødet 
KI. 121/ 2 , 

Dirigenten: Jeg vil anbefale d'Hr., 
der ville udtale sig om Havnespørgs
maalet, . at udtale sig i Korthed, 
ikke fordi Spørgsmaalet ikke er 
vigtigt for Foreningen, men det er 

_ tillige et saa stort Spørgsmaal, at 
hvis man skulde debattere det her 
i al sin Udførlighed, vilde man ikke 
kunne 'komme til Ende med det i 
mange Dage .. 

Konsul Berthelsen : J eg skal ud
tale .min Glæde over og Tilslutning 
til Hr. Videb~ks Udtalelser. Kun 
er jeg ikke enig med ham, naar han 
rettede en Bebrejdelse til Ministeriet 
for, at det ikke havde valgt nogen 
Mand fra Vestkysten ind i Kom
missionen, og jeg maa paa en vis 
Maade give Konsul Fabricius Ret i 
hans Udtalelse paa dette Punkt, idet 
en Mand fra Vestkysten, der havde 
Sæde i Kommissionen - ligesaa 
vanskeligt som Havnekommissionen 
i det hele og Dansk Fiskeriforenings 
Best,yrelse og alle andre, der arbe} 
de for Havnesagen kan tilfreds
stille de Krav, der stilles; men tror 
~onsul Fabricius alligevel ikke, at 
hvis en Mand fra Vestkytsen havde 

. Sæde, i Havnekommissionen, havde' 
hans Ord havt mere V ægt end deres 
Ord, der ,udenfor Kommissionen 
have udtalt sig? Rasmus Nielsen 
mogsiger sig selv. Han interesserer 
sig for -Vestkystfiskerne og ~nsker 

dem Baadtyper af forbedret Kon-

struktion; men hvorledes tror han, 
,at disse kunne benyttes uden Havn? 
N aar han dernæst udtalte, at der 
var saa grumme lidt af Vesterhavs- . 
fisk paa Københavns ,Marked, skal 
jeg bemærke, at det er fordi Kø
benhavn ikke sætter særlig Pris paa 
de slagtede og døde Fisk; de gaa 
til Hamborg og England. Statistiken 
fra Fiskeauktionerne i Tyskland 
viser, at Udførselen til Tyskland 
stadig stiger; den er for Øjeblikket 
steget til 10 Milt Pd. fra P/2 Mill., 
hvilket Kapt. Drechsel fremdrager i 
sin Skrivelse til Ingeniørforeningen, 
hvor han omtaler det store Fiskeri, 
der har udviklet sig i.Tyskland, og 
den store Støtte, den tyske Regering 
yde Fiskefartøjerne i Nordsøen. Det 
er ikke særlig for at fremme Fiskeriet, 
at den tyske Regering har gjort det, 
'men for igennem sin Fiskerbefolk
ning at oparbejde en Sømandsstand, 
som Tyskland trænger til. Men 
samtidigt lønner Fiskeriet sig"og 
naar det kan det for de tyske ~'i
skere og Pen-gemænd,. kunde det 
ogsaa lønne sig, om end i mindre 
Grad, herhjemme: ,Vore Søofficerer 
have ment, at vi skulle udvikle vort 
Fiskeri i stor Stil, nlen jeg tror, at 
vi bør gaa frem med smaa Skridt. 
Naar Konsul Fabricius i Havne
spørgstnaalet ellers har udtalt Ting, 
hvod jeg ikke kUlfde være enig,med 
ham, maa jeg tilstaa, at han :i Dag 
har forbauset mig. N aar han mente, 
at vi skulde indskrænke vort Fiskeri, 
paastaar jeg, at vi skulle nok finde 

\ et Marked, nliar vi bare have Fisk 
og Midler til at transportere dem. 
Han 'udtalte dernæst, at hvis en 
Mantl _ fra Vestkysten fik' Sæde i 
Kommissionen, vilde han have Havnen 
anlagt. netop den Egn, han .re-



præsenterede. J a, det er muligt, 
at Sltagensfiskere. vilde tænke saa
ledes, men jeg vil dog sige, at Havne
kommissionen henvendte sig bl. A. 
ogsaa til Fiskerforeningen for Ring
købing og Stadil Fjorde, og den 
besvarede Spørgmaalet saaledes, at 
naar man skulde se Sagen ogsaa fra 
den økonomiske Side, kunde vi tænke 
os 10 MilL anvendte paa ~n Havn 
ved Hanstholmen og 10 Mill. paa 
andre Steder j nemlig 5 MilL til 
TyborønkanalensForbedring og andre 
5 MilL' til en Havn ved "B vide 
Sande"; det vilde iaIt bl~ve 20 Mill. 
Hvad Rejsningen af Pengene angaar, 
tænkte· vi os,' at dette Spørgsmaal 
kunde løses sanledes fra Bevillings
myndighedens Side, at der ydedes 
2 MilL aarligt i 10 Aar. Naar nu 
Havnesagen paa J yUands Vestkyst 
dermed kunde ordnes, tillader jeg 
mig at spørge, om Danmark da ikke 
har Raad dertil. Kapt. Drechsel, 
der er Medlem . af Kommissionen, 
har antydet, at Resultatet af døns 
Overvejelser muligvis gik i den Ret
ning. De~ maa kaldes glædeligt, at 
Redaktør Videbæk udtaler sig for 
denne Sag. Han er fra Østkysten 
og ikke interesseret i Spørgsmaalet 

. uden som dansk Mand. I Svarene 

. fra ,Aalborg og Frederikshavn 
og jeg kunde nævne flere endnu 
ses Sagen derimod saaledes, at hvis 
der blev Havne paa Vestkysten, 
vride de komme til at konkurrere 
med Østkysthavpene, men der vil 
ikke kunne argumenteres ud fra den 
Betragtning, Siden 1864 er Dan
marks Befolkning tiltaget, saa at 
Indbyggerantallet nu er ligesaa stort, 
som da vi mistede SIssvig. Det 

. forklarer Trangen til Havnene. Hvis 
en Mand var traadt frem, dengang 
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Esbjærgs Havn blev. anlagt, og 
havde sagt, at der om faa Aar vilde 
opstaa en By, som talte 5-6000 
Mennesker, vilde man have sagt: 
Den Mand er jo gal! men da Ju
bilæumsfesten blev afholdt, viste 

_ det sig, at Udviklingen var gaaet, 
netop som de lokale Mænd havde 
forudset. J eg tror derfor, at naal' 
'man begynder med de smaa Havne, 
ville de udvide sig, ikke paa Be
kostning af de andre 'Havne, men 
fordi Udviklingen gaar i den Ret-' 
ning. 

,Gæstgiver Hau,sgaard, Vildsund : 
Jeg maa detværre udtale min 'ril
slutning til mine Kollegaer fra Vest· 
kysten. Jeg maa for mit Vedkom
mende ogsaa nedlægge Protest mod 

. Bestyrelsens Svar til Vestkystkommis
sionen. Det er efter min Formening 
ikke saadant, at jeg kan være det 
bekendt. som Repræsentant fra en 
Egn, der er meget interesseret i den 
Sag. N aar. der derfor sendes en 
Repræsentant til Dansk Fiskerifor
ening, gaar man dog ud fra, at denne 
Forening. er en Institution, som kan 
varetage Fiskernes Interesser, og 
naal' . der kræves en saadan Erklæ
ring n,f Bestyrelsen, maatte den dog 
efter min Mening saa nogenlunde 
svare ud fra Fiskernes Standpunkt. 
Jeg ved ikke, om jeg tør betegne' 
dette Svar som intetsigende, men der 
er taget saa mange Forhold, og alt 
staar saaledes i Taage og Tvivl, saa 

. jeg for mit Vedkommende ikke kan 
være med til at akceptere deUe Svar, 
og skønt jeg er Repræsentant fra en 
af Kresene derovre, vil jeg dog ikke 
havQ nogen Del i dette Svar. Detvidner 
altfor lidt om, atEoreningen med nogen 
Varme interesserer sig for de For
maal, som den bar sat sig til Op-

. ~ " 
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ga.ve at løse. Der er adskillige Ud
talelser i Bestyrelsens Skrivelse, 'som 
bar forundret mig, som naar der 
staar: "Ej heller tør det v~ntes, at 
en s~adan Havn vil kunne modvirke 
den Fare ved Vestkysten, som er 
forbunden med Fiskernes Landgang / 
paa Kysten". Eller naar der staar: 
"Det" - det vil sige, i hvilken Ud
strækning Fiskerne ville gøre Brug, 
af en Vestkysthavn som Ud~angs· 

punkt for en Fiskerivirksomhed 
"vil for en væsenlig Del bero paa 
den Energi og Virkelyst, som de 
maatte vise sig at være i Besiddelse 
af" , saa maa jo Fiskerne forstsa 
det saaledes, at det kommer altsaa 
an paa, om de ville bestille noget! 
Der staar endvidere, 'at den "ringe 
Betydning, som Esbjergs gode Havn 
har haft for Fremme af Fiskeriet 
dersteds, vel kan gøre det tvivlsomt, 
om man tør vente sig noget i den 
Retning ~ og fremdeles, at Bestyrelsen 
vanskelig kan gøre sig nogen bestemt 
Forestilling om Indtægternes Stig
ning, hvilket bevirker, at den ikke 
har kunnet se sig i Stand til at af
give nogen bestemt Erklæring. Jeg 
protesterer mod Foreningens Skri
velse og vil ikke akceptere den som 
et passende Svar til Kommissionen 
frå Dansk Fiskeriforening. 

Der er her i Dag faldet forskel
lige Udtalelser, som jeg heller ikke 
kan akceptere. J eg tror ikke, at 
Konsul Fabricius har udtalt Fiskernes 
Standpunkt, nanr han mente, at vi, 
skulde indskrænke Fiskeriet, thi 
ellers risikerede man lave Fiskepriser. 
N aar der blev udtalt som Grund tH, 
at man ikke havde Fiskere i Havne
kommissionen, at Fi&kerne fra de 
forskellige Steder paa Vestkysten 
vilde holde hverpaa sin Egn sOm 

Stedet til at anlægge en Havn paa, 
saa behøvede Kommissionen jo ikk~ 
at tage Hensyn dertil; den kunde 
alligevel gøre, hvad den vilde, men' 
derfor var der dog ingen Fare ved, 
om den hørte de Grunde, Fiskerne 
fra de forskellige Steder kunde frem
føre til Forsvar for at vælge deres 
Egn. I Modsætning til Konsul Fa
brieus mener 'jeg, at en Havn vilde 
modvirk~ Overproduktion, idet Fisken 
blev opbevaret i Hyttefade, paa Is 
eller paa anden Maade; det vilde 
altsaa være en absolut Fordel ved 
et Havneanlæg. 

Dirigenten: Der er tiere ærede 
MedlemIDer, der ønske 'at interpellere 
Bestyrelsen om forskellige andre 
Ting!,',' men det viide maaske være 
heldigt at ,afslutte Diskussionen om 
Havnespørgsmaalet forinden. 

Fis_keeksportør Mikkelsen: Der 
findes i Skrivelsen fra Bestyrelsen til 
Havnekommissionen en Passus, som 
gaar ud paa, at Esbjerg Havn ikke 
har fremmet Fiskeriets Udvikling der. 
Denne Mening kunde passeJ'or nogle 
Aar siden, men passer ikke mere. 
I de sidste 4-5 Aar har der fra 
Esbjærg udviklet sig et forbavsende 
Rødspættefiskeri. Der er i disse Aar 
anskaffet nogle og tredive Fiske-' 
kuttere, som ene ere baserede paa . 
Rødspætterfiskeri. Det er, navnlig 
Fangsten af levende Rødspætter, som 
passer for vore Forhold. Med denne 
Begrænsning er jeg ellers paa mange 
Pnnkter i Overensstemmelse med Be
styrelsens Svar angaaende Havne
spørgsmaalet. Det maa dog sjges at 
være en meget vanskelig Sag at ud
tale sig om, hvor mange Millioner 
vort Vesterhavsfiskeri vil kunne ind
bringe. Man er saa tilbøjelig til at 
nævne mange Millioner, naar der er 



i' 

/' 

Tale om uette Fiskeri,. ret som om 
vi i Løbet af faa Aar kunde naa 

. lignende Resultater som Tyskland og 
England.' Det gaal' her som paa 
andre Omraader, at vi komme bag
efter, og jeg er ogsaa bange for, at 
vi ville komme bagefter med Hensyn 
til Vestkystkavnene, naar vi' ikke 
mere kunne drive Fiskeriet i N ord
søen efter en saadan Maalestok, at 
de't er lønnende. Jeg finder det 
derfor fornuftigt, at Bestyrelsen har 
udtalt sig IDed Reservation, sallledes 
at den ikke faar Ansvaret for at 
de Forhaabninger slaa fejl, som stil
les til Vestkyst fiskeriet. Der el' i 
Skrivelsen paapeget enkelte Punkter, 
som jeg ikke kan have noget at ind· 
. vende imod. Bestyrelsen har anbe
falet Anlæget af Moler paa Vest
kysten og har de.rnæst udtalt, at 
Anlæg~t af en Vestkyst havn antage
ligt maa finde Sted omkring Hanst
holmen. Der kan mod' Anlæget af 
en Vestkysthavn rettes mange Ind· 
sigelser, og jeg føler mig ogsaa over
bevist om, at hvis Bestyrelsen til 
syvende og sidst havde sagt, at en 
Vestkysthavn skulde bygges og bygges 
netop ved Hanstholmen, vilde der 
ogsaa være komll)~t Indsigelser der
imod. Det gaar nemlig med Havne 
som med Jærnbaner, at de lokale 
Interesser spille en stor Rolle. En
hver, der er interesseret i en Jærn
bane eller en Havn, tror ogsaa., at 
ved hans. Dør er den rette Plads 
derfor, eg selvom man havde udpeget 
Ra~stholmen som d.en rette Plads, 
vilde der være kommet Indvendinger, 
som udpegede andre Pladser som 
heldigere eller i ethvert Tilfælde som 
ligesaa heldige. Man har her ogsaa 
nævnt "Hvide Sande" 'Som en Havne
mulighed, mell hvis Esbjerg gaar 
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fremad som hidti1, vil denne Havne
mulighed forsvinde mere og mere, da 
"Hvide Sande" ligger 1. en sao. umid
delbar Nærhed af Esbjærg. Det 
kan ikke nægtes, hvad jeg ogsaa tid
ligere har pointeret, at en Havn paa 
Vestkysten vilde være en stor Støtte 
for Fiskeriet, men man maa ikke 
stille altfor overdrevne Forhaabninger 
til det store Fiskeri, som fra en 
Vestkysthavn skal kunne drives efter 
Rundfisk, eller til det store TIdbytte 
deraf. Det er ikke her som i Bng- , 
land og Tyskland, at fordi man kan 
faa fat i en IItor Mængde Fisk, det 
derfor ogsaa kan Tære lønnende, thi 
vi ligge ikke saa nær Markedet, 
Transportomkostningerne ere meget 
store, og vort indenlandske Marked 
er slet ikke baseret paa Kuller eller 
Torsk sanledes som det udenlandske. 
Hel' i Landet er man inde paa at 
ville have Rødspætter, det er den 
nationale Spise, og selvom det fra, 
flere Sider siges,' at Folk skulle 
vænnes til at spise den aD(ltm Fisk, 
er det lettere sagt end gjort. I hvert 
Fald er det givet, a.t naar Fiskerne 
nu om Dage kunne. opnna en Pris 
for Rødspætter, der er langt over 
den, der faas for Kuller, Kabliau og 
Torsk, ville de nødig gan. til et andet 
Fiskeri. Naar det anføres som Be- . 
vis paa det store Fiskeris Fremgang 
at Udførslen til det engelske eg tyske 
Marked er i stadig Stigen, maa man 
ikke glemme at tage i Betragtning, 
at i de senere Aar er det for en 
Del fra Islandfiskeriet, at den store 
Tilførsel kommer. Man har bragt 
Uddyttet op til indtil 100,000 Pd. 
for et enkflt Fiskefartøj, hvilket giver 
en Indtægt af 10-,20,000 Rm. for. 
en Rejse. (Fortsættes.) 
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Fortsat Samarbejde mellem 
Fiskerne, Fiskehandlerne og 

den biologIske Station. ' 

Som bekendt kommer Trækfiskene 
saasom Hon~fisk, Mak1'el, Efiera,ars
Bild osv. hvert Aar til vore Kyster 
og fanges da i større eller mindre 
Antal; men hvorfra de komme, det 
ved man etianu ikke med Sikkerhed. 
Der er imidlertid i den seneste Tid 
fremsat Anskuelser fra udenlandske 
Videnskabsmænd, som gaa ud pan, 
at det ikke egentlig er Fiskene, der 
ligefrem vandre af egen Vilje til og 
fra vore Kyster, men at de føres 
hertil med Strømmene fra andre 
Egne, Strømme der gentage sig 
hvert Aar .' med temmelig sim' Regel
mæBsighed hvad Aarstiden angaar, 
men med ulige Styrke eftersom Vind
og Vejrforhold og andre Forhold· 
ere de forskellige Aar. Naar disse 
Vandstrømme komme til vore Far
vande, kendes de paa deres Indhold 
af forskellige Smaadyr, deres Salt
holdighed og Varme; men det bliver 
biologisk Stations Sag nt holde øje 
hermed, derimod er det Fiskernes 
Sag at fange Fiskene, medens de 
ere her, og det gør de da ogsaa i 
fuldt Maal. Men ingen faar at vide, 
hvornaar de første Bæltsild komme 
til Kertemindf', eller naar de første 
Hornfisk fanges i SUlwet, undtagen 
den Mand, der. er paa Stedet. Her 
kunde Fiskerne eller Fiskehandlerne 
gøre de fra vor biologiske Station 
foretagne videnskabelige Undersø
gelser stor Nytte ved hv-ert Aar at 
meddele Stationen disse Ting, saa· 
snart de indtræffe. . Et Brevkort 
med Oplysning om Dat€l, hvornaar 
og hvor de første Hornfisk, Sild, 

Makrel, B.lankaal, Btenbidere osv. 
el e fangede i deres Egn, er fuld
kommen tilstrækkeligt. Alle disse 
Oplysninger fra hele Landet 'ville 
da kunne samles af Stationen til et 
Billede af Fiskenes Indvandring i 
vore Farvande fra Ska/l:en til Born- . 
holm; hvis blot Oplysningenle blive 
talrige nok i men Fiskerne have 
altid været meget beredvillige med 
s~adanne Oplysninger, og de vilde 
forhaabentlig ogsaa være det denne 
Gang; dog her gælder det om mere, 
lIemlig Oplysning frasaa aJ s(qe hvert 
c'l/este Fiskerleje hele Landet' over. 

Der ph'jer ofte især om Ef ter
,aaret med Bæltsilden (Drivgarns
Silden ), men ogsaa til andre Tider, 
at følge sjeldnere 'Fisk med de al
mindelige Trækfisk, saasom M?tlte,', 
ægte Anejose1'. Borresild (Heste~ 

makrel) Blæk."prutter osv. i- det vilde 
ogsaa være særdeles ønskeligt at 
faa at vide, naar saadanne komme. 
Fiskene behøves ikke at indsendes, 
undtagen l1\'is man ikke kender dem 
v.ed Navn. Det gælder ikke her 
om, at Fisken skal være sjælden 
over hele Landet, men kun om at 
den er sjelden paa den Plads, hvor 
den er fanget. .• 

Der begynder at falde lidt mere 
Lys pau den dunkle Sag om Fiske
nes Vandringer, men kun hvis Fi
sker15efolkningen selv v~l hjælpe med 
til at fall, yderligere Klarhed i den, 
kan man vente mere. Biologisk 
Station kan nok fiske selv paa den 
Plads, hvor den ligger, men ove~alt 
i Landet pau en Gang, det el' uover
kommeligt - og unødvendigt, naar 
man vil indsende de her omtalte 
Oplysninger. 

Biologisk Stations Adresse er altid 
Brevpostkontoret. København K. 
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Man bedes begynde allerede iuar 
med at indsende Oplysninger. 

12te Maj 1898. 
O, G. Joh. Petersen. 

Nye Patenter. 

I7remgangsmaade til Konservering af 
Fisk, Vildt etc. 

Paa en saadan have Kaptajn E, 
KUhne og fhv. Hofkok E. May i 
Wien faaet Patent j flere Lande, bl. 
a. i Danmark den 6. April d. A. 

Opfindelsen tilsstræber at bevare 
de paagældende dyriske Levneds
midler friske i længere Tid, derved 
at de fuldstændig overtrækkes med 
en særlig forraadnelseshindrende 
Hinde, der udmærker sig ved at være 
meget tynd, for det menneskelige øje 
u~ynlig, ensartet udbredt og for Vand 
og Luft gennemtrængelig, men for 
Bakterier uigennemtrængelig. 
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En Vædske, der bestaar af Alko
hol, i hvilken foruden Glycerin er 
opløst antiseptiske i Glycerin opløse
lige Stoffer, egner sig til Dannelse 
af en saadan Hinde, der paa en 
dobbelt Maade ril bidrage til Kon
serveringen, for det første ved, at 
der ved den fra Overfladen stedfin
dende Fordampning af det indeholdte 
Vand, undrages Bakterierne en for 
~res Udvikling passende Næringbund , 
og endvidere ved at disse Bakterier 
paa Grund af den beskyttende Hinde 
ikke kunne komme i direkte Berøring 
med selve Fisken eller ogsaa ligefrem 
dræbes af de i Hinden indeholdte' 
Stoffer. 

Inden Vædsken oversprøjtes Fisken, 
1ll:l3. denne helst gnides nogenlunde 
tør med et Klæde. Naar Alkoholen 

efter 12-14 Timers Forløb er fuld
stændig fordampet, vil Fisken kunne 
holde sig frisk og med uforandret 
Smag i 8--14 Dage. 

En anden Fremgangsmaade til Be
handling af Fisk er opfunden af 
Ingeniør D. G. Mat'tens i Bergen og 
er bleven patentbeskyttet i Norge 
den 25. April d. A. 

En nødvendig Betingelse for at 
denne Fremgallgsmaad~ skal give det 
forønskede Resultat er, at der an
vendes stor Omhu paa at faa Blodet 
ud af Fiskens store Blodaare. I 
dette Øjemed overskæres først Halsen 
ind tH Halshvirvlerne, saaledes at 
den nævnte Blodaare bliver gennem
skaaren. Med et FaQonstaal udhug
ges dernæst et Stykke af Rygraden, 
hvor denne gaar ned i Sporen, og 
henlægges Fisken nu paa et skraat 
L nderlag med Hovedet nederst, vil 
Blodet sive ud. Bugen opskæres, og 
samtlige Indvolde udtages, hvorpaa 
Fisken renses for, Blod, Slim etc. 
Fisken anbringes nu i en gennem
hullet Jernbeholder, som indsættes i 
en Jerncylinder, fyhlt Illed desinfi
cerende Vædske, saasom en Opløs
ning ,af Borsyre m'ed Kogsalt. Af 
denne Cylinder udsuges liuften, hyor
efter der ved Hjælp af en Trykpumpe 
frembringes et betydeligt Tryk i Cy
linderen. Naar dette Tryk efter 
passende Tid hæves, vil sammen 
med den desinficerede V mdske alt 
Blod og alle Urenligheder udskyl
les fra de indre Dele. Da det al 
Tid er fra det tilstede\'ærende. størk
nede Blod, at Forraadnelsen udgaar, 
vil Fisken, naar den er be,handlet 
som beskrevet, i 3-4 Uger kunne 
bevare sit Udseende samt frillke Smag 
og Lugt. 
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Søndag den 15de Maj afsløredes 
paa Harboøre Kirkegaard Mindes
mærket for de 12 Mand fra Red
ningsstationen Lilleøre, som forulyk- . 
kede den \25. Januar. . Blandt de 
tilstedeværende saas Borgmester 
I~und og Redningsvrusenets Bestyrer, 
Konsul Andersen. Paa Graven var 
henlagt 12 Kranse. samt Kranse fra 
Havnekaptain Drechsel og fra Kon
sul Andersen. 

Efter Tale af Sognepræsten, Pastor 
Madsen og Konsul Andersen, der i 
en længere Tale mindedes Ulykken 
og de dertil knyttede Omstændig
heder, faldt Dækket. 

Monumentet modtoges paa Red
ningsvæsenets Vegne af Konsul An
dersen, ligesom Redningsvæsenet 
oyertager Vedligeholdelsen. 

Markeds-Notitser 
fra E. L. Salomonsen & Co. 

Billingsgate, London. 

U. Maj 1898. 

Tilførselen i denne Uge jævn og 
Priserne ligeledes, men ingen Stig
ning i alt Fald ubetydeligt for AaI. 
Store 1/2 til l Pd. stærkt efterspllrgte. 
Rødspætter fra Esbjærg fra 4-6 
Sh. pr. Kasse. Tunger l Sh.-1 d. 
I Slutningen af Og~n have vi haft 
Storm, som har gjort,. at Udsigterne 
og Priserne ere i Bedring for alle 
Sortel', dog kan snart heri blive 
Forandring. Vejret køligt. Send 
mest med Lørdagsbaaden, mindst 
med Onsdagsbaaden. 

Det burde paatales, at, vi i den 

senere Tid som Regel faa Fisken 
med fra 6 til 20 Timers Forsinkelse, 
særlig er dette af Betydning for 
Tirsdagsbaaden, da vi saa først faa 
Fisken for I,ørdagsmarkedet, og 
Aalene jo ere en Dag for længe 
paa Rejsen og ankom me døde 
eller syge, saa' at de dø, saasnart 
de komme i Vandet. ' 

Fiskeriberetninger. 

Livø Bredning, den 16de Maj 1898. 
Onsdag den 4de ds. udsattes der 
her i Bredningen af "Nykøbing og 
Omegns Fiskeriforening" yderligere 
26,000 Stkr. smaa Vesterhavsrød
spætter under Foreningens Kontrol. 

P. 
Fra Nissum Fjord. Fra Fjordens 

sydlige Del skrives den 15de d. M.: 
Laksefiskeriet har været drevet en 
rum Tid og har givet gennemgaaende 
gode Resultater. Saaledes kan som. 
Eksempel anføres, at et Baadlav i 
forrige Uge tog 102 Pd. Laks for
uden anden Fisk - en Fortjeneste 
pr. Mand af ca. 40 Kr. Samme 
Lav havde en anden Dag ca. 25 Kr. 
pr. Mand ved Laksefangst. K. 

Fjaltring, d. 14. Maj 1898. Sv. 
Vest og N.-vestlig Vind med haard 
indtil stormende Kuling har været 
fremherskende her paa Kysten siden 
sidste Beretning, og som Følge heraf 
intet Havfiskeri; men Saa snart 
Vejret atter tillader, vil Fiskeriet 
blive paabegyndt, da der endnu er 
mange Folk her i Omegnen, som 
mangle Havfisk til Tørring. 

Fiskepnserne i Hamborg staa 
endnu i 12 Pfg. pr, Pd. Kuller, men 
det er tvivlsomt, om det vil vedvare, 
til det atter bliver Havbrug, særlig 



hvis det kolde Vejrlig afløses af 
Sommervarme, det er da mest 'sand
synligt, at Forsendelse af Fisk til 
Hamborg for denne Sæson vil op
høre. ' 

Fiskeriet for April l\faaned har 
været: 

Ha vfiskeriet: 
TilHambg. 59)26 Pd. Kllller4801 Kr. 
hjemme '27,000 -' 1005 -

do. 950 Torsk 760-
do. 280 Skade 140-
do. 300 Sno Knurhane}' 120 -

Fjord~skeriet : 
Aal 200 Pd. il, 33 Ø. 
Flynder 800 Sno a 30 -
Laks 120 Pd, iL 110-

6,826Kr. 

66Kr. 
240 
132 • 

østers 60· a 60 - 36 -
Helt 800 - Il 9 - 72 -
Gjedde 200 - 1:1.75 ·Udl.=150 

do. 500 - a 20 -Indl.=100 
Aborre 200 a 9 Ø. -= 18-

Tils. 7,640Kr. 
J. 

Frederikshavn, den 16. Maj 1898. 
Udbyttet var i den forløbne Uge kun 
skralt, særlig var Vestkystfiskeriet 
daarligt, en 20-30 Snese var det 
almindelige Udbytte derfra, skøndt 
der har været forsøgt lige fra Agger 
til Skagen. Det er særlig de med 
Skagboere bemandede Kuttere, der 
drive Vesterhavsfiskeri, men mange 
af disse have foreløbig opgivet dette 
og forsøge nu i Kattegat. Flere 
Kuttere have i de sidste 3 Uger ikke 
paa Vestkysten fisket mere end til 
ca. 100 Kroners Værdi. De fra 
Vestkysten indkomne Smaapartier 
vejede 13-15 Pd. Snesen, og betal
tes med fra 2 Kr. 25 Øre-2 Kr. 
50 Øre pr. Snes. En Del Kuttere 
indkom fra Hf!rthas Flak med Jra 
50-150 Snese Rødspætter hver~ Fisk 

af lidt mindre Størrelse, betalte med 
2 Kr. il. 2 Kr. 2& Øre Snesen; her
fra indbragtes desuden ca. 5000 Pd. 
Skærissing, der opnaaede 10 1:1. 12 
Øre pr. Pd. En halv Snes Kuttere 
havde ret godt Udbytte øst af Læsø 
fra 100 op til 200 Snese Rødspæt· 

. ter, vejende 11-14 Pd. Snesen og 
betaltes med 1 Kr. 35 Øre til 2 Kr. 
pr. Snes. Fiskeriet paa Aalborgbugt 
har været knapt, hertil er i alt Fald 
ikke indbragt meget, men de Kuttere, 
som paa denne Fangstplads faa nogen
lunde Fangst, gaa ogsaa, saafremt 
Villden er gunstig, oftest direkte til 
Københa vn med Lasten. De hertil 
indkommende havde ca. 100 Snese 
hver, der vejede 1.I-J 2 Pd. Snesen 
og betaltes med fra l Kr. 50 Øre 
til 2 Kr. pr. Snes. Fra ovennævnte 
Pladser i Kattegat indkom min'are 
Partier Pighvar betalt med 40 Øre 
og 20 Øre pl'. Pd., henholdsvis for 
stor og lille Kvalitet. Slethvar op
naaede 10 å 15 Øre pr. Pd. ,Det 
lader til, at Fiskeriet efter Hornfisk 
under Sydsiden af Læsø har bedret 
sig en Del, i hvert Fald tyder da 
Prisfaldet derpaa; 2 Baade, der i 
Gaar indkom med ca. 4000 Stkr., 
solgte nemlig Fangsten for fra 1 Kr. 
20 Øre ,m l Kr. 50 Øre Snesen. 
Hummerpriserne falde endnu, og af 
den Grund er Tilførslen kun ringe, 
da herværende Forhandlere kun købe 
akkurat det Kvantum, der er nød~ 
vendigt for at tilfredsstille den dag
lige Efterspørgsel. Hertil tUførtes 
ca. 2000 Stkr., direkte til det tyske 
Marked afgik ca. 5000 Stkr. alt fra 
Christianssand, Prisen er 95 Øre iL 
l Kr. pr. Pd. en gros ab Christians-
saud. Kl. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l U gen 'ira 8. Maj til 15. Maj ,1898. 

"'r- .. ..:.~ .!!.: - .... -= Tilført af: r!! l ~:; 
21 danske Fisker- r Pd. Pd. 

fartøjer . . . I 36990 

Danske' K vaser: I ' 
1 fra Fredcriksh. . 7200 

9 fra andre ~ladserI17856 
1 svenske J;'isker- . 

fartøjer ••. il 900 

pr. Baad og Vogn 
fra llærliggende 
Fiskerlejer .•. 

pr . .r ernbane & 
Dampskib. . ., 15521 7720 

lait •.. 6449817720 

b!) ... 
01\1 
... > 
<1>.1: aa 
1:_ 
=a. ... 

..... 

.,<1> 
t:I.-
t:l.1; ="'CI) 

.III bO 
Cl) o 

Pd. I Pd. 

'1341 3693 

... 
.III"" .. = ... = o::.:: 
.'" bO o 

Pd. 

315005 
I 

'.111 a; 
ø'" q::.III 
I: 1 

l;:E 
::E: ol) 

o 

Pd. 

:!! 
(ij 

I' Pd. 

I.:~I 
J=! I 

Pd. 

"D 

"" ø ... 
.III ... 
1111:1:\ 
-" a 

o 

Pd. 

!IO'" o'; 
4>
'C.c:I 
'Cg 
<1:1_ 

CllCI) 

Pd. 

928' 420" : 100 2979 

1 

8 10 I 12 

1572215764 2486 1ii9200 163900 10712

1

' 60.5.311 5340 

1706 1873. 32208 :159300 163900113691 6053 5340 

... ,.. 
"D 

~ 
Cl) 

Pd, 

l)' 32 Pd. Tunger og 102 Pd. Pighvar. 2) lOiO Pd. Tunger og 56\!. Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 
5) 'l'orsk. 6).48 Pd, Torsk og 200 Pd. Kuller. 7) Hornfisk. 8) 156900 Pd. Hornfisk og 300 Pd. Makrell 9) 2407 
Pd. Aal' '>lI 512 Pd. Aalek ..... bber. IO) A"I. 11) 5723 .Pd. Laks og S30 Pd. Ørred' 12) 11100 Pd. Gedl1e og 240 
Pd. Stenbider. i 

lait er der tilført 46138$ Pd. ' 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØb'ere: Rødspætter: levende Kr. 2,00-5,00 pr. Lpd.; 

'forsk, levende Kr. 0,50-1,00 pr. J/pd.; ·Homfisk Kr. 1,75-3,50 pr, Snes; Sild. Kr. 0,20 
-0,66 pr. Ol; Aal, Kr. 0,30-0,55 pr. Pd.; lJaks Kr. 0,85~1,75 pr. Pd. j Gedde Kr. 0,20-
(),35 pr. Pd.; Rejer Kr. 0.75-1,50 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter pr. FiskefartØj var kun ringe, Illen Markedet val' 
rigelig forsynet fra forrige Uge. og Hornmk ?.$ Sild tilførtes i store Partier, sall. Han
delen var treven og Priserne trykkede. Fra .Nordsiden af Anholt kom 11 Kuttere med 
FIsk vejende 13-20 Pd. 'Snesen, betalt med 3'/2-5 Kr. pr. I~pd., fra Aalborg Bugten 8 
med Fisk vejcnde 13-16 Pd., betalt med 2' /4-31/ 4 Kr., og fra Horns Rev og Kobber
grunden 2, med Fisk vejende henhOldsvis 12 og 16 Pd., betalt med 2' /2 og II Kr. Fra 
Frederikshavn ankom l Kvase med ]j'isk fra Kobbergrunden vejende 15 Pd., og. Grenaa 
Il Kvaser med Fisk fra Aalborg Bugten, vejende ca. 14 Pd., betalt med 23/.-31/. Kr.
Af 'forsk tilførtes med 4 danske Kvcser ca. 1800I~pd., betalt med 50 0re-;-1 Kr. og an
kom fra LohalR, Korsør, Svendborg og Kalløvig. - Pr. Jernbane oS Dampskib tilførtes 
8000 Snese Hornfisk og 1639 Kasser danske Sild, betalt henholdSVIS med 13/1-31/ 2 Kr. 
f!'. Snes og 20-66 0rc pr. Ol. 
~~Qt;:',...;:.,-~~~,,-..I"'.e::"-"/"'~:,,::;& =~~'~~~~:a~~p~~~~,~r; 

BERGEN I~ternational Fiskeriudstilling 
Landsudstilling for Haandværk, Industri, Kunst, 

Landbrug m. m. 

"'" 1898 '" 18. Maj-30. September. 

v __ ~T~';;',.I.JJ ~'--..~~~~;;:. ,.I~_~~V~"';:.\.."';:: j, 

8rredyn"e). 
April eller Maj Ma'l.lled kan leveres 
et Kvantuln 'kraftig Ørr~dyngel i> 
10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab Viborg :Ba· 
nega .. rd. Mod omgaaende Retonr
nerlng sker Eorsendelsen ISelsk .. • 
bets Emballage men for Købernes 
Riolko. Bestillinger - ikke ullder 
1000 :Stk. - expedeses id.n Orden 
de indgaa, .a.alænp:e Forraad haves. 
UdklækninSBanstaltens 30 "arige 

\ Virksomhed gara.nterer Køberne 
kyndig og omhyggelig For.endelee. 
EorespØrgsler besvares. 

Fiskeriselskabet i Viborg 

. Drivkvase. 
En ny Drivkvase byg

get af Lærk og Eg, 24 
Fod lang, er til Salg 
hos Baadbygger 

•• Andersen, 
Kallehave. 

Vaad • 
Uoderteønede tlibyder Flokerne 

sine a.nerkendte Snurrevaa.d i for .. 
skellige r,ængder og Maske.tørrel. 
ser. 90 og 95 Øre pr. Favn efter 
GarnetsTykk:else iftskefærdigStand. 
- Landdragnlngsva .. d til de for
skellige Fi,kerier, ... mt V .... d til 

, Fe1'8kvandsfisk"rfer. 

Chr. Røotved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 
1 \ 
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Xøbenha, vns c Meka,n1ske 
Næt og Ga,rn-Fa,brik· 

M. L. UtZOD. 
anbefaler 

A g n v aa d,s .. N e t. 
Kebenha vn v. Telef, Nr:' 2671 Y. Ve~terbrogade 70. 

a..,"""""', .... ,', .... ,;~" .... ,""""""""""""""""""_""""""",,. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS,,' beediget Fiskeauctionator. 

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

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 Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres' vir
keligt billige. 
U~dersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver af Dug; 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmee. 
Telefon U~. , 

Fiskenætfa briken Danmar k"l . " , , 
, Grønnehave, HeisinKør, Stengade 15. 

Telefonnull\IDer ,,'r5 Heløln,rll'r", 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra ror med de nyeste og bedste ' 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspætfegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. BO'lta

uldsgart/, Hampellarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i' 
bedste Kvaliteter. ."'alekuber, Kork,· Flaadtrm og Kateehu 
have. paa Lager. 

Handlende gives,Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Ran~ers tilkendt Sølv- og BronceDledaille. 
Jtedigeret a.f ()!l,qd. ma.g. WilZ. Lundbeck. - Trykt hOIl Frantz OhristW6tf. KøbenhaTn f 

", . 

I • 
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Nr. 21. 26. Maj. 1898. 

:n.4:e(U.ex:a.eb1a.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; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rab",t. 

Indhold; Udstillingen i Bergen. - Dansk Ei
skeriforenings Generalforsamling. - Det tyske Hav
fiskeri. - Møde i FejØ l!iskeriforening - Fiskeriet 
ved Bornholm. - Markeds·Notitser fra E. L. SI'
lomonsen & Co. - Mindze MeddelelBer. - 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 Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altitl. alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. I. Sølling, Danish Consulate, 
II, Musoovy Court, 

London E. t. 
Telegram Adr.: Søll1ng. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hull. 
TelegraDl-Adr.: Søn,lnD, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 

'København K., og ikke til For
,~ningens Kontor. 

U dstillingen i Bergen 
har fra lste April oprettet sit eget 
Rejse- og Indkvarteringsbureau, der 
vil give alle Oplysninger om Rejse
ruter til og ha U ds~illingen og hjælpe 
U dstillingsbesøgenda til godt og bil
ligt Logis. Al Korrespondance herom 
kan adresseres til, og:alle Oplysninger 
gives af "Bergensudstillingens Rejse
og Indkvarteringsbureau ", der har 
sit Kontor i Posthuset. 

Dansk Fiskeriforenings 
. Genera]forsatnli n g 

Lørdagen den 16. April 11898. 
(Ifortsat.) 

Fisker Rasmus Nielsen.: Jeg skal 
fatte mig i Korthed. Grenaa Havn 
bør der gøres noget for, men ikke 
mere end højst nødvendigt. Hr. Olsen 
ved ligesaa godt som jeg, hvor en 
rigtig Fremtidshavn deroppe skal 
ligge, nemlig ved Klinten N ord fol' 
Fyrene. Naar det stormer, sner og 
regner, kan man hverken flØge Grenaa 

> Havn ved Lod eller Kompas. " Der 
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er smidt en Masse Penge bort til 
ingen Nytte til Grenaa Havn; skal 
der bygges en o;dentlig Ila vn paa 
Østkysten, maa den ligge ved Ger
rild KI,int.Nåar Hr. Videbæk talte 
sall. meget om Vestkystfiskeriet i For
bin(Jelse med et Havneanlæg, . har 
han saa tænkt paa, at en Vestkyst
havn let vil foraarsage Opfiskning? 
Hvorfor er der ingen Fisk paa Eng- . 
lanus Kyst? Fordi der er for mange 
Havne, og man derved i en Fart 
kan faa skrabet op. Desuden vil 
jeg spørge Hr. Videbæk: Hvorfra vil 
han skaffe Vestkystfiskerne Kuttere 
og et Hjem? Hvad skulle de gøre 
ved deres gamle Huse, hvor de ere 
fødte og baarne ( En Ting vil jeg 
give ham Ret i, og det er, at der i 
Kommissionen burde have siddet en 
Vestkystfisker. Ja, Halvdelen af Med· 
lemmerne burde have været Fiskere. 
Konsul Berthelsen mente, at Fisken 
vilde gaa til Udlandet og blive solgt 
paa ,Torvene der. Som en mere 
lokal Mand synes jeg, man skal se 
mere ligefremt paa den Sag. Man 
skal ikke sige, at der ikke skal gøres 
noget for Smaahavnene, fordi disse 
ikke spille nogen Rolle. Se paa For
holdene paa Københavns Fisketorv. 
Statistike!1 viser, at der der er noget 
at gøre. Spørgsmaalet om en Vest· 
kysthavn maa dog altid blive tvivl· 
somt, naar man ser, at alle de sø
farende .Kredse tildels sætte sig imod 
det og mene, at en saadan Havn 
ikke ,il være til nogen stor Nytte 
for Trafikken og maaske heller ikke 
for Fiskeriet. Konsul Fabricius har 
vistnok Ret i, at en saadan Havn 
kunde bevirke Overproduktion,' men 
kun for et Aar eller to, ,Siden vil 
der blive en forfærdelig Mangel paa 
Fisk. H votledes skal det saa kunne 

afhjælpes;? Mon der skal føres Fisk: 
.. fril. Atlanterhavet og smides ud i 
Nordsøen? Lad .osfQrladedette 
Æmne og hellere tale om f. Eks. de 
gåmle Aalegaardsrettigheder. Der 
er mange, som gærne ville have den 
Sag op til Diskussion. 

Konsul Fabricius: Det er ikke 
saa let for mig, at fatte mig i Kort· 
hed overfor alle de Bemærkninger, 
der ere fremkomne i Anledning af 
mine Ytringer. Overfor Redaktør 
Videbæk vil jeg først hævde, at jeg 
ikke har sagt, at vi udelukkende 
skulde basere vort Fiskeri paa Hjam
memarkedet. J eg sagde, at Tyskland 
og England baserede deres Fiskeri 
paa Hjemmemarkedet, og at vort 
FIskeri ogsaa hovedsagelig maatte 
baseres derpaa. J eg vil tillade mig 
at henholde mig til, hvad Fiskeeks
portør Mikkelsen sagde. Han Qar 
en ikke ganske ringe Erfaring som 
Fiskehandler, og jeg, der begyndte 
min Virksomhed som Fiskehandler i 
1872, har ogsaa en lille Smule Er
faring. J eg har gjort den dyre Er
faring i over 25 Aar, i hvilke jeg 
har handlet med Fisk, at det tyske 
Marked er blevet saa aldeles umu
ligt at benytte, at det bogstaveligt 
ikke er værd at eksportere vore Fisk 
til Tyskland. Dette, er foraarsaget 
derved, at Tyskland selv fanger sine 
Fisk. J eg skal ikke komme nærmere 
ind paa Spørgsmaalet. Hr. Mikkelsen 
har saa udførligt, dygtigt og klart 
behandlet det, at en yderligele Ud· 
vikling fra min Side vil være over* 
flødig. Det er ganske rigtigt, at 
N orge eksporterer Fisk. De fange 
en hel Del værdifulde Laks og have 
ogsaa et værdifuldt Silde- og Torske* 
fiskeri. Skønt Norge ogsaa udfører 
nogen fersk Torsk, er det dOf$ hoved-
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sagelig Fiskeriprodukter, de udføre, 
naar lige undtages Laks, Hummer 
og lignende finere Ting, som kunne 
bære Transportomkostningerne. Jeg 
vil holde mig til, hvad Hr. Videbæk 
siger, at dansk Kapital til Travl
fiskeri nstnok godt kan skaffes, og 
jeg mener, at Fiskerne, hvis vi fik 
en Vestkysthavn, nok kunde faa Ka
pital til Fartøjer. Men, at de ikke 
have den selv, er jo ogsaa givet, og 
det bliver da et Spørgsmaal, om det 
vil forbedre Fiskerbefolkningens Kaar 
og Stilling, naarStorkapitalen trænger 
ind pall. Fiskeriets Omraade. Jeg 
tillader mig at betvivle det, og en 
saadan Tvivl bør man ikke tie med. 
Skotterne eje ganske vist selv de 
Baade, de drive Fiskeri med, men 
de store Trawldampere eje de ikke 
selv, de ejes af Storkapitalisterne. 
Overfor Hr. Videbæks Bemærkning 
om, at jeg ikke var til Stede ved 
hans Møde i Skagen, skal jeg oplyse, 
at jeg var bortrejst, forinden jeg fik 
noget at vide om Mødet. Naar han 
taler om Priserne pall. Rødspætten i 
England, vil jeg sige, at levende 
Rødspætter, som indkomme til Fre
derikshavn, betinge sædvanligvis en 
Pris af 20-22 J?re p.I. Pd., hvilken 
Værdi de paaingen Maade bave:paa det 
engelske Marked. Dersom Hr. Vide
bæk har sat sig ind i Markedsfor~ 
holdene i England, vil han vide det. 
Jeg er paa en Mande bange for 
Overproduktion; thi naar der fanges 
mere, end vort nuværende Marked 
kan optage til anstændige Priser, gaa 
Priserne ned til det halve, og sall. 
taber man i Stedet for at tjene paa 
Fangsten. Jeg skal henvise til For
holdene ved Bohuslens Skærgaard, 
hvor man de foregaaende Aar havde 
fisket sall. store Kvanta Sild, at man 

~01 

har solgt dem for 50 Øre Tønden. 
Sidste Aar derimod, hvor der var 
knap Tid paa Sild, hvor Fangsten 
var ringere, end den har vær~t i de 
sidste 10 Aal, have Fiskerne tjent 
mere end nogen . Sinde. Overfor 
Konsul Berthelsen vil jeg bestemt 
hævde, at jeg ikke m. H. t. en Vest
kysthavn har talt med nogensomhelst 
Bagtanke om en Skagenshavn, og 
jeg billiger fuldkommen og er glad 
ved, at Bestyrelsen i sit Svar til 
Kommissionen har fastslaaet, at en 
Skagenshavn ikke er en Vestkyst
havn og ikke kan betragtes som saa
dan. J eg mener heller ikke, at d'Hrr. 
paa Vestkysten bør se med Jalousi 
paa en Skagenshavn ; thi er der noget 
Steds Grund til at anvende 1-2 
Mill. Kroner paa en Fiskerihavn, er 
det ved Skagen, hvor der bor 500 
dygtige Fiskere, der have stoz:t Ud
bytte af Fiskeriet. Mon nogen kan 
forklare, hvorfor man, naar man fra 
Frederikshavn kan drive Fiskeri under 
Hanstbolmen, saa ikke fra Esbjerg 
ogsaa skulde kunne fiske paa 11-12 
Mils Afstand j det maa da sagtens 
kunne lade sig gøre, naar man fra 
Frederikshavn kan fiske paa 30 Mils 
Afs~p.nd. En sandan Forklaring maa 
d'Err. fra Vestkysten vel· sandsyn
ligvis kunne give. U tlbyttet af Kutter
fiskeriet fra Esbjerg udgjorde i 1897 
en Sum af 193,998 Kr. Det er alt
saa fra den eneste V estkystha vn, vi 
have, men Udbytt~t af Fiskeriet fra 
Skagen med aabne Bande ud~orde 
- ja, fol' sidste Aar have vi ingen 
Statistik - men det udgør efter pall.
lidelig Opgørelse af stedlige Mænd 
276,200 Kr. d. v. s., at der derfra 
er fisket for omtrent 100,000 Kl'. 
mere end fra den eneste Vestkyst
havn i Danmark. Desuden have vi 



. med. vore. 40 Ruttere fra Skagen,. 
~ som kun drive Fiskeri det halve Aar, 

fiskiet!or 196,800 Kr., medens Es
bjergs.47 Kuttere kun have fisket 
fol' i d~t hele 193,998 .Kr. Vi have 
altsa!l' fisket fuldkommen saa meget 
som. fra Esbjerg.' Fremgangen i Es
bjerg kan altsaa ikke anføres som 
et Bevis for, at der skal en Vest
kysthavn til for at kunne udvide 
Vestk,ystfiskeriet .. Et saadant Udbytte 
fra el) Vestkysthavn kan dog næppe 
retfærdiggøre en Udgift af ca. 20 
Mill. Kr. til Udvidelse af Havnefor
holdene paa Vestkysten, og det er 
!pin bestemte Mening, at naar der 
fordres saa store Beløb til Havne 
paa Vestkysten, maa man ogsaa 
spørge sig selv: Ere disse Interesser 
saa store, at de tilnærmelsesvis ret
færdiggøre saa kolossale Udgifter? 
Lad os bruge 5- 6 l\1il1. til Havne
anlæg, som kunne tjene .~iskeriet paa 
Vestkysten. Resultaterne fra Esbjerg 
retfærdiggøt· ikke at fremkomme med 
Krav paa 20 Mill. Kr. til en Vest
kysthavn, for det er et meget daar
ligt Resultat, naar der ikke kan 
fiskes for 200,000 Kr. Hele Udbyttet 

· af Fiskeriet fr~ Frederiksbavn be
løber sig til 2 Mill., og der er dog 

· et temmelig langt Spring mellem 
disse to Tal. Det kan ikke nytte 
noget at bygge Luftkasteller; de hvile 
som bekendt paa en meget daarlig 
Grnndvold. Jeg .har ikke sagt, at 
man sknlde indskrænke Fiskeriet; 
det vil jeg paa det bestemteste hævde; 

· (J.et mImer jeg heller ikke .. ,T eg mener 
tvertimod, at man fornuftigt skal 
drive det Fiskeri, man kan, men saa
ledes, at man klln se, at det lønner 
sig. Det. kan ikke nytte paa kunstig 
Vjs at vilJe forcere noget frem, som 
viser sig, at være urentabeit, og som 

]fiskerne ikke en Gang selv blive 
tilfredse med. 

Dirigenten: Der er indtegnet 8 
Talere, . af hvilke jeg antager, at de 
5 ville tale om Havnespørgsmaalet. 
J eg vil foreslaa, at vi begr;ense 
. Talernes Tid til f. Eks. 5 Minuter; 
ellers er der vel ikke Ha,ab om at 
naa en Afslutning i 'betimelig Tid. 

Redaktør Videb~k: Overfor Hr. 
Fiskehandler Mikkelsens Udtalelser, 
skal jeg bemærke, at da de frem
mede Fiskere fiske paa vore Kyster, 
og vore Kanonbaade tidt tage dem 
rundt om Skagen, have vi vel ikke 
længere til Markedet med den Fisk, 
vi fange, end de have. Til Rasmus 
Nielsen skal jeg sige, at jeg har kun 

.udtalt mig om Fiskerihavne Landet 
over, og sagt, at Havne - natnr
ligvis i Forbindelse med forbedrede 
Transportforhold overalt erc Be
tingelserne for Fiskeriets Udvikling. 
Til Konsul Fabricus, der bemærker, 
at Fiskerne ikke selv have Kapital 
til Kutterne, kun den Bemærkning: 
det have de heller ikke, idet en vest· 
jysk Fiskers Gennemsnitsindtægt kun 
er 350 Kr. aarlig. Men samtidig har 
en Kapacitet som Enevoldsen i Es
bjerg udtalt, at de paa Kuttere hy
rede Fiskere tjene det S-dobbelte. 
Derigennem er det bevist, hvad Vej 
vore Fiskere skulle gaa for at skaffe 
sig større Indtægter. Hr. Rasmus 
Nielsen udtalte, at de mange engel
ske Havne have bevirket, at Fiske
bestanden ved de engelske Kyster 
er opfisket. Det er ikke Tilfældet, 
thi jeg hal' set langs Kysten store 
Fiskerflaader, men der er store Stræk
ninger, som ere. fredede ved Lov. 
Med Hensyn til Virkningen af d'et 
store Sildefiskeri ved den svenske 
Kyst, som Konsul Fabricius fremførte 
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som det bedste Bevis for Faren ved 
Overproduktion, skal Jeg bemærke, 
at Grunden til, Ilt de svenske Fiskere 
tjente saa lidt ved det store Fiskeri, 
var ikke den, at de fangede saa 
mange Fisk, men at de have manglet 
dygtige Opløbere og gode Transport
midler. Thi samtidig med, at de 
fiskede disse Masser af Sild paa den 
svenske Kyst til lave Priser, var der 
udmærkede Priser andre Steder. 
Havde Fiskerne derovre været ind
rettede paa at salte Fisken eller 
føre den til Markedet, vilde de have 
tjent Penge. Den Statistik, som 
Konsulen fremførte om Indtægterne 
i Esbjerg Havn, holder ikke Stik;. 

. thi den' Fisk, som Fiskerne indføre 
i Esbjerg Havn, hvor de ikke holde 
af at komme med den, da der mang
ler gode Transportmidler til Tysk
land og England, bliver noteret, lDen 
den Fisk, som sendes til Hamborg 
og Altona, bliver ikke noteret, og 
det er Tilfældet med en stor Del 
af Fangsten, som Fiskerne sfllv sende 
afsted. Endelig, 'naar man vil sam
menligne den samlede Fortjenste, 
Skagens og Esbjergs Fiskere have, 
maa man regne lDed Antallet af 
Mandskabet paa de to forskellige 
Pladser. 

Angaaende Forrentningen af en 
Vestkysthavn vil jeg udtale dette, at 
overalt i Udlandet, hvor man har 

. lagt en Havn paa en passende Plads, 
ljar den ogsaa forrentet sig udmær
ket godt, endogsaa saaledes, at man 
i England ser det ene Jernbanesel
skah efter det andet selv anlægge 
Havne for Enden af deres Jernbane
linjer, fordi det betaler sig, idet de 
saa faa Fragt af Fisk. Flere Jern-

o baneselskaber have derovre anlagt 
store Fiskerihavne, Da jeg nu har 

Ordet, udbeder jeg mig ,Tilladelse 
til at stille følgende Resolution til 
Beslutning: Generalforsamlingen ud
taler, at den anser Havnespørgs
maalet i Alrnindeli,qhed og specielt 
VestkysthavneSagen som den væsent
ligste Grundbetingelse for vort Fi
sket'is Udvikling." 

Konsul Berthelsen : Overfor Kon
sul Fabricus skal jeg udtale, at vist
nok ingen vil beskylde ham for at 
have talt til Gunst for Vestkyst
havnesagen. Den, der stiller sig saa 
skeptisk, vil jeg snarere betragte som 
en delvis Modstander af Havnesagen. 
N aar Konsulen siger, at' man lige
saagodt kan fiske mange Mil ud fra 
Esbjerg som fra Frederikshavn, har 
han ikke Ret deri. Skøndt jeg ikke 
er Fagmand, har jeg dog baade som 
Konsul og som Fiskehandler lært at 
kende, at det farligste Punkt mod 
Nord for Fiskerne fra Esbjerg er 
Horns Rev; det er altid et vanske
ligt Punkt at komme ud OTer, og 
naar de skulle ud at fiske N ord for 
Horns Rev, skulle de dog altid 
kunn~' gøre Regning paa at kunne 
komme tilbage igen. Men paa Grund 
af disse vanskelige Forhold blive 
deres Fangstdage indskrænkede til 
det halve af,· hvad de vilde være, 
hvis vi fik en Havn N ord for Horns 
Rev. Det er en saadan Havn, som 
er foreslaaet baade af Fiskerfor
eningen for Ringkøbing og Stadil 
Fjorde, og. ogsaa' af Fiskerne 'fra 
Esbjerg, thi derigennem vilde de op- . 
naa, at Antallet af Fangstdage 
ikke blev formindsket. J eg skal til
lade mig at meddele, hvad ina aske 
hverken Hr. Mikkelsen eller andre 
ærede Medlemmer vide, at i Tils\ut-' 
ning til Ringkøbing og Stadil Fjor
des Forening have ogsaa. Fiskerne 
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i Esbjerg udtalt sig, og jeg forud~ 
sætter dog, at det er selvstændige 
Mænd. Det ('r ikke os, som have 
undfanget Ideen, og Esbjergfiskerne 
have lovet a.t staa Last og Brust 
med os overfor dette Spørgsmaal. 
Netop Hr. Mikkelsens Stilling til 
Havnespørgsmaalet har bevirket, at 
han gik af som Formand for Fiske
handlerforeningen. Han staar i denne 
Sag ikke blot imod Fiskerne, men 
ogsaa imod Fiskehandlerne, og hans 
Opfattelse af Situationen er den 
samme som Konsul Fabricus, der 
omtalte, at det var uheldigt at fort
sætte med ~ksporten til Tyskland. 
Hans Erfaring rækker jo i dette 
Tilfælde ikke videre end til de Fakta, 
som foreligge med Hensyn til Eks
portfiskeriet fra Skagen, og jeg til
lader mig at formode, at Grunden 
til det uheldige Resultat af denne 
Eksport er den, at Fisk fra Ska
gen maaske ha ve været. for smaa fQr 
dette Marked, men at Grunden ikke 
er den, at dansk Fisk i det hele 
taget ikke vil kunne finde Afsætning 
paa det tyske Marked. 

Krydstoldassistent Olsen: Jeg er 
ikke i Tvivl om, at Hr. R. Nielsen 
er en praktisk og dy~ig Mand, men 
med Hensyn til Grenaa Havn tror 
jeg mig efter lOa Il Aars stadigt 
Ophold ved og stad~g Afbenyttelse 
af denne Havn adskilligt klogere og 
mere erfaren end Hr. Nielsen. At 
Havnen i sin nuværende Form er 
uheldig, er netop paavist, men det 
er ogsaa betonet, at det ikke ene 
er Tilsandingen, men ogsaa netop 
selve Formen, der er Skyld heri. 
Der er Mulighed- man mener end
ogsaa Sikkerhed for - at Tilsan
dingen vil blive betydelig begrænset 
ved en. forbedret Form af Ra\'llen, 

Enkelte Steder Nord paa er der 
ganske vist ikke Sand aflejring, men 
det er, fordi Naturkræfterne arøejde 
paa en Maade, der forhindrer den, 
men naar, man bygger en Havn paa 
et saadant Sted, forstyrrer man N 30-

turkræfterne i deres vante Arbejde, 
og der er al Sandsynlighed for, at 
der derved foranlediges en Tilsan
ding et eller flere Steder. Besej
lingen af Havnen er ikke farlig, fordi 
der i Nærheden ligge to Grunde. 
.Tvertimod yde disse Grunde med 
visse Vinde en Dækning for Havnen, 
hvorfor man ~paa en mindre vidtløf
tig Maade (ved Tilbygning af en 
Dækmole) vilkunne faaen god Havn 
ved Grenaa. Siden Fornæs er ble~ 
ven forsynet med Sirene: er det, 
imod hvad Tilfældet før var, meget 
bekvemt at søge Grenaa Havn under 
Taage. Det er ganske vist vanske
ligt N ord fra, na.nr man skal krydse, 
at lodde sig uden om Grunden og 
op til Havnen, men saa er Praksis, 
at gaa udenom Grundene og der
efter lodde sig til Havnen Syd fra. 
Dette Eksperiment er for vore Fiske
fartøjers Dybtgaaende sikkert. Jeg 
har selv søgt Havne mangfoldige 
Gange paa den Maade, og jeg gør 
det hver Gang med Lethed og Sik
kerhed. 

J eg har selv tidligere set noget 
skeptisk paa Følgerne af den Maade, 
hvorpaa Fiskeriet nu drives, og de 
projekterede Havneanlæg, men jeg 
maa indrømme, at mit Syn paa Sa
gen er blevet noget anderledes. Det 
har vist sig, at selv Videnskaben er 
bleven gjort til Skamme, saaledes at 
man pludselig, bedst som man mente, 
at nu er Fiskeriet ved at være øde
lagt, har faaet endog flere paa hill
anden følgende Aar med et næsten 
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ukendt rigt Fiskeri. Der er fore
løbig næppe Grund til at nære saa 
stor Frygt for Fiskeriets Tilbage
gang formedelst Bygning af Havne 
0.1. Hvad der derimod tiltrænge s 
i Kattegattet, og hvad der vilde be
vare Fiskeriet i lange Tider, er et 
større Maal paa. de Fisk, som maa 
fanges, og det er derfor højst be
klageligt, at den forventede Fiskeri
konvention med Sverig stadig ude
bliver. 

Dirigenten: Der er af Hr. Vide
bæk, som omtalt, indgivet et Forslag 
til Resolution saalydende: General
forsamlingen udtaler, at den anser 
Havnespørgsmaalet i Almindelighed 
og specielt V estkystha vnesagen som 
den væsentligste Grundbetingelse for 
vort Fiskeris Udvikling." Der er 
dertil stillet at Ændringsforslag saa
ledes, at Resolutionen kommer til at 
lyde: "Generalforsamlingen udtaler, 
at den anser Havnespørgsmaalet i 
Almindelighed og derunder Vestkyst
havnesagen som en af de væsentlig
ste Grundbetingelser for vort Fiske
ris U d vikling. " 

Redaktør Videbæk: Af Hensyn til 
Sagens store Betydning tager jeg 
mit Forslag tilbage til Fordel for 
.Ændringsforslaget.~ 

fiske, uden at vi have Raad til, 
mene vi, at tage vore egne Fisk. 

Angaaende Udgiften ved Havne
I8.nlæg sagde Konsul Fabricius, a.t 
vi sklllde se paa, om Havnesagen 
ogsaa havde saa stor Betydning, at 
den' kunde staa i Forhold til de U d
gifter,som ere forbundne dermed,' 
men dertil vil jeg sige, at Dansk 
Fiskeforening burde være den Sidste 
til at tale om, hvad det koster at 
bygge Havne. Den Side af Sagen 
ønske Fiskerne just ikke at faa kla
ret overfor Publikum. Det behøver 
Fiskerne ikke selv at tale om; det 
er der nok om; 

~ r 
~ 

Gæstgiver Hausgaard: Rasmus 
N ielsens Bemærkning om, at de en
gelske Fiskerier ere tagne af, er 
ikke noget nyt, det begyndte man 
at tale om for 30 Aar siden. Alle
rede den Gang laa der en Skov af 
Fiskekuttere ved vore Kyster, og 
den samme Skov ligger der endnu, 
saa det tyder paa, at det er under 
den danske Kyst, at Fisken kan 
fanges. Saameget sørgeligere er det, 
at vi paa den 60 Mile lange Vestkyst
strækning skulle se,fremmed,e Fiskere 

Fiskeeksportør Mikkelsen: I An
ledning af en Bemærkning fra mig 
om, at man i Tyskland og England 
havde lettere ved at drive et løn
nende Nordsøfiskeri, fordi de havde 
et tilstrækkeligt Marked hos dem 
selv, kom Redaktør Videbæk med en 
Bevisførelse, som jeg dog ikke kan 
akceptere. Redaktør Videbæk an
førte, at udenlandske Dampere kunde 
gaa til J yUands Vestkyst og, under
tiden tage vor FIsk, hvad der tem
melig ofte sker paa Grund af mangel
fuld Kontrol, og han mente dedol' 
ogsaa at kunne slaa fast, at det 
følgelig ogsaa kunde betale sig for 
os at fiske i Nordsøen. Han vil 
dermed have sagt, at danske Fiske
dampere, naar de under vor egen 
Kyst havde fisket en Last, skulde 
gaa med den til England eller Tys~
land, og det er ogsaa rigtigt nok. 
Men hvis Spørgsmaalet kundTejer 
sig om at udvikle et Fiskere paa 
BI.l.sis af Fiskedampere, behøver 
man ikke de store Anstalter med 
Vestkysthavne. Ville vi gaa med 
Fangsten til de fremmede Lande 
og konkurrere med defe§ Fi·· 
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sbri, kunne de Havne, vi have i 
Esbjerg og Frederikshavn maaske 
være tilstrækkelige. Jeg finder det 
dog naturligt, at man her arbejder 
paa at faa en mindre Vestkysthavn~ 
centralt beliggende, for at den kan 

\ være en Basis for vort nuværende 
Fiskeri, men derimod mener jeg ikke, 
at man herfra skal slaa ind paa disse 
store Fiskedampere iN ordsøen. Man 
skulde snarere tænke paa at anvende 
nogle af alle disse Millioner til Fiske
dampere oppe ved Island, før det 
og6aa der bliver for silde. Vi ere 
bagefter med de store Vestkysthavne; 
det har jeg allerede engang udtalt~ 
og jeg er vis paa, at jeg ikke senere 
s~al komme. til at beklage denne 
U dtaleise. J eg er vis paa, at saa
danne store Vestkysthavne, som skulde 
baseres paa et stort Fiskeri i N ord
søen og paa Trawldampere, vilde 
kun blive en Fiasko, for Danmark. 
Oppe under Island er der derimod 
Chancer for et saadant Fiskeri. Paa 
Grund af mine Udtalelser om Hav
nen '\fed "Hvide Sande" gjorde Kon
sul Berthelsen en Bemærkning af 
mere personlig Natur, idet han mente 
at kunne slaa fast, at jeg ikke var 
i Overensstemmelse med Danmarks 
Fiskehandlere, fordi jeg ikke var 
blevet valgt til Formand for deres 
Forenings Bestyrelse. Jeg maa da 
gøre opmærksom paa, at Formanden 
vælges af Bestyrelsen og ikke af 
~iskehandlerne. Der var dengang 
en Majoritet af en Stemme for en 
anden, og jeg faldt; men jeg havde 
ikke noget imod at falde for hans 
Skyld. Derfor kan Konsul Berthel
sen af dette Formandsvalg ikke slutte, 
at jeg ikke er i Overensstemmelse 
med Danmarks Fiskehandlere. 

Fisker }1asmuB Nielsen ; Jeg paa-

staar vedblivende, at det var smuk
kere at anvende fra 1/2 til 1 Mill. 
Kr. i de smaa Farvande, og de 
Penge skulde man først bevilge og 
saa vente med det værste, Vestkyst
havnen, tilsidst, men jeg gaar ikke 
med til at smide den danske Stats
kasses Penge ud til Unytte, som det 
vilde være at anvende saa mange 
Millioner til en V estkysthavn.J eg 
kunde tale med d'Hrr; om en Vest
kysthll.vn til i Morgen, uden at de 
skulde kunne slaa mine Betragtnin
ger med Hensyn til den Sag af 
Marken, men nu besvarer jeg ikke 
noget Spørgsmaal mere. 

(Fortsættes.) 

Det tyske Havfiskeri. 
Oversat fra "Uber Land und Meer" 

af Jesper _.daen, Jerne. 

Trods den lange Udstrækning af 
Tysklands Søkyst, der beboes af en 
foretagsom Befolkning, fortrolig med 
Havet, er det næppe' mere end en 
halv Snes Aar siden, at det tyske 
Havfiskeri traadte sine Børnesko. 
Den forholdsmæssige ringe Fangst, 
som Sejlfiskefartøjerne indbragte, blev 
forbrugt paa Kyststrækningen, og 20 
Mil inde i Landet var fersk Fisk 
ukendt. Hvad der falbød es i Ind
landet i røget og saltet Tilstand 
var indført fra Udlandet: England, 
Holland og Norge. Utalte Millioner 
af den tyske Nationalformue er paa 
denne Maade vandret til Udlandet. 
Dette blev først anderledes,da man 
i Midten af Ottetierne begyndte at 
anvende Dampen i Havfiskeriets 
Tjeneste. Følgende Englands Eks
empel begyndte nogle Pionerer, der 
havde Mod til at vove, at bygge 
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Fiskedampere til· det tyske Hav'
fiskeri. Den første Fiskedamper 
"Sagitha" gik paa Fangst i Aaret 
1884 fra Gestemunde. Det første 
gode Udfald maI\ede til Efterligning, 
og allerede 6 Aar senere talte den 
tyske Fiskedamper-Flaade 16 Far
tøjer, hovedsagelig hjemmehørende 
paa Weser. Fra den Tid 'af gik 
U dviklingen fremad i store Spring. 
Allige\"el stod Tyskerne langt tilbage 
for Engelskmændene ; men som paa 
andre Omraader er ogsaa Tysklands 
Havfiskeri bleven Ørigets alvorligste 
Konkurrent. Fra over Hundrede af 
Fiskedampere vajer for Tiden det 
tyske Flag, og da den tyske Kapital, 
der søger at blive anvendt, med 
Forkærlighed henvender sig til Hav
fisk~riet, saa er det sikkert nok, at 
dette Tal snart vil stige endnu højere. 
Efter en for kort Tid siden fra A v
toriteterne offentliggjort Statistik, 
have de Stater, der kunne komme i 
Betragtning ved Havfiskeriet, føl
gende Antal Fiskedampere: England 
822, Tyskland 108 (maaske for øje
blikket snarere 115); derefter følge 
i stor A fstand Frankrig med 17, 
Belgien med 13, Danmark med 2, 
Holland, Spanien og. Portugal end
ogsaa kun med hver 1. Hovedparten 
af tyske Fiskedampere, ove; 80, 
falder paa 'Vesers Omraade (Geste
munde - Bremerhafen - Nordenhavn). 
Elbdistriktet har noget over 20 Fi
skedampere, og Resten fordeler sig 
paa J ahde og Ems. 

Først siden Fiskedampernes Frem
kost kan man egentlig tale om tysk 
Havfiskeri. Damperne ere smukke, 

. slanke Fartøjer paa 60 til 100 Re
gistertons, med 2 Master. De bave 
en Besætning af en Kaptajn, en 
Styrmand, en Maskinist, en Fyr-

bøder os fra 6 til 7 .Matroser. Da 
de i ethvert som helst Vejr, selv 
det sværeste, maa være ude, og 
Nordsøen er kendt !lom det mest 
stormfulde og farefulde af alle Have, 
saa bygges Fiskedamperne yderst 
søkyndige. Bortset fra den rædsels
fQlde Stormnat i December 1894, i 
hvilken 7 Fiskedampere med 70 
Mands Besætning sporløst forsvandt, 
saaer endnu næppe et af disse' 
'Skibe direkte bleven et Offer for 
Havet. Hovedfiskepladserne for Fi
skedamperne ligge noget N ord for 
Belgoland, dernæst ved den skotske, 
slesvigske og jydske Kyst, saa vel 
som i Skagerak. Da Fiskebestanden 
for nogle Aar siden har vist sig i 
Aftagende i den egentlige Nordsø, 
gaar ogsaa en Del af Damperne til 
de tilsyneladende uudtømmelige Fi
skegrunde ved Island, fra hvilke de 
stadigvæk vende hjem med rig Fangst 

enkelte Rejser have bragt indtil 
900 Centner. 

Er Fiskedamperen naaet til den 
Grund, paa Hvilken den vil fiske, 
saa bliver det mægtige, paa et saa
kaldt .Skærebrædt" befæstede, Net 
giwet over Bord paa Skibets Bred
side og slæbt videre over Havets 
Grunde, medens Skibet gaar lang
somt fremad. For hver 4 eller 6 
Timer bliver det halet ind paa 
Dækket for at udtømmes. De fan
gede Fisk blive dræbte, rensede og 
sorterede, dernæst I pakkede i Is og 
bragt ned i Skibsrummet. Fangsten 
begynder derpaa paa ny og fort
sættes Dag og Nat, indtil en til
strækkelig Kvantitet er naaet, eller 
indtil den for en Rejse bestenlte 
Tid, der maa rette sig efter Aars
tiden og Omstændighederne (fra. 6 
til 14 Dage), er forløben. Saa gaar 



det med fuld Damp ad Hjemmet 
til, for at Fiskene hurtigst muligt 
kunne komme paa Markedet. 

}i'or at fremskynde og muliggøre 
Fisketransporten til Indlandet og 
tilføre dets Marked Fangsten, er 
der ved Weser og Elben, i Geste
miinde, Bremerhafen, Nordenha'ITn, 
Hamborg og Altona unlagt særegne 
Fiskel ihavnE'. Den nyeste og mest 
storartede, der endnu intet Sidestykke 
har hverken paa det evropæiske 
Fastland eller i England, findes i 
Gestemiinde, der el Moderstaden for 
det tyskfl Havfiskeri og ogsaa endnu 
danner det centrale Sted for samme. 
Havnen er anlag;t i Aarene 1892 
-96 af den prøjsiske Stat med en 
Bekostning af 8 Millioner Mark. 
Det er et Mestenærk af Vandbyg
ningsknnst og frembød særlige Van
skeligheder, fordi Terrænet, paa 
hvilket den er lagt, er opskyllet og 
derfor maatte afrømmes. Havnen 
ligger omtrent parallel med Weser; 
den er beskyttet mod Vind og Vejr 
ved et 9 Meter højt og 2 Kilometer 
langt Dige. Gennem den 1L4 Meter 
brede Indsejling naar man ind i 
Havnebassinet" hvis Kajlængde er 
1200 Meter, Kreds 65 Meter og 
Dybde ved Lavvande 4,40 Meter. 
IIavnen er en aaben Flodhavn, hvor 
Fiskedamperne til enhver Tid kunde 
løbe ind. Foreløbig er kun Vest
siden bebygget. Paa den ligger den 
450 Meter lange og 20 Meter dybe 
AukHonshalle, hvor samtidig 15 
Dampere kunde losse. Hallen er 
gennemskaaren paalangs og delt i et 
helt gennemløbende Forrum, hvor 
Fisken bliver solgt ved Auktion, og 
hvorfra den bliver transporteret til 
de bagved liggende 50 Afdelinger, 
hver paa 9 Meters Bredde, som. ere 

dlejede til Forsendelsesforretninger· 
I disse sidste Rum bliver den pau 
Auktionen købte Fisk pakket i Is i 
Pilekurve paa c. 1 Oentner og er 
da færdig til Forsendelse. Resten 
af Bygningen er indl'ettet til Kon
torer. Paa saakaldte Platform vogne 
bliver dernæst Fisken hragt til den 
for Enden af Auktionsh311ell liggende 
J el'nbane-Ekspeditionshalle. Bagved 
Auktioilshallen ligge mægtige Ishnse 
og Lagerskure. I den mellem Auk
tionshallen og Ekspeditionsha.llen 
liggende store Restaurationsbygning 
findes tillige Postekspedition og Te
legraf, et HYl'cbureal1, et Sømands
hjem og nogle Boder med Brugs
genstande. Længere mod Syd ligge 
Kuloplag til Dampernes Forsyning 
og Havneforvaltningens Bureau. Ved 
Havncns Nordende findes Magasiner 
til Fiskernes Forraad og U drust
ningsgenstande. En elektrisk Oentral
station leverer Belysningen og sam
tidig Kraft til at drive Ismøllen. 

Saa storartet, som Anlægget er 
planlagt og udført, saa er det dog 
allerede nu, næppe et Aar efter 
Aabningen, utilstrækkelig paa Grund 
af den voldsomt voksende Udvikling. 
Da allerede for længere Tid alle 
Forr~tningsrum ere udlejede, bliver 
Auktionshallen forlænget med endnu 
112 Meter, hvorved der skaffes Plads 
til 11 nye Forsendelsesforretninger. 
Strækker dette heller ikke til og 
dette Tidspunkt turde ikke ligge 
fjernt - saa kan den indtil nu ube
byggede Østside af Havnen indrettes 
paa samme Maade som Vestsiden. 
Med Hensyn til Bevillingen af de 
nødvendige Midler har den prøjsiske 
Regering hidtil vist sig meget vel
villig, dels fordi den har erkendt 
Havfiskeriets store national-økono-



mi ske Betydning, og dels fordi den 
hurtig hllr gjort den Erfaring, at 
langt over 1000 Matroser, der gen
nemgaa deres Sømandsskole paa 
Fiskedamperne, levere et betydeligt 
Materiale til den tyske Marine. 

Af den væhlige Omsætning, som 
den ny Fiskerihavn i Gestemllnde 
frembyder, turde nogle Tal tages i 
Betragtning. Paa de livligste Om
sætningsdage er det ingen Sjælden
hed, at der i nogle Timer bliver 
indbragt, solgt, pakket og ekspederet 
2-3000 Centner Havfisk. Daglig 
afgaa 2 Tog til Indlandet alene :for 
Fiskeforsendelse hver med 50-60 
Vogne. I Aaret 1896 blev der 
solgt 26,380,968 Pd. Fisk, som blev 
betalt med 2,749,044 Mark. Regner 
man hertil den Mængde Fisk, der 
blive forsendt fra de andre Weser
havne, Bremerhafen og Nordenhavn, 
saavelsom fra Hamburg, Altona og 
Vilhelmshafen, saa maa disse Tal 
sættes langt over det dobbelte. Efter 
al Sandsynlighed have d~ til tyske 
Havne af tyske Dampere indhragte 
Havfisk for det løbende Aar en 
Værdi af 8 Millioner Mark. Det 
er. et Resultat,der er opnaaet i 
lidt mere end et Tiaar, et glimrende 
Vidnesbyrd om tysk Intelligens og 
FOl'etagelsesaand. Ikke uden Møje 
er dette Resultat naaet; kun gennem 
Here uheldige Forsøg med en sejg 
Energi er det lykkedes Skridt for 
Skridt at erobre Terræn. Især galdt 
og gælder det om at overvinde den 
Fordom, at Havfisk ikke kan taale 
den lange Transport til Indlandet 
uden at tabe i Godhed. En i Is 
godt pakket Fisk 0i paa om
hyggelig Pakning lægger ethvert 
Forsendelsesfirma den største V ægt 
- kan midt i Sommertiden tas.le 
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en Jernbanekørsel paa l il. 2 Dage 
uden at tage Skade paa Godhed og 

Velsmag. Naar den ikke smager 
den Nydende i Indlandet, saa bærer 
i de Heste Tilfælde Husmoderen og 
Kokkepigen Skylden, fordi de ikke 
forstaa at tilberede den rigtig. Til 
Fiskenes rigtige Udnyttelse er des
aarsag udgivet en ganske kort Vej
ledning. 

Lære Husmødrene først at til
berede Havfisken rigtig, og udvikles 
Havfiskeriet videre i det nuværende 
Spor, da vil den Tid ikke være 
fjern, da enhver tysk Familie i hver 
Uge kan have en Ret Havfisk paa 
Bordet. 

Møde i Fejø Fiskeriforening. 

Søndagen den 15de Maj d. A. af
holdt den herværende lokale Fiskeri
forening et Møde, hvor Hr. Villu'f1U~en 
fra Snekkersten var til Stede og holdt 
et Foredrag fol' de forsamlede Fiskere. 

Mødet var ikke sao. godt besøgt 
som ønskeligt kunde være, men til 
Gengæld fulgte de tilstedeværende 
med stor Opmærksomhed Hr. Vil· 
lumsens Tale. Villumsen talte om 
Betydningen, det har, at Fiskerne 
organisere sig, og han paavis:e dette 
udførligt. Efter Opfordring talte 
Villumsen ogsaa om en Forsikring 
for Fiskeredskaber, men betonede de 
store Vanskeligheder en saadan For
sikring havde at overvinde, og om
talte Here daarlige Resultater af 
denne Sag rundt om i Landet. Mødet 
sluttede med, at Undertegnede bragte 
Hr. Villumsen en Tak for hans Fore
drag. 

Fra Forsamlingen blev jeg op
fordret til' av bringe "Dansk Fiskeri~ 

';. ~~~~'~":'''''''''{;'''-'''''''''<>' 
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forening" en Tak fo;r den Beredvil
lighed, den udviste ved at sende Hr. 
Villumsen herover. 

Carl CbrlstenaeD, 
Formand. 

Fiskeriet ved Bornholm. 

Garnlaksefiskeriet har dette Foraar 
været daarligere end nogensinde før, 
hvilket vel nærmest er begrundet 
paa. det daarlige, stormfulde Vejr 
vi saagodtsom hele Tiden h;"e haft. 
De sidste Par Maaneder har der 
kun været meget faa Fiskedage. 
Laksefiskeriet i Vinter var ogsaa 
for mange Baades Vedkommend . 
kun saa som saa, saa det i økono
misk Henseende gaar tHbage for 
vore Fiskere, hvilket er meget be
klageligt, thi de sidde for svære 
Udgifter til Baade og Redskaber. 

Fiskeren skal nemlig intetsteds 
have saa mange Slags Baade og 
Redskaber som her vpd Bornholm. 

Den store Ulykke, der i dette 
Foraar ramte vore Fiskere, var 
ogsaa et stort økonømisk Tab, thi 
ikke alene en Del forulykkede, men 
adskillige af de, som frelste Livet, 
mistede endel af deres Redskaber. 
og det vil blive s,ært for dem at 
faa nogle igen, thi Indsamlingen vil 
næppe- give et saadant Resultat, at 
de paa langt nær kunne faa deres 
Tab dækkede. . 

Sildefiskeriet er nu begyndt, men 
sao. have vi den gamle Historie, at 
vore Havne i Byerne fyldes med 
svenske Fiskere, hvilket bevirker, 
at Fangsten bliver saa rigelig, at 
,der kun bliver Afsætning for den til 
meget lav Pris, ja til Tider, i Maj 
og Juni Maaneder, hænder det, at 
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vore Fiskere ikke engs ng kunne tage 
paa Fiskeri, da der ingrn Afsætning 
el' for Silden. Man skulde rigtignok 
tro, at d('t snart ll1aatte gaa op for 
vore Folkethingsmænd, at noget mas. 
der gøres for at beskytte vore Fi
skere mod den fremmede Konkur
rence. 

Den boroholmske Fisker er meget 
taalmodig, thi han tier og lider. 
Det eneste vore Fiskere faa at høre 
fra deres Rigsdagsmand er: I have 
jo faaet saameget til Havne, saa I 
maa lirkelig være tilfredse. Det er 
kedeligt, at Stillingerne ikke kunne 
byttes OID engang imellem, saaledes 
at Fiskerne bleve Rigsdagsmænd i 
nogle Aar og omv~ndt, thi det kunde 
let hænde, at Piben saa fik en anden 
Lyd, Det behørede maaske ikke 
vare længere end en Maaned ellel' 
to for at vil'ke, f. Eks. i Januar og 
Februar, naar Fiskerne herved Born
holm skulle en 7 -8 Mil til søs for at 
tilse Lakseredskaberne, og kun 
komme hjem hver Mie, 4de Dag. 
En saadan Fisketur vilde være over
ordentlig lærerig. 

Det bar i dette Foraar atter vist 
sig, at der er Masser af Brisling 
under Østkysten af Bornholm, og 
disse ere baade store og fede, men 
vi mangle en Konservesfabrik her
ovre for at kunne faa nogen rigtig 
Afsætning for den Slags Vare. 

Enkelte Dæksbaade, der ere om
dannede. til Kvaser, have forsøgt at 
gaa paa Torskefiskeri pan Adlers 
GrunGog Stolpe Bank, og det synes, 
som om de have haft Held med sig 
og faaet endel Torsk, der delsere 
afsatte paa det hjemlige Marked og 
dels i København. 

Med Hensyn til Fiskerihavnesagens . 
Fremme herovre, er der valgt a 
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Medlemmer af Bornholms, Fiskeri
forenings Bestyrelse til at rejse til 
København for at forhandle med 
Indenrigsministeren herom, nbi der 
er stor Sandsynlighed for, at den 
sidste Ulykke næppe havde faaet 
det Omfang, ,den nu fik, hvis man 
havde haft de Havne, der i adskil- ' 
lige Aar er ansøgt om. Det er 
imidlertid at baabe, at der nu maa 
blive gjort noget for .Fiskerihavne
sagen herovre, efter at den saagodt
som har stagneret i flere Aar. 

s. 

Markeds-Notitser 
fra E. L. Salomonsen & Co. 

Billingsgate, London. 

21, Maj 1898. 
Aaletilførslen rigelig i denne Uge 

og Handelen med dem yderst lang
som, da det har regnet hele Ugen. 
Prisecn~ noget lavere. I Dag, Lør
dag, ankom en Del Rødspætter fra 
Esbjerg, men Markedet var yderst 
slet, døde pakkede omtrent usælge
lige, levende 3 a 6 sh. Som tidligere 
fraraade vi at sende meget med 
denne Baad. God Efterspørgsel for 
store AaI. 

Mindre Meddelelser. 
. Harboøre, den 16de Maj 1898. 

To herværende unge Fiskere, der 
med deres Baad vare under Sejlads 
til SjæUand for at drive Sommetaale
fiskeri, overrlildtell i forrige Uge af 
en Storm i Kattegat, saa de maatte 
vende om. De strandede KI. 2 Nat 
uden for Djursland og havde paa et 
hængende Haar tilsat Livet. Baaden 
er Vrag, og da den ikke var aSBU· 

• 

l'eret, lide de to unge Mennesker et 
føleligt Tab. P. 

En ny Fisketransportvogn, er 
bleven konstrueret af Direktøren 
ved Opdrætninsanstalteu >: Gross
Beeren" Hr. von Hanneken. Det 
ny i hans Ide, der maaske kan faa 
stor praktisk Betydning, er, at Fi
sk:ebeholdel'ne, der ere ophængte i 
Vognen som et Kompas i dobbelte 
Ringe, ikke som hidtil ere af Metal 
eller Træ, men derimod af Sejldug. 
Det gennemsivende Va "!d, der for
damper fra den ydre Overflade, 
skal bevirke tilstrækkelig Afkøling 
af Vandet, hvortil jo ellers bruges 
Is. I Fiskebeholderne er der des
uden Indretninger til at skaffe 
Smuds o. s. v., som samler sig ved 
Bunden, bort, og til at bringe Van
det i Cirkulation. Der skal nu med 
denne Vogn anstilles praktiske For
søg, hvis Udfald jo ville have nogen 
Iuteresse. 

Anholdt Damptrawler. Esbje't'g 
den 24de Maj. Kanonbaaden "Grøn
sund" har i Nat anholdt engelsk 
Damptrawler H. 265 "Florence" af 
HuU, der trawl9de paa Territoriet 
mellem Kjærgaard og Nymindegab. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 23. Maj 1898 . 
Kun et ringe Antal Kuttere for
søgte i sidste Uge Vestkystfiskeriet, 
og Udbyttet var kun fra 30.-10.0 
Snese Rødspætter å 14-16 Pd. 
Snesen og betItit med 1 Kr. 60-2 
Kr. pr. Snes. ,En halv Snes Kut
tere indkom fra Læsøs Østside med 
Udbytte fra 30.-250. Snese Rød-

,spætter, p~. Kutter, der var ogeas. 
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stor Forsket paa Kvaliteten, de 
længst af Landet fangede vejede ca. 
15 Pd. Snesen, nærmere inde 9-12 
Pd. Snesen; der betaltes fra 1 op 
til 5 Kr. pr. Snes. En enkelt Kut
ter indkom fra Trlndelen med et 
mindre Parti Rødspætter foruden 
ca. 700 Pd. Slethvar og Skærissing, 
der betaltes med ca. 10 Øre pl'. 
Pd. Som sædvanlig afgik de Kut
tere, der havde det bedste Re.sultat 
af de paa Aalborgbugten fiskende 
direkte til København med Fangsten, 
de der indkom her, havde fra 50 
for enkeltes Vedkommende op til 
200 Snese, Fisken vejede 10-13 
Pd. Snesen og betaltes med l Kr. 
10 Ø1'e-1 Kr. 50 Øre pr. Snes. 
I Læsørende og i Farvandet Stdost 
af Havnen, ca. 1 Milsvej af Landet 
har der i de sidste Dage vist sig 
betydelige Mængder af smaa Rød
spætter til 9 å 10 Pd. Snesen, 
Kutterne faa ofte en Fangst af c~ 
200 Snese i en halv Dags Tid. Fi
skerne ere halvt kede af overhovedet 
at opfiske denne knapt madnyttige' 
Fisk, men de ræsonnere som saa, 
tage vi dem ikke, ja saa tage 
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Svenskerne dem, og saa. maa vi dog 
hellere. Der er indkommet en halv 
Snes Laster paa ca. 200 Snese 
hver, de først indkommende opnaa
ede ca. l Kr. pr. Snes, senere da
lede Prisen ned til 75 Øre pr. 
Snes, og vedbliver Tilførselen paa 
samme Vis, vil Prisen sikkert yder
ligere dale. En Kvase indkom fra 
Sverrig med ca. 1000 Stkr. Hummer, 
desuden tilførtes fra Christianssand 
pr. Dampskib· ca. 2100 Stkr. alt 
til herværende Modtagere. Direkte 
pr. J ærnbanevogn til det tyske Mar· 
ked afgik ca. 5500 Stkr.; der betales 
nu ca. 1 Kr. pr. Pd. en gros ab 
Norge eller Sverrig. Kl. 

Færring (ved Bovbjerg), den 21de 
Maj 1898. Foraarshavfiskeriet her 
for Pladsen synes nu sin Afslutning 
nær. I omtrent hele sidste Uge har 
Vejr og Hav forbudt Arbejdo, og da 
man i Gaar var ude, toges kun 21 
Snese Kuller. Perioden maa i sin 
Helhed betegnes som meget god; 
navnlig det efter 20. April følgende 
Par Uger gav fortrinligt Udbytte. 

G. 

BEKENDTGØRELSER 

Orredyngel. 
April eller Maj M .... ned kan leveres 
et Kvantum kraftig Ørredyngel li. 
10 Kr, pr, 1000 Stkr. ab Viborg "Sa
negaard, Mod omgaaende Betonr
neriDg sker Forsendel.eu i Selska· 

fiskekroge -Fabriken Vaad. 
Undertegnede tiibyder Fiskerne 

sine a.nerkendte Bnurrevaad i fOf
skellige I,ængder og Ma8kestØrrel. 
ser. 90 oll' 96 Øre pr. Favn efter 
GarnetsTykkelse i ftskefterdigBtand. 
- Landdragningsvaad til de for
skellige Fiskerier, samt Vaad til 
Fe,skvands6..kurier. 

bets EmbalIa men for Købernes 
Risiko. Besti ikke under 
1000 Stk. - e den Orden 
de indg"", rr"ad hav ••• 
Udklæknin 30 aarige 
Virksomhe garanterer KØberne 
kyndig og omhyggelig Forse"dels •• 
ForespØrgsler besvares. 
fl8keriselskabet i Viborg 

- SlIlmetlallle I Aalllng 1888 og 
I K.IIlIBllaYB 1888-

anbefaler sit UdS .. lg al alle burter 
Fiskekroge, saa vel i Staall...Jam. 
som Messing, samt Pilke i '11n 0ll 
Bly. Fors .. ndos mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
Bt. Strandstnede 41. 

København K. 

Chr. Bontved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 
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·løbenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. JernlIane & Dampskib 

~\ i Ugen Ira 1 S. Maj til 22. Maj 1898. , 
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19 danske Fisker. n Pd. Pd. I Pd. I Pd. 

I 
Pd. I Pd. I Pd \ 

Pd. I P~I P~ 
fartøjer . .. 41796 134' 410S 

Danske Kvaser; 
IS 

3 fra Frederiksh. 118540 
8 fra andre Pladser. 22410 I 99006 

4 svenske Fisker-
fartøjer ... II 4536 

pr. Baad og Vo~ 

1m ~,tigg,n , b'" I··~ Fiskerlejer . . . 14324 7006 220 4258 351 
pr. Jernbane & 9 11 14 

Dampskib. . .. 1960 2000 19032 14505 6641 153470115300 14310 914312 540612524 
-- ------------- ----

laIt • .. 89242 2000 2037 3292 11264 153690 115300 9143 5496. 2875 

l) 26 Pd. Tunger og 100 Pd. Pighvar. 2) 1860 Pd. Pighvar og MS 'Pd. Tunger. 3) Sletter. 4) Skrupper. 
a) 1200 Pd. Skrupper og 250 Pd. Sletter. 6) Torsk. 7) S4Pd, Torsk og 600 Pd. Kuller. 6) Hornfisk. 9) 17670 
Pd. Makrel. og 135800 Pd. Hornfisk, 10) 3479 Pd. Aal "g 778 Pd. AaJ.ekvabber. 11) Aal. 12) 6773 Pd. Lak. og 
570 Pd. Ørred' 13) Stenbider 14) 4806 Pd Gedde og 600 Pd. Stenbider. 

lait er der tilført 412907 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,00-5,00 pr. Lpd.; 

Torsk, levende Kr. 0,50-1,00 pr. Lpd.;. M'akrel Kr. 6,00-8,00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 0,50 
-3,50 pr. Snes; Sild, Kr. 0,25-0,50 pr. Ol; Aa.l, Kr. 0.30-0,05 pr. Pd.; Laks Kr. 1,00·-
1,50 'pr. Pd.; Gedde Kr. 0,10-0,41> pr. Pd.; Rejer Kr. 1.25-2,00 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været noget større end forrige 
Uge. 7 fra Aalborg Bu~ten og a fra Sydostsiden al Læsø med Fisk vejende 12-15 Pd.. 
Snesen, betalt med 3~3 /~ Kr. pr, Lpd.; 3 fra Nordvestsiden af Anholt med Fisk vejende 
ca. 16 Pd., betalt med 3-4 Kr. og o fra Nordsiden med Fisk vejende 15-20 Pd., betalt 
med 4-5 Kr. Fra Frederikshavn ankom 3 Kvaser med Fisk fra forskellige Pladser, 
betalt med 3-3'/~ Kr., og fra Grenaa 6 Kvaser med Fisk fra Aalborg Bugten vejende 
ca. 14 Pd .. hetalt med 3 Kr. pr. Lpd. 4 svenske Baade ankom fra Kyaten ved Halmstad 
med Fisk vejende 12-18 Pd .. betalt med2s/4-4'& Kr. - Af Torsk tilførtes med·2 danske 
Kvaser 560 Lpd, betalt meed 60 Øre-1 Kr. pr. Lpd og ankom fra 'Bornholm og Kallø· 
vig. Pl'. Jernhane og Dampskib tilførtes589 Snese Makrel a 6-8 Kr. og 6790 Snese 
Hornfisk a 50 Øre-31/ 2 Kr. pr. Snes og 1153 Kasser danske Sild a 25-50 Øre pr. Ol. 

Offentlig A vktion. 
Lørdag den 4. Juni 1898 KI. 11 Form. bliver ved o1fentlig Avktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 9700 Pd. Tovværk, 4800 Pd, 
Spild af Tov, 250 Pd. Klude, 32,870 Pd. gI. Jærn, 19,600 Jærnspaaner, 
17,800 Pd. Staala1fald,6 Fartøjssejl, 18 Køjer, 12 Par Vand$tøvlør, 1 Digle 
af Jærn, 1 Dækshus, 2 Kabelspil, 833 Pd. Metal, ' 

. 18,816 Pd. Zinkaskem. m. 
og fra .strandede Skibe en Del Vraggods som 4 Master, en Del Rundholter, 
3 Sejl, 1 Jærn Anker med 55 Fvn. Kæde, 1 Fartøj m. m. 

Sagerne er til Eftersyn fra Onsdag den 1. Juni d. A. og følgende 
Søgnedage fra RI. 10-2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til 
samme ';rid udleveres. 

Orlogsværftets Centralkontor, den 24. Maj 1898. 

... 
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Xøbenha VIlS Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. U1;zon. 
anbefaler 

Agnvaads.-Net. 
København V. Telef. Nr.267IV. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevrt,dr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona 

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. 

Nykiøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmos. , 
Telefon 1~9. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer" 75 Helsin.&,ør". 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsyneue, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aale.rader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bon&
uldsganl, HamlJegaru og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alek.ber, Kork, Flaadtræ og Kateeho 
haves pall. Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og B.anders tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
~d~eret af c9'J.d. mag. Will. Lundbeck. - Trykt ho!) Frantz fJhristtretf. København 
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Med.1e:z:n.sb1&d.et 'udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pl'. Petit

linje af lIs Side!! Brede; for staaende.Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Udstillingen i Bergen. - Skotske 
Fiskeriavtorlteters Optræden overfor danske Flok,,· 
fartøjer. -' Dansk J!JiskerlforeninllJl Genemlfors .. m
ling. - Fm Udltillingstnren med Kanonb .... deo GnId
borgsund. - Fiskedberetningllo for Finant ... aret 
1896-97. - IsIBndsfiskeriet. - M .. rked.e-Notitser 1m 
E. L. Sa.omonsen &. Co. Mindre Meddelelser. -
F;skeriberetninger. - BekendtgØrelser. 

Da~ek Fiekeriforenings Kontor, Storm
gade 20. Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm; 0-7 Svanemose
gaardsvej }I A,' a 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 er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt A. Bølling, Danish Consulate, 
a, JlusOov" CoUPt, 

London E. C. 
'l'elelllo,m Adr.: hDma. London 

Capt ,.A. Bølling, 
48, Waverle,. Sireei, 

Hul!. 
Telegram-Adr.: .elllDa. Hall, 

Sælhundehaler, 
SODl indsendes til ,;Dansk Fiskeri· 
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Mu,seum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

U dstillingeIl i Bergen 
har fra lste April oprettet sit eget 
Rejse- og Indkvarteringsbureau, der 
vil give alle Oplysninger om Rejse
ruter til og fra Udstillingen og hjælpe 
U dstillingsbesøgende til godt og bil
ligt Logis. Al Korrespondance herom 
kan adresseres til, og:alle Oplysninger 
gives af "Bergensudstillingens Rejse
og Indkvarteringsbureau " , der har 
sit Kontor i Posthuset. 

Skotske Flskeriavtoriteters Op- ", 
træde~ overfor danske Fiske-

" fartøjer. 

Det er bekendt, at engelske Fiske.
res Anholdelse for ulovligt Fiskeri 
paa dansk Søterritorium ofte giver 
Anledning til Klage, og endog for de 
'islandske Farvandes Vedkoinmende 
Indblanding fra den engelske Re
gerings Side. Saa meget mere for
tjener. det Opmærksomhed,' at der 
(or nylig' er foregaa",t en A:nholdelse 
af etdan .... Fartøj i skot$ke Fal"
vande, og" da.denne Sags Forfølg .. " 

":~ 

:'-···f 



ning et ,al ret mærkelig ,Natur, 
have vi søgt nærmere Oplysning 
om' Sagen og skulde derefter gengive 
de nærmere Omstændigheder. 

Damperen "Dania", tilhørende 
Fiskeriselskabet "Dan" i København, 
var i April Maaned d. A. paa. Fi
skeri i Nærheden af de skotske Kyst
farvande, hvorfr~ Skibet" førte ~in 
Fangst' til. Markedet ., i il ull. Ved 

,AilkoPl!3te!l ' til 'denne By den '19de 
April 'blev Føreren Sllm!De, Daga~
hentet paa sin Bopæl 'af Politiet i 
Hull og ført til en Politistation, hvor 
det meddeltes ham, at han af nogle 
skotske Fiskere var anklaget for at 
have fisket paa ~øterritoriet ved 
skotsk Kyst. Dagen efter blev han 
afbentet af sk(jtsk Politi og ført til 
1>ingwall og senere til Tain i S~ot. 
land, hvor han blev forhørt. D<t 

han benægtede at have gjort sig 
skyldig i det ulovlige Fiskeri paa 
Søterritoriet, tillodes det ham for 
egen Regning at rejse tilbage, til 
Hull, mod at han garanterede for 
at møde i Tain den 4. Maj~ hvor 
Sagens videre Forfølgning skulle fore
gaa. 

Ifølge Førerens Beretning, afgivet 
til det danske Konsulat- i Hull, har 
"Dania" den Dag, ,da han beskyld
tes for at have overlraadt Territori
algrænsen, fisket 6 å 7 Mile fra 
Land i NærJIedett af en Bøje, som 
han havde opankret i 26 Favne Vand. 
Kl. 4,30 Em. tog en skotsk Fisker
baad Bøjen bort og sejlede mod 
Land med den. ' "Dania" lettede da 
sin Trawl og styrede ",f ter Fisker
baaden, ,men efter at have forfulgt 

,den i 21/~ miles Afstand, fra Stedet, 
hvor Bøjen laa, uden at -naa Baaden 
vendte "Dania" og styrede tilbage 

til 'sin Fiskeplads eller lidt østen 
derforl 

Ved Retten, som afholdtes den 4. 
Maj i Tain, frifandtes ' "Danias" 
Fører, idet' der ikke fbrelaa noget 
som helst .Bevis for Rigtigheden af 
de mod "am rettede BeskyZdninger. 

Det som ved denne Sag fortjener 
Opmærksomhed ~r, at Føreren af et 
Fiskerfartøj af fremmed Natio,nalitet 
anholdes i engelsk Havn paa Grund
lag ,af løse Angivelser fra Fiskernes 
Side.. Det. er _ med en vis Forsigtig
hed,der gaas fJ;em her i Danmark 
overfor det betydelige Antal engel
ske Fartøjer, som til alle Tider af 
Aaret snige sig ind paa dans!,. Ter
ritorium, saavel her som ved Island, 
og man anholder navnlig ikke noget 
fremmed Fartøj, uden at det er gra" 
bet paa fersk Gerning af en Orlogs
mand 'eller Politimyndighed, der kon~ 
'staterer dets Nærværelse paa Terri~ 
toriet med Fiskeredskabet i Brug. 
Et saadant Hensyn synes der imid
lertid kun at være meget lidt Grund 
til at tage for Fremtiden overfor 
engelske Fiskere, nal\r danske Fi· 
skere kunne blive anholdte, taget fra 
Skibet og ført mange Mile bort paa 
en løs Angivelse af engelske Fiskere. 
,Der vil sikkeri fra dansk Side kunne 
gøres en god Fangst af engelske 
Fartøjer langs Jyllands Vestkyst OS 
ved Island, na.ar samme Fremgangs~ 
maade følges af danske Avtonteter, 
og intet synes at Ivære til Hinder 
derfor, tværtimod maa man anse det 
for fuldt berettiget og naturligt at 
gøre det. 
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Danak Fiskeriforenings 
Generalforsa.mljng 

Lørdagen den 16. April 1898. 
(Fortsat.) 

g~a 

Konsul Fabricius: Til Hr. Vi
debæk, som bemærkode, . at Grunden 
til, at der ikke kom noget fordel
agtigt ·Resultat ud af Sildefiskeriet 
ved Bohuslen, var den, at der 
manglede dygtige Forhandlere og 
gode Transportmidler, skal jeg kun 
sige, at det er aldeles galt, idet 
der hverken manglede Forhandlere 
eller Transportmidler. Der er her 
tilstede en Mand, Hr. Oarl Bang, 
der vist er saa godt inde i det 
Spørgsmaal som nogen, og som jeg 
ved, har taget en megt stor Del af 
Silden, fra Sverrig. Han vil vist
nok bekræfte, at der manglede 
ikke Midler deroppe til at om
sætte Silden eller til at transpor
tere den; den gaar væsentlig'direkte 
til Tyskland pr. Dampskib,' saa 
Transporten er'- baade billig og 
hurtig. Men der mangler ved sligE! 
Lejligheder Købere; naar der fiskes 
for meget, ville Mellemhandlerne 
ikke give synderligt for Fisken. 
At Svonig selv ikke mangler dyg
tige, entreprenante Folk bevises deraf, 
at Fiskehandlere og Konserves~ 
fabrikker paa Kysten af Bohusien 
endog sende Dampere til Stavanger, 
for at købe Brisling. Konsul .. Ber
thelsen y trede, at jeg va.r imod An
læg af Fiskerihavne paa Vestkysten. 
'Dertil vil jeg sige: Jeg er ikke 
mod: 'en Fiskerihavn paa Vestkysten; 
N aar man kan f!La noget i' den 
ltetning for 5-6 Millioner, altsaa 
for' en rimelig Penge. I Modsæt~ 

ning, . til, _ hvad Gæstgiver' Hausgaard 

udtalte om, at vi ikke herfra. S!Br~ 
ligt skulde opkaste det Spørgsmaal, 
hvorvidt et saadant Anlæg kunde 
svare til Udgifterne, vil jeg <log 
hævde, at naar Dansk Fiskerifore
ning afgiver en saadan Erklæring 
som den, der her er Tale om, maa 
man ikke forlange, at Bestyrelsen 
skal udtale sig til Gunst for noget, 
medmindre den kan se, at der er 
en lille Smule Mening i det. I et
hvert' Tilfælde maa Bestyrelser have 
Lov til, naar. den maatte være i 
Tvivl, da at udtale sig med Reser
vation om vedkommende Sag. Der 
kan ganske vist være noget i, at 
man, naar man skal paatale Fi
skernes Interesse, ikke særligt skal 
drage det Spørgsmaal frem, hvorvidi 
et saadant Anlæg kan betale sig; 
men det er paa den anden Side 
heller ikke forsvarligt at udtale -sig 
til Gunst for noget,som' man ved 
er uforsvarligt. 

Redaktør Videbæk: Overfor Hr. 
Mikkelsen skal jeg gentage, at der 
kun mangler gode Forbindelser for 
at vi kunne opnaa samme Pris 
navnlig paa det engelske Marked, 
hvor der er frit Kørind for Fiskere 
fra alle Lande. Hr. Mikkelsen 
mener, 'at vi skulle gaa til Island, 
men jeg tror dog, det. er for langt 
et Spring. J eg kan iøvrigt slutte 
mig til, hvad Konsul Berthelsen 
udtalte om Havne. Til Konsul Fa
bricius vil jeg sige, at samtidigt 
med, at Sildefiskeriet ikke kunde 
betale sig i Sverrig, blev Silden 
mange a.ndre Steder, f. Eks. i 
Tyskland og England solgt til gode 
Priser, sas. de uheldige' Forhold i 
Sverrig skyldtes Mangler af Trans
portmidler. Det skal slaas fast, 
a.t . den anden store Faktor f6r, at \ 
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dansk Fiskeri kan ,komme.' frem, 
er - næst efter Fiskerihavne -
gode Transportmidler. Det staar 
for mig som aet vigtigste Spørgs
maal, og jeg vil derfor paa det 
varmeste anbefale Foreningen at 
vedtage Resolutionen. 

Kommandør Bojesen: Da Tiden 
ikke . tillader at gaa i Detaljer skal 
jeg kun forsøge at besvare de væ
sentligste af de fremkomne Spørgs
maal, og det saavidt muligt saaledes 
som vi se dem fra Bestyrelsens 
Side. Overfor de forskellige Udtal
elser ,om, at vi ere blevne kørte 
agter ud m. H. t. Havne, at vi der
for ikke kunne komme med, at Vi 
her bære Ansvaret derfor, at vi have 
beredt Folk en Skuffelse ved vort 
Svar o. s. v., skal jeg kun sige 
og det tror jeg, d'Hrr. ville give m: 
Ret i - at naar vi erindre, J .0. 
der er blevet sagt her i Dag om 
Havnesagen, kan man vistnok ikke 
faa nogen bedre Illustration af, i 
hvor høj en Grad man er uenig. 
Der er snart ikke nogen Mening om 
Havn~sagen, uden at den har sine 
bestemte Modstandere. M. H. t. til det 
store Spørgsmaal om Havne- og 
Transportmidler, Som særlig blev be
tonet af Hr. Videbæk, maa jeg for
udskikke den Bemærkning, at ingen 
mere end Bestyrelsen har indset 
Gavnligbeden af Sagen, og vil støtte 
den. Men naal" man klager over, 
at den ikke gør noget for Havne, 
skal jeg gøre opmærksom paa, at 
der ikke er gjort ganske ubetydeligt, 
naar man ser hen til de danske 
Kysters naturlige Beskaffenhed. Der 
er gjort og gøres den Dag i Dag 
meget for Esbjerg; man har været 
noget betænkelig ved at gaa til de 
store Bekostninger, indtil man saa, 

,om Barren kunde hoMe sig, men nu 
har man beshittet, sig' til at gøre 

. Fiskerihavnen ved Esbjerg til, hvad 
den burde. have været fra Begyndel
sen. Esbjerlr; Havn har kostet flere 
Millioner, og hvor meget den endnu 
vil koste, er vanskeligt at sige. An
holt Havn er bevilget. Der er be- ' 
vilget Havne paa Bornholm; end
videre er der ydet Assistance til 
Anlæg baade i Sundet og paa Sjæl
lands Nordkyst, ved Grenaa, Sæby, 
Frederikshavn, kort sagt til en hel 
Række af Anlæg. Men forresten 
kan Assistent Olsens Foredrag bedst 
illustrere, hvilke Vanskeligheder man 
staar overfor, idet han omtalte, at 
Grenaa Havn har vist sig at være 
saa udsat for Tilsanding, at der nu 
maa gøres noget. Det maa nu erin
dres, at Grenaa Byraad vistnok i 
sin Tid har været Skyld i, at Hav
nen blev, som d,en blev. Byraadet 
gik mod Vandbygningsvæsenets For
slag og byggede Havnen, som det 
selv vilde. Nu forlanger det, at det 
skal retlresseres. Hvorvidt det er 
muligt, er et stort Spørgsmaal. 
Skagens Havn staar ganske sikkert 
paa Dagsordenen som en af de første. 
Som Foranataltninger i Havnesagens 
Interesse kan endvidere nævnes de 
store Summer til Reparationer, som 
Lovgivningsmagten har hevilw;et til' 
de tilsandede Havne ved Hornbæk, 
Gilleleje, Sæby o. fl. Paaden Maade 
søger man efterhaanden at ophjælpe 
Havnesagen, idet man lader sig be
lære af Erfaringerne. M. H. t. For
holdene ved Thyborøn skal jeg be
mærke, at efter at jeg har gennem. 
gaaet alle Aktstykkerne vedrørende 
denne Sag, er jeg for mit Vedkom·, 
mende meget i Tvivl om, at man, 
naar Bevillingen bliver ydet, kan be-



vare Tyborønløbet, naar man gaar 
tilbage i Historien og ser, hvad der 
paa det Sted er foregaaet af Til
sandinger osv. Vil man bevare dette 
Løb, maa hele den nordlige Side af 
TyboliØn dækkes med Høfder. Der 
har ogsaa været Forslag fremme 
derom, men· det er meget tvivlsomt, 
om de ville blive bevilgede. Der er 
allerede givet Millioner lid til Sik
ring af Sydsiden, og der er ogsaa blevet 
'hevilget store Beløb til Nordsiden 
af Løbet, men skulde nu denne Side 
rigtir; befæstes, maatte der atter 
Millioner til for at kunne bevare en 
Tilflugtshavn, som kunde være nogen
lunde sikker. Man maa dog, naar 
man vil bruge Statskassens Midler, 
ogsaa være sikker paa at kunne lave 
noget godt. Man kan ikke sige, at 
der ikke er blevet gjort noget i 
Havnesagen, og naar man vil hævde, 
at vi ere komne bagud her og vil 
bebrejde Bestyrelsen, at den ikke 
har haft Interesse for denne· Sag, 
tror jeg ikke, det er berettige'; den 
interesserer sig' derfor saa varmt 
som nogen. Men jeg synes ikke, der 
er Grund til at lægge det paa Be-

· styrelsens Skuldre her, at der ikke 
er gjort mere, thi naar Bestyrelsen 

· i en Række. af Aar har arbejdet for 
og er gaaet i Spidsen for dem, der 
interessere sigior Fiskeriet herhjemme, 
skulde' det dog være underligt, om 
vi nu paa en Gang vare sakkede 
helt bag ud, og jeg tror heller ikke, 
at Paastanden derom kan støttes ved 
nogen Motivering. N aar man ser 
paa, hvorledes hele Vestkysthavne
sagen staar for Øjeblikket, var der 
ikke noget, som berettigedo os til 

· at kunne sige andet, end hvad vi 
have sagt.· Jeg maa gentage, at 
beleSagen er under en meget nøje 
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Drøftelse. Det har den allerede 
været to til tre Gange før; nu er 
det formodentlig sidste Gang. Der
for kan ingen af Bestyrelsen her ud· 
tale nogen aldeles bestemt Over
bevisning om dette Spørgsmaal, som 
fremfor alt er et.teknisk Spørgsmaal. 
Der er blevet talt om de Søofficerer, 
som sidde her i Bestyrelsen - og 
man har sagt, at disse Søof1lcerer 
,ikke kunne være bekendt at blive 
stemt bagud, fordi de ikke havde 
tilstrækkelig Sagkundskab. Men vi 
ere dog ikke Ingeniører, selv om vi 
ogsaa om denDe Sag kunne have vor 
egen nogenlunde velbegrundede Me
ning. Vi kunne have en meget be
grundet Mening om Besejlingsfor-. 
holdene, naar en Havn skal bygges 
eller er blevet bygget. Her spørges 
der nu om, hvorvidt en saadan Vest
kysthavn er mulig eller ikke, og der-

. til vil jeg kortel;g be~ærke, at det 
ser underligt ud, at vi nødvendigvis 
skulde have flere Havne derovre, 
naar li have en Havn som Esbjerg
havnen. Det er og bliver en for
trinlig Havn, og det har vist sig, at 
den bliver bedre og bedre Aar for 

. Aar dels paa Grund af gunstige 
Naturforhold og dels ved kunstige 
Midler. N aar . vi have tIenne Havn 
paa Vestkysten, synes jeg, at vi for 
en væse{ltlig Del maa siges at være 
hjulpne ligesaa godt som Fiskerne 
paa Englands Kyst, som Redaktør 
Videbæk har talt om. Der er dog 
ogsaa andre, som have set paa For
holdene derovre, og vi vide ogSB,a, 
at det spi'ller en Rolle at haTe 
Havne. Men vi vide ogsaa, at hele 
det engelske System er baseret paa 
Dampere, som ga~ ligl:! saa langt 
og længere ud fra England, end vi 
kunDe gaa fra vor Kyst, og dette 

,\, 



Fiskeri kunne de drive, skønt de 
ikke have nogen Havn saa nær, so~ 
vi have vor Ha.vn i Esbjerg. Vi 
have desuden Frederikshavns Havn, 
som der ogsaa er anvendt Millioner 
paa, og jeg synes derfor, man maa 
kunne hjælpe sig med et mindre 
Havneaplæg ved Skågen, saaledes at 
Skagboerne ikke skulle søge til Frede
rikshavn for at have deres Kuttere 
der j thi saa vilde man hjælpe til at 
Skagens flittige og dygtige Befolk
ning kunde arbejde sig frem deroppe, 
og blive paa deres gamle Hjemsted. 
Naar man har Frederikshavn i det 
nordlige Jylland, rimeligvis faar en . 
Skagenshavn og desuden har Es
bjerg Havn paa Vestkysten, ere de 
væsentligste Betingelser skaffede til 
Veje for at drive Fiskeri paa den 
rette praktiske Maade. Det System, 
Englænderne anvende, og som flere 
af d'Hrr. ha.ve udtalt sig om, har 
jeg fulgt paa meget nært Hold et 
Par Aar og siden i 12-14 Aar, saa 
jeg er nogenlunde kendt dermed. 
J eg kan ikke se andet, end at det 
er den mest· praktiske Vej at gaa 
og et System, man kunde gribe til, 
saa længe Vestkysthavnespørgsmaalet . 
staar paa Dagsordenen. Selv om 
et saadant Anlæg bliver vedtaget, 
vil der dog gaa flere Aar, før det 
blil"er færdigt. Hvorfor skulde det 
-System ikke passe for os, som det 
passer for det praktisse England? 
Det er praktisk, fordi man ikke 
spilder Tiden med at løbe frem og 
tilbli~e med Fangsten men kan ved
blive :lt fiske. Det er meget godt, 
at Hr. Videbæk siger: Ska.f Havne, 
saa skulle de nok blive brugte! 
Men det maa erindres, at det skal 
være brugelige Havne som kunne 
staa sig. Det mlta imidlertid Re" 

geringen med sine Vandbygningstek
nikere og Lovgivningsmagten. i· det 
heleom, det er dem, der skulle ogkunne 
dømme om Sagen, det kan B.styr
elsen ikke som saadan. Derpæst 
skal der skaffes Penge til Havne
anlrugene. Man kan ikke sige,' ~t 
man ikke bør tage Bekostningerne 
i Betragtning, at det er ligegyldigt, 
hvad det koster. Det er Landet ikke 
stort nok til. Konsul Berthelsen ud
talte: Skulde vi .ikke have Raad til 
at ofre 2 Millioner om Aaret i 10 
Aar paa den Sag? . Men med Ved
ligeholdelse og alt, hvad der· følger 
med, bliver det mere end 2 ~illi
oner, og det er et Spørgsmaal, om 
vi have Raad dertil. Vi have i For
vejen store Udgifte~ i Vente til Re
former, der staa paa Dagsordenen, 
og der bevilges allerede betydelige 
Beløb til Havnevæsen . og Fiskeri. 
Da hele Sagen endnu er under Over
vejelse, har der derfor ikke været 
nogen særlig Grund for Bestyrelsen 
til at ,tage noget bestemt Standpunkt. 
Vi kunne ikke pege paa det eller 
det og sige, at det just er det rig-

. tjge. Vi kunne ikke paatage os 
dette Ansvar, naar de sagkyndige 
ikke kunne det, og de kunne dog 
indhente alle mulige Oplysninger. 
Ved Indførelse af det engelske Sy
stem vil man berøve Fiskerne deres 
SelvRtændigbed, siges der. Jeg tror, 
at Konsul Fabricius paa en Maade 
har Ret deri, paa en anden Maade 
ikke. Det kan ikke siges at være 
nogen. slem Maade at berøve dem 
deres Selvstændighed paa. De nøjes 
ikke alene med Hyre; de have og
saa Part i Fiskeriet, og paa den 
Maade blive de bedre stillede end 
nu. Saaledes er Forholdet i Tysk
land og England, og saaledes vil 
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det· ogsaa. blive her. For Overpro
duktion er der vistnok ingen Fare, 
naar vi kun stadigt arbejde ,videre 
pl1a at fremme vor TI dførsel. Det 
blev allerede ved sidste Generalfor
samling bemærket, at der var be
vilget mange fenge til Anskaffelse 
af Transportmidler, men at man 
endnu ikke var naaet til at anskaffe 
de nye Vogne. N u ere de blevne 
anskaffede, og man kan deraf se, at 
der i denne som i alle Retninger 
arbejdes paa at fremme Reformer. 
Vi ville fra Bestyrelsens Side meget 
gerne se Havnesagen fremmet, og 
man gør os Uret, naar man paa
staar det modsatte. Jeg vilde ønske, 
a.t de, . som fremsætte denne Paa
stand, sad i Bestyrelsen, thi saa 
vilde de faa at føle, om de da turde 
tage noget bestemt Standpunkt i 
denne Sag. J eg tror ikke, de vilde ' 
gaa videre end vi; de vilde vistnok 
ogsaa kun anbefale Sagen til nær
mere Overvejelse. Det lader sig ikke 
gøre at tage noget bestemt Stand
punkt, forinden Sagen foreligger ende
lig undersøgt. Hermed mener jeg 
at have klaret Bestyrelsens Stand
punkt overfor denne Sag, og jeg kan 
ikke se, at der her er noget at be
brejde os. Vor Interesse for Sagen 
er ligesaa varm som d'Hrr.s, og 
ingen af Bestyrelsen vil vistnok have 
noget at indv0Bde mo!! den I sidste 
Form for Resolutionen som blev fore
lagt. Den kunne :vi vistnok tiltræde. 

Fisker Carl Hansen, Kallehave : 
Da. ingen andre Fiskere end Ras
mus Nielsen har haft Ordet, vil jeg 

,for mit Vedkommende udtale, at jeg 
ikke tør tage noget bestemt Stand
punkt i Havnesagen. Jeg har talt 
lIled Fiskere fra Jyllands Vestkyst, 
som fiskede med Baade, og de ha.ve 

sagt : Den Dag vi faa en Vestkyst. 
havn ere vi begravede; thi da faa 
vi de' engelske Trawlere' herover, og 
ogsav Trawlere paa vore Kyster; 
som blive 'Kapitalister, medens vi' 
mindre Fiskere komme til at gaa 
for Hyre i Stedet for at være selv-
stændige. ' 

Hermed afsluttedes Forhandlingen 
om Havnesagen. ' 

Ved Afstemningen vedtoges føl
gende Resolution med 15 St. mod 6: 

"Generalforsamlingen udtaler, at 
den anser Havnespørgsmaalet i Al
mindelighed og derunder Vestkyst
havnesagen som en af, de væsent
ligste Grundbetingelse'r for vort 
Fiskeris TI dvikling. " 

Etatsraad Eckardt, ørl!-mgaard: 
• Maa jeg, inden jeg gaar over til det, 
jeg egentlig vilde sige, gøre et Par 
Bemærkninger. Naar Hr. Rasmus 
Nielsen nævnede, at det vigtigste lor 
Fiskeriet \.ar Smaahavne,' skal jeg 
henlede Opmærksomheden paa J uuls
minde Havn, som har stor Betyd
ning for Fiskerne i det sydlige Katte
gat og i Lille Bælt. Den ligger 
overordentlig hekvemt og er fri for 
al Tilsanding; den er 16--':20 Fod 
i Indløbet, altsaa. dyb nok; der er 
ingen Grunde foran den, den er 
dækket mod Vest, Nørd og Syd og " 
meget sjeldent belemret med Is. 

Jeg vil dereftergaa over til mit 
egentlige Emne. Der er fra Fiskere 
ved Udløbet al Vejle Fjord kommen', 
en Henvendelse til mig, i hYilket det 
bl. a. hedd~r: "Vi henvende os' til 
Dem, da Fiskerifogeden er anko~ 
men hertil for at anmode os samt
lige Fiskere her paa' Røll og ved 
Vejle Fjord om ikke at fiske udfor 

, Treide med Bundgarn. ' Da vi endnu , ' 
ligge i Sag med Bønderne i Trelde; 
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bede vi Dem om muligt at lede os 
lidt i denne Sag". Det er derfor;, 
de have bedt mig henvende mig til 
Generalforsamlingen. " Vi' fik en 
Opsigelse, hvori der stod, at alt 
Fiskeri var forbudt ved deres Ejen
domme i Trelde. Paa den Maade 
blive jo ca. 50 Fiskere forulempede 
særdeles meget, da' Fiskerpladsen 
under Treide ikke har saa lille' en 
Udstrækning. Nu har Sagen varet 
et Aar, uden at' der endnu er kom
met noget Resultat, hvorfor vi føle 
os lidt trykked(), da vi ikke vide, 
om vi maa fiske eller ej." Sagen 
er nemlig givet. en Prokura:or i 
Hænde, som trækker den ud ved 
Udsættelser, saaledes at Fiskerne 
maaske. i et helt Aar ville blive for
hindrede i at sætte Bundgarn; i saa 
Fald kommer maaske Fiskerivedtæg
tens ~estemmelse til Gyldighed, som 
siger, at dersom Bundgarnene ikke 
i et Aar have været benyttede, kunne 
andre indtage Stedet til B'esættelse. 
"Men Bundgarn have vi nu taget 
os den Rettighed at fiske med, da 
det er vort mest indtægtsgivende 
Redskab. Da vi nu have fisket i 
saa mange Aar" ved "saa mange 
Aar" menes der, at de have fisket 
paa den Maade i over 100 Aar -
"synes vi,at det er haardt nok, at 
næringsdrivende Folk skulle for
trænges paa en saadan Maade". 
Derefter følge saa Underskrivernes 
Navne. 

Dettel:!~iskeri er af overordentlig 
stor Vigtighed for dem, og de have 
tidligere haft Akkord med Bønderne 
om, at de skulde levere dem Sta
derne mod at faa en Afgift af Fisk. 
Den er rimeligvis blevet betalt, og 
Sagen er oi'dnet i Mindelighed, ind
til der kom nye Ejere, som, trak de 

øvrige Bønder med sig, som havde 
Jord ud til disse Bundgarnsstader. 
Nu er det saaledes, at den som har 
et Bundgarnsstade, beholder denne 
Ret, naar han bruger den hvert 
Aar. Men IlU har man paa alle 
Maader gjort dem Retten stridig, 
og det har medført store Udgifter 
for disse Smaakaarsfolk, der ikke 
have Raad tål mange Udgifter. Nu 
vilde jeg gerne spørge, om der ikke 
ere fli:lre Medlemmer her, som med 
mig mene, at disse Fiskere have Ret 
til at sætte deres Bundgarnsstader, 
naar de' have haft dem i længere 
Tid og rimeligvis have passet paa, 
at der ikke ,er. gaaet et Åar hen, 
inden· Bundgarnsstaderne igen bleve 
satte. Denne Proces, som de ikke 
kunne ,faa Ende paa, piner Dem 
meget, og Tiden gaar hen derme~. 
J eg tror nu, ait de alligevel sætter 
Staderne ud. I ethvert Tilfælde 
vilde de efter min Mening handle 
klogest i at gøre det og saa lade 
det gaa til Proces. J eg har villet 
berøre denne Sag for at høre, om 
nogen her vil støtte min Anskuelse. 

Overretsprokurator Leth: Jeg skal 
kun gøre den korte Bemærkning, at 
efter Fiskeriloven, forsaavidt den ikke 
er forandret og begrænset ved en 
Ved.tægt derovre, have Grundejerne 
slet ikke fortrinsvis Ret til Bund
garnsfiskeriet og kunne ikke forbyde 
Fiskerne at sætte deres Bundgarn, 
hvor de ville. Have de indrettet 
deres Bundgarn udelukkende ~til 
Fangst ef blanke Aal, er det noget 
andet, men forudsat, at det ikke er 
'l:ilfældet, have de fuldstændig Ret 
til at sætte deres Bundga.rn udenfor 
Kysten, og Kystejeren kan ikk1l ind-

. vende noget derimod, forudsat at de' 
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ikke komme ind paa hans Kyst og 
ville benytte den. 

Etatsraad Eckardt: J eg maa gøre 
opmærksom paa, at Kyststrækningen 
ligger indepfor Vedtægtens Grænser, 
og derfor maa Vedlægten . der være 
gældende. Dersom Bundg~rnsstadet 
ikke benyttes i Løbet af Aaret, kan 
alle og enhver indtage det til Be
nyttelse. Men Bønderne, hvis J ord 
grænser ud til Kysten, beraabe sig. 
paa en gammel Resolution fra for
rige Aarhnndrede, som Amtmanden 
har afgivet, men on sa~dan Resohi
tion fra en Amtmand i forrige Aar
hundrede kan dog vel ikke have 
nogen Indflydels~ i vore Tider. 

Overretsprokurator Leth: Eksisterer 
dør en Særret, som støtter sig paa 
et gyldigt Grundlag, er det en anden 
Ting. Det er jo saaledes, at Fiske
tiet er frit udenfor Kysterne und
tagen Aalefiskeriet, medmindre der 
paa det Sted er en Sæn'et, som 
støtter sig paa et tilstrækkeligt Fun
dament. 

Etatsraad Eckardt: Forsaaviclt 
jeg ved, er der her ikke Tale om 
Aalefiskeri. Det kan være, at der' 
ogsaa fiskes Aal, men er der ikke 
Aalegaarde. Noget ande~ er, om 
en saadan Resolution af en Amt
mand bnhave Gyldighed. 

Dirigenten: N aar Etatsvaad Ec
kardt sagde, at der hidtil var bleven 
betalt; en Afgift af hvert Bundgarn, 
synes det at tyde paa, at Lodsejerne 
have en vis Ret, og det er maaske 
den, de ville ~ævde. Giver man Af
giften, erkender. man derigennem, at 
man ikke har Ret til at sætte Bund-

I 

garn uden med .de paagældendes 
Samtykke. Det kan jo være, at det 
er en hævdvunden Ret, som mulig -
:oprindelig støtter sig paa en Reso-

lution af en Amtmllncl. Det er der
for meget vanskC'ligt at udtale sig 
om Sagen, men foreligger den kun, 
som den her er oplyst, har naturlig
vis Overretsprokurator Leth Ret. 

Etatsraad Eckardt: Afgiften er 
kun en Betaling, som Fiskerne gave 
Lodsejerne for de Stager, som de 
købte af dem. (Fortsættes). 

Fra Udstillingsturen 
med 

Kanonbaaden Gul db orgsund. 
Brev fra Chr. Fjo"d Ander.<:en. 

Om Bord paa Guldborgsund, 19. Maj. 

Fra Frederikshavn afgik vi den 
17., vi ere 14 Fiskere om Bord, 
inddelte i 2 Bakker, som almindelig 
til Orlogs. Gamle Minder blive op
friskede. Baadsmandens Pibe lyder
med samme ensformige rrone som i 
forrige Dage. " Tørn ud af Køj
erne" maa følges med samme ens
artede Punktlighed overalt. Office
rer og Underofficerer gøre alt mu
ligt for at gøre os Turen bekvem; 
men endskønt vi vare sammenstuvet 
i Køjerne som Sild i en Tønde, 
var Skageraks Dønning, foraarsaget 

'af en frisk nordvestlig Kuling, dog 
i Stand til at fremkalde adskillige 
Ofringer til Havguden. Paa Turen 
følger foruden Fiskere Forstanderen 
paa Biologisk Station Dr. Petersen, 
samt Lærer fra Vallekilde Fisker
skole Valdemar Bennike, en lille 
flink Mand, der eri stadig Virk
somhed med at sprede Forklaring 
og Oplysning til alle Sider om de 
forhistoriske Minder, del" knytte sig 
til det af Tidens Tand saa lidet 
paavirkedegamle Klippeland. -
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Med Lods om Bord gaa vi nu den 
18. gennem de norske Skærgaarde; 
stort er Indtrykket, man faar af 
Norges Kyst, og ma.n forstaar, at 
Normanden er sejg, som han eIr. 

Kreaturerne ses nu gaaende løse paa 
Fjældskrænterne. Man forbavses! 
Et Fejltrin, og det er ude med dam; 
de springe dog omkring, som om 
de ikke kendte til DO&On Fare. ' 

Dags Morge» h,ave vi passeret 
Stavanger, ingen \Søsyge i Nat, 
alle ere muntre. Langs Norges 
uhyre Fjælde glide vi nu pa:i ro
Ugt Vand med 2 Mils Fart i Ti
men ad Bergen til. Hardanger-' 
fjældeDl~ iagttages af alle med stor 
Interesse. Folgefonden med sin 
evige Sne ,o, sin 5000 Fods Højde 
ligger for os, som om der kun var 
et Par Stenkast dertil, og dog er 
den 7 Mil borte. De smaa Træ
huse og Naaletræerne langs Fjæl
denes Fod tElgne de skarpe Mod
sætninger til Fjældenes Højde. 

Der pibes nu til Skaffen. - I 
Eftermiddag ere vi i Bergen. 

Fiskeriberetningen 
,for Flnantsaaret 1896-97 

udarbejdet af Regeringens Fisk eri
konsulent, Havnekaptajn G.F. Drech
sel or 216 Sider stor; den indeholder 
tillige Beretning Vil fra den danske 
biologiske Station, som er 23 Sider 
stor. og som vi senere skulle komme 
til at omtale. 

Som tidligere indoholder Beret
ningen først en, Oversigt over de i 
Aarets Løb stadfæstede Vedtægter 
lor Fiskeriet, nemlig for Fiskeriet 
i Nyborg Fjord, trædende i Kraft 
1. November 1897, hvorelter Ved
tægten af 19. September 189Q bort-

falder, for Fiskeriet i Nissumfjord 
med Færgeløbet og Indfjorden, træ
dende i Kraft 1. Marts 1898, samt 
Ophævelse af Vedtægt for Fiskeriet 
i Aunø Fjord fra 12. Maj 1897 at 
regne. 

, 
Derefter følger Statistiken orer 

Fiskeriet paa Jyllands V østkyst, for
fattet af Kaptajn i Flaaden C. Bræ
sti·up ved Hjælp af Oplysninger fra 
lJloldem bedsmændene ; Forfatteren be
mærker, at Fiskerne selvbegyndo 
at faa. Interesse fot Statistiken, og 
at Førerne af samtlige Fartøjer i 
Esbjerg selv hare ført nøjagtige Fi
skerijournaler, og man hnaber at 
opnaa det samme fol' Hj~rtings Ved-
kommende. ' ' 

Aaret 1896 rri'aa siges at have 
været et godt Aar for Fiskeriet. 
Det samlede Udbytte var ca. 777,000 
Kr. (mod ca. 736,000 Kr. i 1895), 
men hertil kommer, at der af Katte
gats- og Limfjordskuttere er fisket 
for 362,000 Kr. udenfor Skagen, 
sad at det samlede Udbytte af Fi
skeriet i Nordsøen i 1896 med et 
rundt Tal kan sættes til 1,140,000 Kr. 

Af de enkølte Fiskesorter udgjorde 
Værdien af: Torsk 115,817 Kr. 
(1895: 1611,641) Kuller og Hvilling 
361,403 Kr. (1895: 345,651:1), Skader ' 
og Rokker 6,563 Kr. (1895: 5~410)J 
Rødspætter 170,436 Kr. (1895: 
108,973), Tunger 172 lrr. (1895: 
1,221), Pighvar 25 Kr. (1895: 187), 
Slethvar 319 Kl'. (1895: 136), Helle
flynder 10,348 Kr. (1895: 3,012), 
Makrel 9,716 Kr. (1I~95: 19,932), 
Sild 6,971 Kr. (1895: 6,736), Pighaj 
2,162 Kr. (1895: 676), Hummer 
88,983 Kr. (1895: 73,656), andre 
Sorter 2,546 Kr. (1895: 1,(65). 

Torskefiskeriet har kun været 
middelmaadigt, især for Ska'$6rak. 
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kysten, hvor dette Fiskeri har størst 
'Betydning, er Værdien under et 

Middelaar, dette regnet til 113,000 
Kr.; dette Udfald skyldes hoved
sagelig det slette Foraarsfiskeri, der, 
skønt det begyndte' midt i Marts, 
kun gav ringe Udbytte, og Priserne 
vare lave. , 

Kullerjiskeriet har derimod været 
ualmindelig rigt i 1896, navnlig gav 
Efteraarsfiskeriet et Sll.a stort U d
bytte, at Værdien blev 50,000 Kr. 
over Middelaar (regnet til 311,000' 
Kr.), tiltro ds . for jævnt daarlige 
Priser baade Foraar og' Efteraar. 
Det tyske Marked trykkedes under 
Efteraarsfiskeriet af de enorme Kvan
titeter, der indbragtes af Damp
travlerne. 

Rødspættejiskeriet har i Aaret 
givet en Indtægt af ca. 50,000 Kr. 
over et Middelaar, dette anslaaet 
til 128,000 Kr. (for,Fladfisk). Denne 
Forøgelse i Indtægt kommer næsten 

, . 
udelukkende fra Graadybsfartøjerne. 
At Skagerakkysten møder med lidt 
større Indtægt end et Middelaar 
skyldes, at ,len Fisk, der er fanget 
herudfor, har v~ret af usædvanlig 
god ,Kvalitet. 

231 

Aaret 1896 har .paa et Felt bra:gt 
Rødspættefiskeriet et betydeligt Frem
skridt. En ,Fiskehandler i Esbjerg 
gjorde nemlig under det rige Foraurs
fiskeri et FOl'søg med lit fragte en 
engelsk Carrier til at bringe en Last 
Fisk til det engelske Marked .. i 
"Shadwell ". Da dette faldt heldigt 
ud, traadte Damperens Rhederi i 
direkte Forbindelse med Esbjerg" 
Fiskerne (Fiskeriforeningen) og 'af
sluttede mundtlig Overenskomst, 
hvorved Rhederiet forpligtede sig til 
at sætte Carriers i Fart paa Esbjerg, 
mod at Fiskerne, saafremt en Car-" 

rier lan. i Havnen, skulde levere al 
den døde og Halvparten af den 
levende Fisk til denne, enten til en 
hver Gang tilbudt fast Pris eller i 
Kommission. Ved den sidste Maade 
vare Omkostningerne 21/ 2 sh. pr. 
box. + 5 Ofo i Auktionsomkostninger, 
dog kun naar Salget indbragte 5 sh. 
pr. bex., ved lavere Pris bleve Om
kostningerne kun Halvdelen. Rhe
deri et leverede Kasser og Is, og 
ønskede Fi::;kerne det, skulde Dam
peren tage Fisken fra Fiskepladsen. 
Hvis denne Trafik til London ikke 
var kommen i Stand, vilde Priserne 
i Esbjerg under Foraarsfiskeriet være 
gaaede meget lavt, paa Grund af 
Markedets Overfyldning, hvad der 
ogsaa skete først paa Aaret. Ham
borg-Markedet kan kun med Fordel 
beny,ttes af de største Esbjerg Far
tøjer, da Omkostningerne blive alt
for store for de smaa Fartøjer. 
, Til Sbadwell-Markedet gik pr. 
Carrier naTnlig i April-J uni ca. 
430 Tons Rødspætter med et, U d
bytte af ca. 22,000 Kr. eller ca. 50 
Kr. pr. Tons. Denne Pris' er ganske 
vist betydelig lavere end Prisen fra 
Hamborg-Markedet (176 Kr. pr. 
Tons), men det maaerindres, at 
den i Hamborg solgte Fisk var god 
Kvalitet, medens den til England 
sendte var af meget ringe Kvalitet 
(Størsteparten død). Selvom den 
direkte Fortjeneste ikke har v~ret 

stor, har dog Forsendelsen til Eng
land indirekte givet Fiskerne Gevinst 
ved at holde Priserne oppe, og det 
maa derfor haabes, at denne Trafik 
vil blive fortsat i de kommende 
Aar. 
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, Islandsfiskeriet. 

Frederikshavn, den 26. Maj 1898. 
I Dag er der indløben Efterretning fra 
alle de tillsland herfra afsejlede Kut· 
tere, om at de lykkelig og vel vare 
ankomne til Ønundarfjord. Islands
fiskeriet vil i Anr blive drevet af et 
større Antal Kuttere end nogensinde 
før, nemlig de gamle Bekendte paa 
disseBreddegrader : " Prins Valdemar" , 
"Prinses,se Marie" "Emilie Franziska" , 
"N ordvest" , alle af Frederikshavn og 
"Maagen" af Holbæk. Som Nybe· 
gynder pall. dette Virkefelt tilkommer 
den her hjemmehørende Kutter "W. 
Klitgaard" og den nybyggede i Kø
benhavn hjemmehørende Kutter 
"Ellen", begge sidstnævnte ere for
synede med Hjælpeskrue. Med 
"Maagen" og "Nordvest" afgik des
uden nogle Fiskere fra Skagen og 
Løkken, som med Statsunderstøttelse 
forsøgsvis skulde fis~e paa de is
landske Fjorde fra Smaajoller med 
Garn, vel sagtens ogsaa med den 
Hensigt at lade Islænderne lære , 
hvorledes dette Fiskeri gaar for sig. 

Som bekendt klagedes der af alle 
Kutterne over, at man i Fjor kun 
bavde en "carrier" til at sejle med 
Fisken i fersk Tilstand til det engel
ske Marked, dette Forhold vil i Aar 
klive afhjulpet, idet Damptrawl~Aktie
selskabet "Dan" har engageret en 
engelsk Trawlbaad, som sammen med 
Selskabets-egen Dampbaad "Cimbrill." 
skal afhente Fisken dels fra 8el
skabets anden Damper "Dania", 
som ligeledes fisker under Island 
dels fra de danske Kuttere og Jolle
fiskere. ,I Aar vil altsaa Kutterne 
næsten udelukkende lægge Vind pall. 
at faa hele Fangsten afsat i fersk 
Tilstand, de medføre derfor kun ca. 

" T".;~' ',- ··'···"1· ..... . 
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100 tomme Tønder til eventuel Salt
ning. Man baaber ogsaa at kunne 
nyde godt af de Erfaringer, flere 
Kuttere i Fjor gjorde paa de for
holdsvis ukendte Fjorde paa Nord og 
Østlandet, og man vil stræbe hen· 
imod- at holde FiskerflotHlen saa 
meget sammen som muligst for at 
lette Transportdamperne Arbejdet 
med at opsøge Kutterne, hvilket 
menes bedst at kunne lade sig gøre 
ved, at Forandring af Fiskeplads af
gøres ved Samraad af de forskellige 
Kutteres Førere. 

Efter Beretningerne at dømme. 
bave alle Kutterne havt nogenlunde 
hurtig Rejse derop - 10-15 Dage 
- og fra.regnet nogle Smaahavarier 
ere de alle komne velbeholdne frem. 
Vejret har været temmelig koldt og 
blæsende, hvorfor Udbyttet ikke for 
nogens Vedkommende endnu har 
været særlig fremragende, men L- de 

. sidste Dage, før Efterretningernil af
gik, bedredes Forholdene betyAeligt. 
Desværre meddeles der, at 4~n som 
"carrier"engagerede Damper ~r forlist 
og "Cimbria" maatte skyndsomst af· 
bryde sit Helleflyndefiskeri for at 
tage Affære noget tidligere end paa· 
regnet, men der. er lovet Fiskerne, 
at de snart skulde faa det forliste 
Fartøj erstattet med en anden 
Damper. Kl. 

Markeds-N otitser 
fra E. L. Salomonsen &. Co. 

Billingsgate, London. 

28. Maj 1898. 

Tilførslen denne Uge rigelig af 
Aal og Eftorspørgslen desvæn'e ikke 
stor. Priserne have dog holdt sig 
nogenlunde for jævne Aal, de' ganske 
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Slmaa' AaI ere meget vanskelige at 
sælge og til la v Pris. God Efter
spørgsel efter døde, ligeledes gode 
store AaI. 

Vejr.et er køligt for Aarstiden. 
Rødspætter 6-7 sh. for smaa. 

Esbjergkasser ankomne igaar, større 
Fisk i større Kasser 15-16 sh. 

Kuller ingen danske her. 
Foreløbig gode Udsigter for gode 

Rødspætter og gode MellemaaI. 
Laksen fra Norge meget knap, saa 
østersø Laks sælgelig til god Pris. 

':Mindre Meddelelser. 

Frederikshavn) den 3Ite Maj 98. 
I . sidste Uge løb en nybygget 
Kutter af Stablen fra Skibbygmester 
H. V. Buhls Værft her. Kutteren 
kom til at hedde "J'ust Nielsen" op
kaldt efter den gamle Lavsoldermand 
i Skagen af dette Navn, Sammes 
to Sønner bleve ogsaa knyttede til 
Kutteren, idet Kaptajn P. K. Nielsen 
af Skagen skal være bestyrende 
Rheder og N. lI. Nielsen Fartøjets 
Fører. Den er bygget for et Aktie-
selskabs Regning, Aktiekapitalens 
Størrelse er 16,500 Kr. Kutteren 
er 42 Brutto Tons drægtig og er 
forsynet med en 3 Hestes Kraft 
Petroleumsmoior fra Burmeister & 
Wains Maskinfabrik i København. 

Kl. 
Thoraminde, den 29de Maj 1898. 

En af Tore Fiskerbaade udstod i 
Mandags et Eventyr. Den blev af 
det urolige Vejrlig dreven saa langt 
imod Syd, at man maatte lade staa 
ind for HQvvig. Skønt Brændingen 

. ' var stærk, lykkedes det dog Besæt
ningen at naa ind i god Behold. 
Fangsten var kun lille. P. 

~a3 
/' 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 31. Maj 1898. 
Henved en halv Snes Kuttere ere i 
U gens Begyndelse indkomne fra 
Hornsrev med fuld Last j paa denne 
Fiskeplads hænder det ofte, at Rød
spætten viser sig i overvældende 
Mængde. - Fiskerne fik saaledes 
ofte Last i ganske faa Træk, ja 
enkelte maatte endog skære Hul 
paa Vaaddets Kalv for atter at lade 
Fisken undslippe, da det var dem 
umuligt at hive Vaaddet ind, saa 
fuldt var det - men desværre er 
Fiskens Størrelse meget ringe, de 
fleste Laster vejede kun 9-11 Pd. 
Snesen og betaltes med fra· 60 Øre 
til l Kr. pr. Sn., enkelte havde 
Fangst af Fisk paa ca. 14 Pd., de 
opnaaede 2 Kr. pr. Sno Udbyttet 
varierede mellem 300 og 500 Snese. 
5-6 Kuttere indkom fra Hirthals
renden med Fangst af fra 50-100 
Snese hVflr, Rødspætten vejede 14 
-15 Pd. Snesen og betaltes med 
1 Kr. 40 Øre-2 Kr. pr. Sn.; disse 
Kuttere havde desuden en Fangst 
af ialt ca. 5000 Pd. Skærissing, der 
opnaaede 7-8 Øre pr. Pd. En i 
Torsda.gs opkommende sydvestlig 
Storm tvang alle de i Kattegat 
fiskende Kuttere til at søge Havn, 
tidligere end mange havde ønsket 
det, af hvilken Grund Udbyttet for 
Fleres Vedkommende kun blev knapt. 
Alle paa Aalborgbugten . fiskende 
indkom saaledes hertil, idet ingen 
havde fisket saa stor Fangst, at det 
kunde betale sig at sejle til Køben
havn med den, de havde fra 50-100 
Snese, der vejede 11-12 Pd. Sno 
og betaltes med fra 1 Kr.-1 Kr. 
25 Øre Snesen. Fra Læsørende 
indkom en halv Snes Kuttere med 
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Ira 100-21)0 Snese af de sædvan
lige Smaafisk, vejende 9-10 Pd. 
Sno 'C?g betaltes med fra 70 Øre-
1 Kr. pr. Sno Østlig af Læsø 
havde 5-6 Kuttere Fangst af fra 
50 - 200 Sno Rødspætter af ret for
skellig Størrelse,' idet de vejede 
10-17 Pd. Sno og betaltes med fm. 
85 Øre-3 Kr. pr. Sno Mindre 
Partier af Skærissing, Slethvar og 
Pighvar betaltes med henholdsvis 
8 Øre, 10 Øre og 25 Øre pr. Pd. 
Makrelfiskeriet under Norge tog sin 
Begyndelse i Midten af Maaneden, 
men paa Grund af den knappe 
Fangst har Prisen hidtil været' vore 
Forhandlere, for dyr, der forlangtes 
18-20 ,Kr. pr. Kiste il. 3 Snese. 
Fra Ohristianssand er tilført ca. 
6000 Stk. levende Hummer til her
værende Forhandlere, ca. 6000 Stk. 
til det tyske Marked. Prisen holder 
sig omkring ved l Kr. pr. Pd. ab 
Norge. l.l. 

Fjaltring, den 26de Maj 1898. 
Paa Grund af ustadigt Vejrforhold 
har Fiskerie.t herfra Kysten været 
ringe i den senere Tid, der har saa
ledes kun været 5 Havdage siden 
sidste Beretning, og de bedste Fang
ster have udgjort 20 It. 30, enkelte 
Gange kun 10-15, Snese Kuller pr. 
Baad forude~ lidt Torsk og Skader. 

Priserne i Hamborg ere nu kun 8 
pr. pr. Pd. Kuller, hvilket har sin 
Grund i en for Tiden forøget Til
førsel af Fisk pr. Damper til det 
derværende Marked. Forsendelsen 
af Fisk herfl:a til Hamborg el' der
for atter ophørt. 

Aalefiskeriet paa Nissumfjord er 
til en Begyndelse ringere end fore
gaaende Aar; Grunden dertil er efter 
Fiskernes Mening det kolde Majvejr, 
men maaske dette Forhold bedres 

længere hen i Tiden, naar VejrElt 
bliver varmere. 

Siden det egentlige Aalefiskeris 
Begyndelse medio Maj er der blevet 
fisket af omtrent 20 Fiskere fra 
Thorsmirhle, Bøvling og N ees ca. 
800 Pd. Aal, og Fangsterne afsættes 
til en Gennemsnitspris il 30 Øre pr. 
Pd. hovedsagelig til Købmand Hu
sted, Ishuset, Sønder Nissum og 
Købmand O. Jørgensen, Bøvling. 

Flynderfiskeriet drives for Tiden 
kun lidt, da der er ringe Afsætning 
paa denne Tid af Aaret. 

Laksefiskeriet har i en kort Tid 
givet et udmærket Udbytte længere 
syd paa i Fjorden, ligesom der og
saa er fanget en Del Hornfisk, men 
det er sjælJent, at denne Fisk fanges 
i Fjord en, og da særlig' efter haard 
vestlig Storm m~d paafølgende stille 
og mildt Vejr, Hornfisken føres da 
i Stimer ind gennem Thorsminde
strømmen fra Havet, og detli:an 
hænde at der fanges 20 a 30 Snese 
i et eneste Dræt af denne Fisk, 
men som sagt, ofte hænder det ikke. 

Der el' afsat en Del Havfisk til 
de omliggende Sogne til 1 Kr. pr. 
SDElS, Kuller 60-70 ø. pr. Stk. Torsk 
og 50-60 Øre pr. Stk. Skade. 

Nogle af vore Havfiskere ere nu 
afrejste til Farvandene ved Band· 
holm og Masnedsund paa Aalefiskeri. 

J. 
Ringkøbing Klit, den 23de Maj 1898. 

Et ihærdigt Aalefiskeri finder Sted 
i denne Tid paa Fjorden. Man ser 
ikke almindeligt saa ma.nge Baade 
i Virksomhed som i disse Dage. 
Udbyttet har hidtil været meget 
godt, og mange af Fiskerne tjene 
en god Dagløn. 

Derimod giver Havfiskeriet kun 
mindre af sig, navnlig 'paa Grund 
af det urolige Vejrlig. Det er an
tagelig saa godt SOlD ovre nu med 
Foraarsarbejdet efter Kuller her 
for Kysten. G: 



ft~·· 
r.1[,~; 

fi 

~ 

l ri 
~ , , 

2M 

Københavns Ti1.førsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
,og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen fra 22. Maj ttl 29. Maj 1 S98 . 
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27 danske. Fisker- , Pd. I, Pd. j Pd. ! Pd. Pd. 
Pd. 1 

Pd. I ~d'l Pd. I Pd. 1 Pd, 
fartøJer . • . • 44136 6701 20724 675 

Danske Kvaser: I 1\1 

5 fra Frederiksh. ! 27680 
14 fra andre Pladser 476461 1 54007 

3 8v~n8ke Fisker-
fartøjer ... 11 28621 252 

pr. Baad og VOin 
l,. n",H .... , ~ .. IRo,,, 
Fiskerlejer . . . 1240& 6607 6870 651 

pr. Jernbane &. . 9 11 19 

Dampskib. . .. 4180 7720 47403 9008 9368 87460 106700 19098 12850 4HOO 6068 

Ial~ 126454 7720 53a5 4212' 6996 87460 10~7oo 25968 12850 4975-~719 
1) 207 P.t. Tunger og 363 Pd, Pighv"T. 2) Tuager. 3) 3700 Pd. Tunger og 10ro Pd, Pighvar. il Sletter. 

6) Skrupper. 6) roo Pd. Skrupper og 600 Pd. Sletter. 7) Torsk. 8) 336 Tonk og 600 Pd. Kuller. 9) a2260 Pd. 
Makrel og 66200 Pd. Hornfisk, IO) 6166Pd. Aa.l 'lg 1085 Pd. Aa.Iekvabber. 11) Aal. 12) Stenbider 13) i120 
Pd. Gedde og ISO Pd. Stenbider. . 

laIt er der tIlrørt 394889 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,50-5,00 pr. Lpd:; 

Torsk. levende Kr. 0,75 pr. Lpd.; Makrel Kr. 6,00-9,00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 0,35-5,00 
pr. Snesi Sild, Kr. 0,30-1,00 pr. Ol; ~al, Kr. 0,28-0,55 pr. Pd.; Laks Kr. 1,00-1,50 pr. 
Pd.; Gedde Kr. 0,00-0,45 pr. Pd.; Rejer Kr. 1.00-2,00 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været meget betydelig. Af Fiske
fartøjer ankom: U fra Nordsiden af Anholt med Fisk vejende ca. 18 Pd. Snesen, hetalt 
med 5 Kr pr. Lpd.; 9 fra Aalborgbul{ten med Fisk vejende 13-15. Pd., betalt med al! ,-
41/ 4 Kr. og 4 fra Tangen, Læsø Remfe, N. V. af'Anholt og Lønstrup, med FIsk vejende 
11-15 Pd., betalt mea 81/,--81/ 2 Kr. S Kvasar ankom fra Fredarikshavn med Fisk fra 
Horns Rev og Læsø Rende, vejende 10-12 Pd., betalt med 21

/ 2-81/ 2 Kr., og 18 Kvaser 
fra. Grenaa' med Fisk fra Aalborgbugten vejende 14 --15 Pd., betalt med 8-311t Kr. a 
svenske Baade ankom fra Kysten ved Halmstad, med Fisk vejende Hl-16 Pd., betalt 
med 8-4 Kr. - Af Torsk tilførtes med l dansK: Kvase BOO Lpd. fra Æbeltoftvig, betalt 
med 75 Øre pr. Lpd. - Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes: 742 Snese Ma.krel a 6-9 
Kr. og a260 Snesa Hornfisk a as Øre-S Kr. pr. Snes, samt 1067 Kasser danske Sild a 
00 Øre-1 Kr. pr. Ol. . 

BEKENDTGØRELSER 

Ørredynfel. 
Apill eller MajMaane kan leverei 
'It Kvantum kraftig Ørredyhgel 1l. 
10 Kr. pr. 1000 Stkr. ab Viborg Ba
negaard. Mod omgaaende Betour
nenng oker Eoreendelsen i Selska
bet. Emballage men for Køberne. 
Bioiko. Bestillinger - Ikke under 
1000 Stk. - expede.es i den Orden 
de indgaa, øaalilmge ]1ortaad have •. 
Udklæknlngsø.nstaltens SO .... nge 
Virksomhed geranterer· B;øberne 
kyndig og omhyggelig Forsendelse. 
]ilorelpørgller besvares. 

fl8kerl8el8kabet i Viborg 

fis~ekroge ... F abriken 
- IJøluedafUe l.hUug ~ te 

llt.h .... ". 1888-
anbefaler sit Udsalg in alle !surter 
FiaklIkroge. lY vel I Bt .... l. Jæ ... 
som Mening. samt Pilke i Tin Oll 
Bly, FOrflende. mod Efterkrav. 

Conrad Chrl~ten8en. 
Bt. Strandstr .. de U. 

K/lbeahaTD. ]L 

Vaad. 
Undertegnede tlibyder Fiskerne 

line anerkendte Snurrevø.ad i for
skellige I,ængder og MIo.kestørrel. 
ser, ØO og 91) Øre pr. Favn efter 
G .. rneteTykkelse i lhkefa\'TdigStand. 
- Ls.nddragningev""d t.il de for
skellige Fiskerier, lamt Vø.ad til 
Ferek""",d.ft.k"rier. 

Chr. ~.ntved, 
Vaadbinder. 

Skauun, 

~-a 
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Xøbenha, vns:M:eka,niske 
Næt og Gun-Fabrik 

M. L. Utzon. 
anbefaler 

Agnvaads .. Net. 
Kebenha VB V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, bee,diget Fiskeauctionator. 

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

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. 

Nykiøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

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. 

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

, Telefonnummer ,,'75 Heløinarør". 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aalaruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle and!e Slags ~æt oS Garn. Bom-

'uldsgarn, Hampellarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ~"-alekuber, Kork, Flaadtræog Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende 'Divas Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
lWdi~eret a.f C1/'ld. mag. wm. Lundbeck. - Trykt hos Frafl,tz Ohristtreu. København, 

! ,'.'.'.'1 .•.. ,', ~',~ 
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Nr. 23. 9. Juni. 1898. 

Me~e:EXl.ebl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indla.ndet 10 Øre pr. Petit· 
linje af lis Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Dansk Eiskeriforenings Generalforsam
ling. Udstillingen i Bergen. - Ullders.øttehes
foreninger. - Fiskeriberetningen for Finantsaaret 
ISQIl-9i. - Frederikshavns Fiskeri-Statistik. - Mar
keds-Noti'ser fra E. L. Salolnousen & Co. - Mindre 
M.·ddelel.er. - Fi.keriberetninger. - Dekendtgø
relser. 

l Dansk Fiskeriforenings Kontor. Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svallemose
gaardsvej 1:1 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes' sendte 
til K anto ret. 
-----------------------------Breve 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. 

Capl. A. 8øWng, Danish Consulate, 
a, Museovy Court,/ 

London E. C. 
Telegram Adr.: 8ølllng. London 

Capl. A. 8øWng, 
48, Waverley Street, 

Hul!. 
Telegram.Adr.: 8ølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Univm'sitetets Zoologiske Musewn, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Udstillingen' i Bergen 
har fra Iste April oprettet sit eget 
Rejse- og Indkvarteringsbureau, der 
vil give aUe Oplysninger om R,E'jse
ruter til og fra Udstillingen og hjælpe 
UdstiIlingsbesøgende til godt og bil
ligt Logis. Al Korrespondance herom 
kan adresseres til, og alle Oplysninger 
gives af "Bergensudstillingens Rejse
og Indkvarteringsbmeau", der har 
sit Kontor i Posthuset. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling 

Lørdagen den 16. April 1898. 
( ~'ortsat.) 

Fisker Sigvardsen : Før jeg tillader 
mig ganske kort at rette en Opfor
dring til Bestyrelsen, vilde jeg gerne 
bringe en Hilsen fra Nakskov Fjords 
lokale Forening, som jeg repræsente
rer. Der er et Par Hundrede Fi
skere ved Nakskov Fjord, men deraf 
er kun 70 i vor lokale Forening. 
Vi se "hen til Dansk Fiskeriforening" , 

u .. L .. , • .:.rii 
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Mm til det Central punkt, som alle 
Landets Fiskere helst maatte samle 
sig om for at faa noget ud af hele 
Fiskerisagen. Fiskel'lle fra Nakskov 
Fjord ere Folk, som ikke gøre meget 
Væsen af deres Tilværelse, men virke 
i det stille som Bier. De flyve ud 
helt over ad Tyskland til, ud i Bæl-' 
tet og helt over til Langelandskysten, 
og de vende altid tilbage igen til 
deres Kube. Del' er nemlig ikke 
nogen Havn paa hele den nævnte 
Strækning. Der el' kun den samme 
N akskov Fjord, og det er selvfølge
lig derfor, at der eksisterer saa mange 
Fiskere ved den. J eg er stolt af 
det Hverv, jeg har faaet: at skulle 
repræsentere min Forening. Jeg er kun 
ganske ung, og der findes derhjemme 
dygtige og driftige Mænd, som langt 
bedre egnede sig til at repræsentere 
vor Forening, men naar jeg staar hu, 
er det fordi, jeg elsker Fiskernes 
Gerning, ikke blot fordi det er mit 
og min Families Erhverv, men ogsaa 
fordi Fiskeriet er et stort G9de, der 
i væsentlig Grad bidrager til at gøre 
vort Fædreland velsignet. .Jeg vilde 
nu gerne kunne bidrage til, at li'or
holdet mellem os Fiskere blev lidt 
bedre. Vi staa undertiden lidt par
tiske overfor hinanden, og Grunden 
dertil er vistnok Fiskeriloven. J eg 
betragter Fiskeriloven som et Baand 
paa os, og jo mere vi rive i dette 
Baand, jo mere vil det komme til 
at stramme. Vi drømme selvfølge
ligt her i Landet, hvor Forholdene 
ere sa.lledes, at vi tidt indskrænke 
hinandens Virksomhed, en hel Del 
om Forbedringer, men skal Fiskeri
loven virkeliggøre disse Drømme, v~l 

Forholdet vistnok blive det, at vi 
simple Fiskere vaagne snøret saa
ledes j Baand, at vi ikke kunne røre 

os. J eg tænker her særligt paa de 
fortvivlede Aalegaardsforhold. 'Der 
er et andet Forhold, jeg skal henlede 
Opmærksomheden paa. Da der uno . , 
dertiden i Fjorde og Sunde, hvor der 
foregaar natlig Sejlads, sker Overlast 
paa 'de udsatte Redskaber, ønsker 
jeg at henlede Bestyrelsens Opmærk
somhed paa Muligheden af at bøde 
herpaa ved kunstigt Lys. Hvor der 
findes Bundgarn og Aalestader, maa 
der ikke bruges Lanterner, og det 
var jo ogsaa umuligt at faa dem pas
sede til Stadighed. Men kunde Fiske
riforeningen ikke ved at sætte SIg i 
Forbindelse med en Kemiker skaffe 
Oplysnin!', om der ikke kunde findes 
et Lys, der ikke lyste for langt bort, 
f. Eks. ved Hjælp af Fosfor eller 
lign. Stoffer. Der kunde forebygges 
store Ulykker, naar man havde et 
Lys, der blot kunde ses i en halv
hundrede Favnes Afstand. 

Fisker Rasmus Nielsen: Det er 
beklageligt, at vi Fiskere ingen Re
præsentanter have undtagen i denne 
Forsamling. Hvad der særlig bliver 
ved at ~øre ondt, er, at vi ikke 
kunne faa en Revision af den nu
værende Fiskerilov, et Misfoster, som 
ødelægger alting, og efter hvilken 
vi ikke vide, hvor vi' maa være, og 
hvor vi ikke maa være. . Vi Fiskere 
forlange ingen Særrettigheder, men 
kun lige Rettigheder med ~ndre 

Mennesker. Vi forlange de gamle, 
forældede Retfærdigheder fjernede 
sanledes, at Landmanden bliver paa 
Landet og Fiskeren paa Vandet. 
Da der skulde bygges .T ærnbaner, 
Broer o.l.kunde man dejlig komme 
ud over de gamle Særrettigheder; 
hvorfor skulde det samme ikke kunne 
lade sig gøre paa Fiskeriets Om
raade? Man kan jo om Efteraaret 
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ikke sætte et Redskab en halv Mil 
. fra Aaleruser, uden at l'esikere Pro

ces. Fiskerne ventede ved Revisionen 
af Fiskeriloven at faa bedre Forhold, 
men det er ikke blevet til noget, 
fordi uer ikke har været Folk med, 
der forstode &ig paa Bagerne. . Der 
blev i Folketinget foretaget en lille 
Forandring med Hensyn til Aale-• 
rusespørgsmaalet, hvilket var en For-
bedring, men det blev ikke vedtaget 
i I,andstinget. Der niItales vel fra 
alle Sider Begejstring for de danske 
Fiskere, men naar der bliver Tale 
om, hvor Fiskerne maa være og ikke 

'være, svinder hele Begejstringen bort. 
Er det ikke forskrækkeligt at tænke 
paa, at der skal eksistere et Aale
gaards-Spørgsmaal, naar Aalegaarde 
i flere Menneskealdre ikke have eksi
steret. Fordi der i sin Tid har 
eksisteret ,et saadnnt Apparat, hvortil 
der var knyttet Særrettigheder, skal 

,man sall. vedblive at tale derom, 
naar de slet ikke eksistere mere? 
Nu bliver det lavet saaledes, at man 
næsten ikke kan være nogetsteds 
uden at resikere Proces. Her i For
eningen el' det eneste Sted, h vor vi 
Fiskere kunne faa Lov til at udtale 
os. Vi kunne hverken komme ind 
i Regeringen, Rigsdagen eller Kon
trollen. Vi kunne kun fremkomme 
med vore Klager her. Hvad Dansk 
Fiskeriforening i den Henseende har 
gjort for os, er imidlertid ikke bedre 
end det, vi før havde. Saa mali. vi 
atter og atter gentage vore Klager; 
vi kunne ikke lukke Munden i. Der 
er mange Fiskere, som gerne vilde 
tale om Aalegullrdsspørgsmaulet, IDen 
de ere ikke for at træde op, Dels 
ere det ny Begyndere, og dels have 
de ikke Talegaver nok .. Vi maa dog 
snart have den Sag op igen. Vi 
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kunne ikke blive ved at leva i dette 
Morads, hvor vi ikke vide, hverken 
hvor vi llIaa ,"ære, pUer hvor vi ikke 
maa være, 'l\'enk f, Eks, hlot paa, 
at Fiskerne i Limfjorden nødes til 
at have dobbelt saa mange Ruser, 
som de have Brug for. Selvom de 
kun b'ehøve 20 Rejegarn, maa de 
dog have 40; men det er lige saa 
meningsløst, som hvis en Bondemand 
skulde nødes til at køre med fire 
Heste, skønt han kun havde Brug 
for to. Men skal det være tidssvar
ende, skal det væl'e fiskervenligt, 
saa siger jeg Tak, 

Fisker Hillebrandt, Refsnæs: Først 
vil jeg takke Bestyrelsen, fordi den 
har sørget saa godt for Fondet til 
de foruiykkede Fiskeres Efterladte. 
Det er det smukkeste Formaal, Dansk 
Fiskeriforening har optaget, Hvor 
der fol' 40 Aat' siden boede 1-2 
Fiskere, bor der maaske nu 20-30. 
Naturforholdene ere de samme til 
alle Tider, og naar der derfor, som 
f. Eks. i Foraaret, gua mange Baade 
under: rives der mange flere Men
nesker bort end i gamle Dage. For
enin~en vil have løst en smuk Op
gave, naar den om en Del Aar kan 
faa samlet et saa stort Fond, at 
den kan hjælpe de mange Enker 
efter Fiskere, og der er jo ikke 
nogen Stand, som har saa mange 
Enker som netop Fikere og Søfolk. 
J eg vilde gerne rette en lignende 
Henvendelse til Bestyrelsen som den" 
Rasmu3 Nielsen kOlD med. Jeg vilde 
beklage, om det af den n~dsatte Kom
mission stillede Forslag skulde blive 
til Lov. Nu har jeg fisket i saa 
mange Aar, og jeg vilde, hvis det 
skete, med Sandhed kunn,e sige, at 
jeg ikke forstaar, hvorledes vi Fiskere 
skulle nære os, som 6re henviste til 
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at fiske i de tre Efteraarsmaaneder. 
Hvis Jordejel'ne gøre deres Ret gæl
dende, . ville vi blive a.fskaarne fra 
de Kyster, r vor vi skulle drive vort 
Fiskeri. Vi ville ikke kunne sætte et 
eneste Rask d. v. s. Garn. I min 
Egn slaa vi Pæle ud til 7 Favne 
Vand; sall. ere vi ude pall. blød Bund 
og udenfor al Vegetation. Vi maa 
ikke komme ind hvor vi kunne fange 
Sild,. Torsk eller anden Fisk. Vi 
have ikke Lov til at sætte noget 
Rask i al den Tid, Fiskeriet staar 
paa; men hvorledes skal en Fisker 
kunne leve pall. Kysten pall. den 
. Maade; naar det kommer til For
handling om de Sager, maa Bestyr
elsen arbejde for, at de danske 
Fiskere, som udelukkende ernære sig 
af Fiskeri ved Kysterne, ikke helt 
fortrænges i disse tre Efteraarsman
nedør, da det vigtigste Fiskeri 1'01' 

enhver Kystnsker skulde drives. 
Kunne disse Fiskere ikke tjene noget 
i den Tid, hvad skulle de saa. leve 
uf? Foreningen maa efter min Me
ning have sin Opmærksomhed hen
vendt herpaa. Pall. Refsnæs, hvor 
jeg har holdt Kontrol med Fi8keriet, 
hal' Udbyttet i Aar af Aalefiskeriet 
kun beløbet sig til 22,000 Kr., me
dens Bundgarnsfiskeriet har givet 
'25,000 Kr. Det viser altsaa, at man 
ikke kan anse dette· Fiskeri for at 
yære uden nogen Betydning. Hvor
for skal nu de Fiskere, som drive 
dette Bundgarnsnskeri hæmmes i 
deres Virksomhed til Fordel for Aale
fiskeriet? J eg SYlles, det er skamme
ligt. Derfor mener jeg, at Bestyr
els~n bør have sin Opmærksomhed 
henvendt pua Sagen, saaledes at vi 
kunne faa en Lov omtrent i den 
Hkikkelse, Folketinget har vedtaget. 
Naa'l' Lodsejerne have den store Ret, 
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de have, sall. have de i VirkeHg
heden Kernen af Fiskeriet. 

Fiskeeksportør Mikkelsei!: tJ eg vil 
bede Bestyrelsen om fremdeles at 
have sin Opmærksomhed henvendt 
paa det .ulovlige Fiskeri, der fore
gaar i vore Farvande, og navnlig 
sidste Vinter er foregaaet ved Skagen 
og helt om i Kattegat. Man har 
vfd Skagen set Fiskedampere tidlig 
om Aftenen og om Morgenen snige 
sig rundt om Kysten ved Skagen og 
endogsall. helt ned til Anholt. Det 
er udelukkende Tyskere, der have 
været paa vore Enemærker, og vi 
have ikke kunnet hævde vort Søterri- . 
torium. Jeg retter ikke nogen Be
brejdelse mod de danske Søofficerer, 
der ha ve været beskæftigede med 
Kontrollen, thi de have altid v:ist 
Ihærdighed for at hævde Søterritoriet, 
men alle kunne være enige om, at 
de Skibe, der anvendes til Kontrol
len, ikke have kunnet gøre Fyldest. 
Derfor vilde det selvfølgeligt have 
sin store Betydning, om Bestyrelsen 
vilde arbejde fOl', at der anvendtes 
hensigtsmæssige Fartøjer til Hævdelse 
af Søterritoriet. Det nytter jo ikke 
at arbejde for Udvikling af vort 
Fiskeri, naar vi ikke samtidig kunne 
forsvare vor Ret. Ved Island an
vendes der meget store Krigsskibe 
ved Konti'ollen, men nden synderlig 
Nytte, da de fremmede Fiskere i 
Reglen i Tide ere underrettede om, 
naar de komme til Stede. Der vilde 
derfor gøres de danske Fiskere en 
meget stor Tjeneste, om der blev 
anskaffet Dampere, der specielt be
skæftigede sig med Fiskerikontrollen. 

Kommandør Bojesen: Angaaende 
Hr. Mikkelsens Bemærkning om tids
svarende Skibe til Fiskeriinspektion 
vil jeg minde OID, at Tiden skrider 
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frem ikke alene for os, men ogsaa 
for de andre, og at vi ,ogsaa følge 
med. Det glædede mig at høre, at 
Hr. Mikkelsen ikke rettede nogen 
Bebrejdelse mod de Officerer af Ma
rinen, som have med denne Inspek
tion at bestille. Der maa nu et 
større Materiel til. Naar det fol' 10 
Aar siden var tilstrækkeligt at have 
et Inspektionsfartøj, som løb 8-9 
Knob, er det ikke nok nu. I 1884 
kom der Damptrawlere som løb 11 
Knob og lidt til. Siden blev de for 
smaa, og der kom da andre, -som 
løb indtil 13 Knob. I østersøen 
havde vi tidligere den gamle "Hauch", 
som først kun løb 6-7 Knob, men 
siden ved Forandring af Maskinen 
kom op til 8-~10 Knob. Nu have 
vi et Fartøj der, som løber 11 K 'ob. 
Ved Island havde vi før et Skib, 
som løb 9 Knob; nu have vi et som 
løber 16 Knob. Det er intet stort 
Krigsskib, det er meget lille. Det 
løber godt, men de.t har den Fejl, 
at det altfor meg~t ligner et Krigs
skib og altfor lidt det! det skulde 
ligne, nemlig en Carrier. Der er i 
Aar i Rigsdagen .blevet udtalt et 
Ønske om, at VI maatte faa flere In
spektionsskibe oppe under Island, og 
der vilde ogsaa absolut være Brug 
for et Skib til i Nordsøen og øster
søen foruden de to. Det vil ogsaa 
komme, men man kan ikke altid faa, 
hvad man beder om. Vi skulle i 
ethvert Tilfælde ikke glemme den 
Sag. Fisker Rasmus Nielsen øn
sker, at der skal ydes 1/2 MilL. til 
Smaahavnes Forbedring rundt om
kring i Landet, men man kan dog 
ikke komme saadan og begære 1/2 
Mill. til Smaahavne. Jeg vil anbe
fale d'Hrr. fra de forskellige Steder, 
hvor man interesserer sig for disse 
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Hav,e, at samle Ujtalelser om, hvad 
del' mangler af Arbejde, og brud 
der ønskes af Hjælp til Havnene, og 
saaat indbringe Sagen gennem ved· 
kommende Rigsdagsmand. Jeg kan 
nævne, at der er indkommet en An
modning til denne Forening om at 
assistere ved et Havneanlæg ved Lim
fjorden, men det kunne vi ikke gøre. 
Vi have hverken Evner eller Midler 
dertil, men vi anbefalede det der
imod til Rigsdagen. Paa denne 
Maade tror jeg, man kunde naa op 
til den halve Mill., . som Rasmus 
Nielsen ønsker; man skal bare mo· 
tivere hvert enkelt Forlangende. J eg 
anbefaler altsaa, at man gaar til 
Rigsdagen, der skal bevilge Pengene, 
men at man samtidig søger at faa 
Dansk Fiskeriforenings Anbefaling 
til Støtte for sit Andragende. 

Præsidenten: Med H'ensyn til de 
forskellige Henstillinger, der ere 
komne fra Bestyrelsesraadets Med
lemmer, skal jeg bemærke, at Be
styrelsen nøje skal overveje dem, 
men selvfølgelig ikke kan udtale sig 
bestemt derom her i Dag. 

3 b. Forsikringen til danske Far~ 
tøjer til Fiskeribrug. 

Grosserer Carl: Hovedaarets Regn~ 
skab angaar det 8de Driftsaar (det 
Aar, der udløb den 3lte Marts f. 
A.) Resultatet var, som forudset, 
ikke gunstigt, idet Driften viser et 
Underskud -paa 12,799 Kr. 61 øre, 
hvoraf 10,000 Kr. dækkedes ved 
Statstilskudet, medens Resten udredes 
af Reservefonden, som derved redu
ceres fra 26,787 Kr. 92 Øre til 
23,988 Kr. 31 øre. Hvad angaa,r 
det 9de Driftsaar, som sluttede den 
3He Marts i Aar, og for hvilket 
det definitive Regnskab først ;- jfr 



Statuternes § 17 - skal aflægges 
næste Foraar, hul' det været meget 
rigt paa Havarier og Total-Forlis. 

. Virksomheden har yæret i stadig 
• Vækst og var større end noget tid
ligere Aa!". Der blev tegnet 500 
Forsikringer med 1,014,647 Kr. i 
Forsikringssum og 26,345 Kr. 18 
0re Præmie imod i det foregaaende 
Aar 444 Forsikringer med 848,051 
Kr. Forsikringssum og en Præmie 
af 22,228 Kr. 27 0re. 

Der er ialt til Dato anmeldt 63 
Havarier ved.rørende 9de Driftsaars 
'l'egninger, af disse ere 54 afgjorte 
med 19,458 Kr. 34 0re. medens 9 
ere uafgjorte og anslaas til 8000 Kr.; 
Aarets samtlige Skader andrage alt
saa til Dato 27,500 Kr. Af disse 
Skader falde alene paa Agenturet i 
Esbjerg 12, af hvilke 9 ere afgjorte 
med 11,300 Kr. 41 0. og 3 endnu 
ere uafgjorte og anslaas til 5500 Kr. 

Af større Skader skal nævnes: 
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Esbjerg-Kvasen "Magretha" kæn
trede i Nordsøen Natten mellem den 
24de og 25de April under Opkryds
ning til Graadyb. Mandskabet reddet. 
Fartøjet intldrev senere ved Haurvig 
pr. Ringkøbing og blev so1gt ved 
Auktion. Provenuet var kun ringe. 
Hele Skuden androg 1453 Kr. 13 
0. "Elida", Kutter af Lemvig, be
tydelig Brandskade i Agterrummet. 
Afgjort med 2363 Kl'. 180. ,: Grand 
Char'ge" , Smak af Esbjerg, indkom 
halv fuld af V and til List pau 0en 
Sylt. Blev sat paa Grund for ikke 
at synke; senere indbjerget til Esbjerg. 
Ved mindelig Overenskomst med 
Rhederlet overtog dette Fartøjet mod· 
en Erstatning af ()OOO Kr., saavidt 
vides til Ophugning. Med alle Om
kostninger: (Damperassistance, Bjerg
ningsarbejde, Rejseudgifter, Slip-Leje 

'":.1".,;..,.. ... ~l-->~~~~.("'-?~ 

osv.) løh dette Havari op til 7709 
Kr. 87 0re. Forsikringssummen var 
9400 Kr . 

"Helga", Kutter af Esbjerg, stran
det den 6te Januar 1898 ved Ind
sejlingen til Graadyb. Blev Vrag. 
Skaden ca. 4700 Kr., 

"De fem Søskmtde" af Grenaa, 
forsikret for 2850 Kr., strandet ved 
Fjellerup Natten mellem dell 6te og 
7 de Marts. Bragt flot af Svitzers. 
Hele Skaden anslaas til 1400 Kr. 

"Ane Marie" af Assens, strandet 
24d." Marts 1898 Nord for Grenall. 
Bragt flot for 400 Kr. Skaden an
slaas ialt til 850 Kr. 

C nder Forudsætning af, at de ikke 
mange endnu løbe!lde Resikoer, som 
vedrører 9de Driftsaar, ikke bringe 
særlig store Tab, vil Iimeligvis det 
definitive Regnskab for 9de Drifts
aar opvise, øt lignende Resultat som 
det 8de, nemlig et Underskud paa 
ca. 3000 Kr. som maa afholdes af 
Reservefonden. 

Regnskabet vil formentlig tilnær
melsesvis stille sig saaledes: 

Præmie . . . . . . 26345 Kr. 
Ren,ter . . . . . 1667 " 
Statens 'filskud . 10000 " 
Underskud . 2900 Il 

laIt . . 40900 " 
Ristorni. .. . .. . ,. . . . . 5500 Kr. 
Administration .. 4700 " 
Vurder i ngssalærer 475 

" Agentprovision : 1200 
" Skader ....... 27500 " 

Reass. Præmie. . 400 " 
Kurstab ...... 525 

" 
Res. for uafløbn. Risiko 600 

" 
laIt . . 40900 " 

Den særskilte Afdeling har ogsaa 
i sit 6te Driftsaar, der omfatter Tids
ru.mmet fra lste Marts 1897 til ~8de 
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Februar 1898, modtaget 10,000 Kr. 
i Statstilskud. 

Paa Grund af flere Havarier som 
ved "Dansk Fiskeriforening"s Aars
beretnings Trykning endnu var uaf
gjorte og som tildels endnu ere svæ
vende, har denne Afdelings Regnskab 
ikke kunnet afsluttes endnu. 

Det vil imidlertid komme til at se 
omtrent saaledes ud: 
Aarets Præmie .. 3696 Kr. 25 ø. 
Indvundne Renter. 248754 
Underskud ..... 4518 21 

Administration. 
Agentprovision . 
Ristorni. . , . . 
Reass. Præmie. 
Skade*) . 
Kurstab ..... 

10702 Kr. 00 ø, 

400 Kr. 
100 
317 
530 

9000 
355 

10702 Kr. 

Underskuddet afholdes af Stats
tilskuddet, 10000 Kr., Resten af 
dette, ca. 5500 Kr., henlægges til 
Reservefonden, som derved vokser 
fra 59557 Kr. 82 Øre til ca. 65000 
Kr. 

Fisker Rasmus Nielsen: Det vilde 
være heldigt, om Bestyrelsen havde 
ladet den Beretning om Assurancen, 
som blev oplæst, trykke og sende 
rundt sammen med Beretningen. Vi 
have en lille Assurance paa Bogø, 
som jeg maatte gaa ind i, da jeg 
ikke paa Grund af de høje Præmier 
kunde komme ind i Dansk Fiskeri-

0) Af Skader skal særlig omtales "Emilie 
Franziska", forsikret for 15100 Kr. Far· 
tøjet blev efter en Grundstødning kon
demneret i Seydisfjord, men blev bragt 
til Frederikshavn af Hr. KØbmand Vath· 
nes Damper " Vangen" for 5000 Kr. og 
er rimeligvis i dette Øjeblik fuldt repa
reret for 3000 Kr. 
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foreaings Assurance; Kommandør 
Bojesens Anbefaling af mit Forslag 
om at anvende Penge paa Smaahavne, 
vil jeg ikke give ham noget for; thi 
naar vi selv havde Raad til at træffe 
disse Foranstaltninger, behøvede vi 
ikke at henvende os til Dansk Fiskeri
forening. 

Kommandør Bojesen. Om jeg for
stod den sidste Bemærkning rigtig, 
var Meningen den, at vi ikke kunne 
gøre nogen Gavn. Det skulde gøre 
mig ondt; men jeg kan ikke se, at 
der er nogen anden Vej at gaa, end 
den, som jeg antydede, at man paa 
de paagældende Steder selv maa 
samle Oplysninger om, hvor meget 
de Foranstaltninger, roan ønsker 
trufne, beløbe sig til. J eg antager 
ogsaa, at det vilde være Vejen at 
gaa til Vandbygningsvæsenet, der jo 
er i Statens Tjeneste. De have sag
kyndige Kræfter, som kunne tage et 
Overslag over, hvad der skal gøres. 
Saa vide vi i Bestyrelsen, hvad vi 
kunne anbefale. Bestyrelsen kan 
ikke anbetale, hvad den ikke ved 
Besked om. Vi have ikke sagkyn
dige og Ingeniører. Lad Vandbyg
ningsvæsenet først give sin Anbe
faling, saa ere vi vistnok bagefter 
fuldstændig beredte til at hjælpe, og 
vi have ogsaa i Aar vist, at vi ere 
villige til at give vor Støtte. 

a c. Ferskvandsfiskeri, Udklæknings
og F orsBgsanstalten. 

Konsulent li"eddersen: De ville af 
Aarsberetningen se, at Virksomheden 
er fortsat paa vanlig Maade. Den 
har i visse Maader været noget be
grænset, idet jeg paa Grund af min' 
Fraværelse ikke har kunnet rejse 
sa.a. meget omkring i Landet som 
sædvanligt. Men ·hvis Ce ville lægge 
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Mærke til det Afsnit, del' omhandler 
de private Fiskerier, ville De sp, at 
den V pjledning, Foreningen kan y~e, 
har været benyttet j fuldt Maal og 
vil i kommende AaI' blive endnu 
yderligere søgt paa Grund af den 
nye Fiskerilov, som vi kunne prise 
Regeringen og Rigsdagen for, at de 
have tilvejebragt. Den kan have 
Mangler i enkelte Retninger, men i 
Hovedsagen betragter jeg den som 
et stort Fremskridt. Navnlig for 
Jyllands Vedkommende mener jeg, 
at der gennem Iloven er givet et 
Grundlag for en ny Opblomstring af 
Ferskvandsfiskeriet derovre. Skulde 
der være noget, som ærede Medlem
mer kunde ønske Oplysning om ved
rørende Ferskvandsfiskeriet, er jeg 
til Tjeneste. 

Fisker Karl Hansen: .J eg vil i 
Aar som foregaaende Aar henlede 
Bestyrelsens Opmærksomhed pall. Ud
klækningssagen, som jeg anser for 
at være af stor Betydning til Op
hjælpning af og Fremme af Fiskeriet, 
særlig i de mindre Vandre. Der er 
gjort en Del Forsøg med Udklæk
ning af Ørred, hvortil Staten har 
givet 'l'ilskud. Ørreden er meget 
værdifuld, men den kan kun fiskes 
paa kort Tid, saa det er kun de 
Fiskere, der bo i Nærheden af Fiske- . 
pladsen, der kunne komme til at fiske 
den. Ellers kommer den som Regel 
Lodsejerne tilgode, naar den gaar op i 
de ferske Vande. Jeg kunde ønske, at 
Bestyrelsen vilde lade foretage Forsøg 
medUdklækning af Gedder, hvilketVil
lumsen allerede har gjort. Vore syd
lige Vande egne sig meget godt 
dertil. Gedden er værdifuld; den 
kan fiskes hele Aaret, og alle Fiskere 
kunne komme llled til det Fiskeri. 
Vi have i min Egn de bedste Be-

tingeJser fol' U dklækni ngo Stavreby N Ol' 

ligger op til IJandbrugsministerens 
Ejendom, saa det skulde forundre 
mig, om Ministeren, der kender de 
gunstige Forhold, ikke vilde støtte 
Sagen, naar den blev ham forelagt. 
Der bliver altid klaget over, at man 
ikke har Penge til noget saadant, 
men jeg betvivler meget, at Sælhunde
præmierne gøge mere Nytte og er 
temmelig sikker paa, at de Penge, 
der uclgives dertil, "ilde faa en bedre 
Anvendelse ved at bruges til Ud-
klækning. (FortHættes). 

Udstillingen i Bergen. 

Om den danske Afdeling af Fiskeri
U dstillingen skrives i Klistiania 
"Dagbladet" : 

Højest af alle Fiskeriafdelinger 
staar Danmarks, baade hvad Op
stillingens Smag og de udstillede 
Sagers repræsentative Evne angaar. 
Den har faaet en udmærket Belig
genhed i Hallens Ende, og den vakte 
Beundring helt fra første Dag, fuld
færdig og vakker som den præsen
terede sig. Foran den er rejst et 
Rækværk af udskaaret Træ, Deko
rationsmotivet er "stiliserede Delfiner 
paa stiliserede Bølger", over den 
vajer Dannebrog, og som sejlende 
ud af den styrer en fuldrigget Hil'ts
halspram En i Møde. Denne er en 
oprindelig norsk Type, der i Dan
mark har und erg a aet nogle Foran
dringer og nu faaet fuld Borgerret, 
den an vendes især til Hum mernskeriet. 
Ved Søjlerne, der hære Galh'l'iet, 
er der anbragt FigurE>r i llaturlig 
Størrelse. en Skagensfisker, en Pige 
fra Skovshoved, en Grønlænder og 

~ 

i 
.; 
'l 
I 
l 



flere Fa~ringer. Udstillingens Bug
grund, der dannes af Hallens Ende
væg, er smykket med en Rigdom af 
Fiskenet og Kort over Fiskegrunde, 
og de forskellige Fiskes Udbredelse, 
og orer dem er anbragt Vaaben
skjolde, repræsenterende vigtige Fi
skeby er. 

Mellem Vaabenskjoldene strække 
sig Malerier fra de danske Kyster 
og Indsøer, stllle skov bevoksede 
Strande og Klitter med strittende 
Græs. De give den hele Udstilling 
en Stemning, der for danske Be
søgende maa'føles velgørende hjemlig. 
Og det er netop det, denne Afdeling 
har sin Styrke i; den virker som 
en Stump. Danmark, det føle selv 
Nordmænd, om de en eneste Gang 
have set et Blink af Dannevang. 

Som en af de mest interessante 
Ting, Afdelingen indeholder, bør 
nævnes den Modelsamling, Dansk 
Fiskeriforening har sendt. For 
Bergensudstillingen er specielt ud
ført 10 Modeller af forskellige Fiske
fa.rtøjstyper, som f: Fks. den moderne 
Frederikshavnskutter, Baadtyper fra 
Bornholm. fra Smaalandsvandet ved 
den sydsjællandske Kyst osv. Ov('r
ordentlig vellykket er den kgl. gron
landske Handels llJstilJing: I en 
Montre, hvis Søjl!'r ere beklædte 
med Sælhunckskind, stiller dell ud 
Prod lIkter: Tran, Dun og Pels\'ærk, 
og det ethnografiske Musæum har 
kompletteret den grønlandske Ud
stilling red Fangstr('dskuber og Ka
jakker. En god Afdding har Fær
øerne; den viser mest Redskaber 
for Hval- og Fuglefullgst, og en 
Række Fotogmfiel' fortæller om Fa
rerne n·el <.lisse (Tugter der Vest paa 
de futtige 0('1". Forøvrigt byder 
den danske Udstilling paa en Rig-
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dom af Modeller og; Mandskabers 
Udrustning, Fiskpudldælmingsappa
rater, Redslmber og Baade. Og 
hele Afdelingen tager Interessen sall. 
stærkt, fordi Alt virker repræsenta
tivt - der el' intet overflødigt, intet 
trættende. Dertil en Ordning, som 
stiller sam men, hvad del' hører 
sammen, og derfor fortæller over
skueligt og klart, saa selv de, der 
ikke er Folk af Faget, fængsles og 
lære. Fiskerilwnsulent Feddersen, 
der har arrangeret Afdelingen, har 
megen Ære af den. 

Understøttelsesforening. 

Vi bave modtaget følgende: 

Skagen, den lste Juni 18\)8. 

Efter at man i den herværende 
Fiskeriforening i flere Aar har ar
bejdet paa Oprettelse af en Under
støttelsesforening for Fiskeres Efter
ladte, lykkedes dette endehg i Marts 
Maaned, muligvis under Paavirkning 
af et Par indtrufne Olykk«stilf.eld!'. 

Her blev nemlig, ]l:t:l Furanled
ning af Fiskel'ifon'uingl'ns Bpstyn'lse, 
hvis Formand pr underkgll(·df', stif
tet en Understøttds('"for(,llillg for 
Fiskerps Efterladt(', IlI'uri Jer'straks 
indmeldte sig ca. 1UU Medlemmer, 
og hvis Forma,tl er at understøtte 
alle Me<.llellllllers Efterladte, forsaa
ridt de trænge, og i Forhold til 
deres Trang. Det er altsaa ikke 
alene forulykkede Fiskeres Efter
ladte, der have Krav paa Forenin
gens Understøttelse; men ogsaa saa
danne, hvis Forsørgere ere døde af 
Sygdom, og des\'ærre har El'faringen 
lært, at Fiskerne ved deres strænge 
Livsgerning ere udsatte for Sygdom, 
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særlig Brystsyge, og man har mange 
Eksempler pau, at yngre, tilsyne
ladende kraftige Fiskere have paa
draget sig Sygdom, som har hindret 
dem i at fortjene noget i Aarevis, 
og som endelig er eDllt med Døden, 
af ter at de under deres Sygdom 
have forbl'ugt det Lidet, de ved 
Al'bejdssomhed og Sparsommelighed 
have erhvervet sig, og saadanne 
Fiskeres Efterladte ere da sædvan
lig prisgivne til en langt haardel'e 
Nød end de, hvis Forsørgere ere 
forulykkede, idet Offentligheden 
gerne træder hjælpende til i Ulykkes
tilfælde. 

Det vil altsaa heraf ses, at det 
er en ret stor Opgave' Foreningen 
her hal' paataget sig, og det er næppe 
rimeligt, at den fulJstændig vil kunne 
løse denne Opgave, dersom der ikke 
ude fra ydes den nogen Hjælp i Form 
af Pengehidrag til et Grundfond. 

Jeg føler mig forvisset OlU, at 
den ærede Redaktion, saavel som 
de ærede Læsere af "Medlemsbladet" 
sympathisere med dpn Bestræbelse, 
der her gøres af Fiskerne for at 
sikre deres Efterladte en nødvendig 
Hjælp, og jeg tillader mig derfor 
ærbødigst at opfordre Redaktionen 
til at bringe denne Sag frem for 
Offentligheden. 

Jeg skal kun tilføje, at man er 
enig om, saa snart man af pelmni
ære Hensyn tør gøre det, at udvide 
Foreningens Virksomhed' til hele 
Hjørring Amt. 

Ærbødigst 
Clir. J., Fabriciu.~. 

246 

Fiskeriberetningen 
for Finantsaaret1896-97 

(fortsat.) 

Hellejlynderjiskeriet har i Aar 
givet godt Udbytte, men dette Fi
skeri har næppe den Betydning, det . 
burde have. Det drives egentlig 
kun fra et Sted, Vorup ør el/IO af 
hele Indtægten af dette Fiskeri 
falder herpaa), hvis Befolkning i 
det hele taget staar i forreste Række 
blandt Vestkystens Fiskere, naal' 
det gælder om at bringe Fiskeriet 
frem ad nye Veje. 

Silde- og MakrelJiskeriet har i 
1896 givet betydelig mindre i Ind
tægt end et Middelaar, men forøv
rig.t gælder om disse Fiskerier det 
salllIne som om det foregaaende, at 
der næppe lægges tilstrækkelig V ægt 
paa dem. 

Hummerfis1ceriet har i Aar givet 
en Indtægt af 18,000 Kr. over et 
Middelaar (dette regnet til 71,000 
Kr.) der udelukkende falder pau 
Skagerakkysten, hvor dette Fiskeri 
er HQvedfiskeriet. For Nordsøkysten, 
hvor dette Fiskeri er af ringe Be
tydning og kun drives pau Stræk
ningen nord for Limfjorden, er Ind
tægten normal. At der er kommen 
Merindtægt, skyldes gode Priser, 
thi Udbyttet er noget under Middel
aar. Fiskeriet med Dæksbaade under 
Bulbjerg el' fortsat i Aar og har 
trods det fjerne Tilllugts!'lted (Fre
derikshavn) betalt sig .ganske godt. 

Udbyttet af hele Vestkystfiskeriet 
stiller sig for de forskellige Kyst
tolddistrikter sualedes: 

Højen. . . ., 11,950 Kr. 
øster Tversted. 757 
Lilleheden . ,. 30,553 .:.-. 



Tornby . 596 Kr. 
Lønstrup 39,640 
I .. yngby . 18,042 
Løkken . 71,399 -
Blokhus . 2,530 ~ 
Slettestrand 2,326 -
Thorupstrand 3,930 
Lild . . . . 11,481 
Hansted(Hanstholm) 25,366 -
Klitmøller . . 27,984 -
Stenbjerg 107,605 -
Agger. . 13,469 ~ 
Harboøre 30,430 
Fjaltring 46,557 
Husby. . 27,438 
Sønder Lyngvig. 66,870 -
Nymindegab 11,530 -
Blaavand 1,879 -
Hjerting. 73,593 -
Esbjerg 146,101 
Nordby . 5,384 

Totalantallet af egentlige Fiskere 
paaVestkysten er 1229 (1233 i 
1895) og af andre, som fiske 577 
(542 i 1895). Totalværdien af samt
lige Fartøjer og Redskaber anslaas 
til 731,944 Kr. 

Statistik en over Fjordfiskeriet paa 
J yllands Vestkyst viser, at der for 
Nissum-Fjords Vedkommende (>1' 

fiske't i Fjaltring Distrikt for 0;634 
Kr., i Husby Distrikt for 2,818 Kr. 
I Ringkøbing Fjords nordlige Del 
og Stadil Fjord er fisket fol' 43,24l 
Kr., i den sydlige De! for 36,886 
Kr. 1 Graadyb el' der for Hjer
tings Vedkommende fisket for 1,800 
Kr., Esbjerg 11,209 Kr. og Fanø 
3,750 Kr. Totaludbyttet af Fjord
fiskeriet beløber sig til 105,338 Kr. 

Del' er i Aar for første Gang øp
stillet ('n Statistik over Ulykkestil
fældene ved Vestkystfiskeriet. Der 
er i 1896 ialt forulykket 13 Fiskere, 
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1 fra Løkken, 4 fra Aargab, 4 fra 
Fjaltring og 4 fra Fjand. I alle I 
Tilfælde skete Ulykken ved, at 
Baaden kæntrede i Landingen. 

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

(Fortsættes.) 

Markeds-Notitser 
fra E. L. Salomonsen & Co. 

BiHingsgate, London. 

4. Juni 1898. 

Tilførslen af Aal denne Uge langt 
mindre. og Priserne derfor en Del 
højere ogsaa for døde, store Aal. 
Rødspætter fra Esbjerg levende 
pakkede 7-8 sb., ,døde 4-5 sb. 
pr. Kasse. 'runger i god Pris. 

Vejret h~r er stadig som bidtil. 
Foraar med Hagl og Kulde. Han
delen med Aal dog langt bedre, og 
vil med Varmen blive bedre endnu. 

Mindre Meddelelser. 

Anholdte Trawldampero. Eshjl'l'g, 
den 5te Juni. Kanonb::l~HI('J\ "Grøn
sund" har idag indbragt IH'rtiltr(l 
fn'mm('ue Dalllptrawl(·re, "Gai'ucnia" 
af Grimsby, "Vure! P. G. 47" :lf 
Gestemunde og "Kollllllandant B. 
X. 19" af BI'emerhafpll. sum alle 
vare anholute fur ulovligt Fiskeri 
pan. !lansk Søterritorium. 

Kanonb.aaden "Guldborgsund" PI'e
micrlojtnaIit J øhnke, foretager for 
Tid"n hydrografiske og Plankton
Uuuersøgelser i Limfjorden. Under
søgelserne ledes af'Forstanderen for 
den biologiske S~ation, Dr. Petersen, 
og i . dem deltager den bekendte 
svenske Hydrograf Prof. Petterson. 

Harboøre, den 4. .Juni 1898. 
Vor Kutterftotille, der i dette 



, , 

Foraar Cl' bleven forøget med to 
nye Skibe, "Villemoes" og llZoar", 
som føres af Fiskerne C. l..undgaard 
og Chr. Mollerup, vil i den næl'
meste Fremtid faa en ny Forøgelse. 
To andre Kuttere af Størrelse som 
de førstnævnte og til en Pris af ca. 
13,000 Kr, ere nemlig under Byg
ning i Svendborg og Assens ogsaa 
til Fiskere her fru Sognet. P. 

Fiskeriberetninger. 

Ringkøbing Klit, den 3. Juni 1898, 
Den stærke Storm, vi havde 4. Pin
sedag, har bragt stort Tab paa 
Fiskeredskaberne her i Fjorden, 
Uvejret kom sau pludseligt, at ilian 
ikke kunde faa bjerget det udsatte 
Redskab. Størst er Skaden paa 
Østsiden og ved Holmsland, og man 
kan mindst anslaa Tabet til 2000 
Kr. 

Garn· og Rusestumper ere drevne 
op rundt omln'ing. G. 

Siddingef]ord, den :3. .l uni 1898· 
Sildefiskeriet her i Fjorden har 
næsten hele Foraaret igennem kun 
givet tarveligt Udbytte, kun enkelte 
af Bundgarnsfiskerne, have under
tiden faaet en Fangst af nogen Be
tydning. Derimod har Rejefiskeriet 
saa vel her i Fjorden som i Lam
mefjorden gennemgaaende været ret 
gødt i Foraaret. 

Størstedelen .. f de fangede Rejer. 
er bleven ført til Markedet i Kø
benhavn, hvor dffl' til Tider er op
naaet en Pris af 150 a 200 Øre for 
Pundet. v. 

Fjaltring, den 4de Juni 1898. 
Juni Maaneds første Dag begyndte 
her med en orkana.gtig Storm af 

~4a 

S. 8. V. Havet har dog endnu ingen 
Bud bragt til Kysten om' Søulykker. 

Mnj Maaned har haft 9 Havdage 
og Udbyttet har været 

Havfiskeriet: 
Til Hamborg 22037 Pd. Kuller 180297 
solgthjemme47838 - 191352 

300 Stk. Torsk 200 00 

250 - Skader 125 00 

405149 

Fjordfiskeriet : 
Flynder 300 Sn,. 9000 
Sild 40 - .. 10 00 
Aul 900 Pd ... 27000 
Hornfisk 30 Sn ... 6000 
,Laks 110 Pd ... 2200 
Ørred 80 
Helt 250 
Gedder 150 

-
-
-

..... 4000 
2000 
3000 

Tils. 4593 49 
J. 

Køge Bugt, den 3. Juni 1898. 
Karpefiskeriet ved Køge, der i de 
senere Aar har spillet en ikke ringe 
Rolle for Fiskerne her, har i For
aaret været saa godt som uden 
Betydning, idet der kun er fanget 
ca. 1000 Pund, der er blevet' ek
sporteret til Markedet i Tyskland, 
hvor Strandkarpen er en ret søgt 
Vare i Foraarstiden. Prisen har 
været 10 å 12 Øre Pundet.· 

For et Par Maaneder siden be
gyndteBundgarnsfiskeriet her i Bugten 
men Udbyttet har kun været tarve
ligt, der er kun fanget lidt Sild og 
lidt Hornfisk. Tilmed have Red
skaberne i det ugunstige Vejr, hele 
Foraaret igennem taget stor Skade. 

I. 

Harboøre, den 6. Juni 1898. 
Havfiskeriet har i de sidste Dage 
ikke givet noget Udbytte. Derimod 
er der arbejdet i Limfjorden, og 

, .";' ''':1'!11.' 
\ -:-:~~ 
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man er rigtig godt tilfreds med 
Aalefangsten. 

Vore Kvas81' ha ve haft deres 
Fiskeplads ved Horns Rev. Der er 
taget gode Fangster, men Priserne 
ere lave i Esbjerg, saa Fortjenesten 
har været lille. Derfor have nogle 
af Kvaserne sejlet Fangsten herop 
til Kanalen, hvor Priserne ere højere. 
Men derved spildes jo ogsaa megen 
Tid. P. 

Bovbjerg, den 6. Juni 1898. For 
nogle Aar siden opdagedes der her 
ud for Bjerget en meget rig Rød
spættebankeisom særlig det første 
Par Aar gav et særdeles smukt 
Udbytte. Men nu ser det ud til, 
at der er opfisket. Kuttere, som 
have søgt den i sidste Aar og nu i 
Foraaret, have intet Resultat kunnet 
opnaa. B 

Roskilde Fjord, d. 4. Juni 1898. 
I de 4 a 5 Uger, Vaadfiskeriet nu 
har været drevet her i Fjorden, 
har Udbyttet været ret tilfredsstil
lende, ligesom ogsas. Sildefiskeriet 
til Tider har givet et temmelig 
godt Udbytte, idet der i Alminde
lighed kan opnaas en høj Pris for 
den her i Fjorden fangede Sild. 

Der er af de herværende Vaad
fiskere sluttet Akkord om fast Le
vering af den fa ngede Aal til en 
Pris af 23 Øre for Pundet. v. 

Frederikshavn, den 6. Juni 1898· 
I første Halvdel af sidst forløbne 
U ge var Vejrliget efter Aarstiden 
meget stormfuld saa hele Fiskeflaa
aen maatte holde sig uvirksom i 
Havn. I det knapt halve Døgn, 
hvorunder der var nogenlunde ro
lige Forhold paa Søen havde en 
6-7 Kuttere haft Fangst af fra 
20-130 Snese pr. Kutter i' Far-
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vandet nord og øst af Læsø, Rød· 
spætten vejede 10-11 Pd. Snesen 
og betaltos Illed fra 1 Kr. 50 
Øre -1 Kr. 75 Øre pr. Snes. Fra 
Læsørende indkom desuden smaa 
Partier vejende ca. 10 Pd. Snesen 
og betalt med ca. 1 Kr. 25 Øre 
Snesen. Fra Fredag bedredes Vejr
forholdene, og alle Kuttere toge ud, 
men kun et ringe Antal eJ:e atter 
vendt tilbage med Fangst af nogen 
Betydning og væsentlig fra samme 
Pladser som ovennævnt; sydost af 
Læsø og paa Kobbergrunden have 
enkelte Kuttere haH Fangster af 
godt et H undrede Snese, Rødspætter 
af god Kvalitet, vejende fra 15-17 
Pd. Snesen og betalte med fra 
3-4 Kr. pr. Snes. En Kutter 
havde desuden ca. 500 Pd. Slethvar 
og Skærissing, del' opnaaede 10 Øre 
pr. Pd. Fra Aalborgbugten lige
ledes ubetydeligt Udbytte. Kun en 
eneste Kutter indkom fra Hirts
halsrende med ca. 100 Snese, der 
vejede 14-15 Pd. Snesen og be
taltes med ca. 3 Kl'. pr. Snes. Sidst 
i U gen har M~krelfiskeriet under 
Norge bedret sig, og Tilførselen fra 
Ohristianssand derfor' taget mere 
Fart, men Prisen faldt ogsaa i kort 
Tid fra 18 til 11 Kr. Kassen; der 
er tilført noget over 200 Kasser a 
3 Snese. Pr. Kvase fra Sverrig til
førtes ca. 1500 Stkr. levende Hum
mer og pr. Dampskib fra Ohristians
sand ca. 5000 Stkr. alt til hervæ· 

. rende Modtagere; direkte til det 
tyske Marked afgik ca. 6000 Stkr. 
Prisen endnu omkring 1 Kr .. pr. Pd. 
en gros ab Ohristianssand. Kl. 
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Frederikshavns Fiskeri-Statistik 
(Den danske Fiskeriinspektion indenfor Skagen) Februar 1898. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

1 Ugen fra 29. Maj til 5. Juni 1898. -
! ... ~ ... I ~~ ... ~~ I I co II 
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4 danske Fisker- Pd. Pd. I Pd. Pd. Pd. P d. I Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fartØjer ... 10980 66 1 4003 60 

Danske Kvaser: I 
li 

12 fra Frederiksh.! 65880 I I 

4 fra andre Pladser 
1

11250 4500" 

1 svenske .I!'isker-
fartøjer ..• 450 

pr • .Baad og Vogn 
fra nærliggende 7 9 Rejer 
Fiskerlejer ... 1392' 580" 1080 3404 298 

pr. Jernbane & " 16 11 13 

Dampskib .... 9640 9680 1090'! 1328< 255G 132498 152087 15750 16217 3657 3808 
-I ~-- -'-1--- --~. ------

laIt ... I 98200 9680 I 1156 3120 5335 133578 152087 19154i 16217 3717 4106 

1) 20 Pd. Tunger og 46 Pd. Pighv .. r. 2) 600 Pd. Tunger og 490 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper . 
• ;)!Torsk. 6) Kuller. 7) Hornllsk. 8) 73080 Pd. Makrolog 59418 Pd. Hornfisk, 9) 26~O Pd. Aa! 'lg 714 Pd. 
AIlIekvabber. 10) A .. I. 11) 15B67 Pd. Laks og 350 Pd. Ørred. 12) Stenbider 13) 3357 Pd. Gedde og 300 Pd. 
Stenbider. ' 

lait er der tilført 446290 Pd . 
.Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødsnætter: levende Kr. 2,50-5,00 pr, Lpd.; 

Torsk. levende Kr. 1,00 pr. Lpd.; Makrel Kr. 2,50-6,50 pr. Snes; HOl'llfisk Kr. 0,25-4,00 
pr, Snes; Sild, Kr. 0,50-1,25 pr. Ol; Aal, Kr. 0,30-0,55 pr. Pd.; Laks Kr. 0.75-1,10 pr. 
Pd.; Ørred Kr. 0,70-1,00 pr, Pd.; Gedde Kr. 0,35-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 1.50-2,00 
pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter pr. Fiskefartøj var i Ugens IJøb ubetydelig. Der 
ankom fra Læsø Rende 2 Kuttere med Fisk vejende 10 Pd. Snesen, betalt med 2' /2 -

, 3'/4 Kr. pr. Lpd. og 2 Kuttere fra Kohbergrunden og Nordsiden af Anholt, med ,b'isk 
vejende 18 Pct., betalt 'med 5 Kr. Fra Frc(lerikshavn ankom 12 Kvaser med Fisk hoved-
8a.geUg fra Horn Rev, vejende ca. 10 Pd., betalt med 28/ 4-4 Kr. og 3 fra Gl'enaa med 
Fisk fra ,Aalborg BuO'ten, vejende ea. 14 Pd .. betalt med 3'/2-4 Kr. 1 svensk Baad an
kom fra Kysten ved Ila1mstud. med Fisk vejende 15 Pd., betalt med 41/ 2 Kr. Af Torsk 
t!lførtes med l Kvase 250 Lpd. fra Taars, betalt med ca. 1 Kr. pr. Lpd. - Pr. Jernbane 
og Dampskib tilførtes 2436 Snese Makret og 3712 Snese Hornfisk, betalt henholdsvis med 
2~/2--61/2 Kr. og 25 Øre-4 Kr. pr. Snes, samt 503 Kasser da.nske Sild a 5OØre-P/4 Kr. 
pr. Ol. 

Prompt 
Leverandør af Makrel og 
Aal til Røgning søges. Sta
dig .Levering, Betaling om
gaacnde. Bedste Referencer 
tilTjeneste. 'rilbud sendes til 

H. HOlDanns 
FiskeroJleri, 

Swlnemiinde, Tyskland. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sølme'aWe l Aalllerg 1883 lig 

l Kølle.ha',. 1888-
anbefaler'sit (Jd8o.lg 'u alle bOTter 
Fiskekrogs, Ball .. el i St .. a.1L ;ræn. 
Bom MesBlng, Bamt Pilks i Tin Oll 
'Bly. ]<'or •• 11<108 mod Efterkra ... 

Conrad Christensen. 
St. Strand8træde H. 

It øt>enh .. "" 1{ 

Vaad. 
Undertegnede tiibyder E'lakerne 

sine anerkendte Snurreva.a.d i for
skelllge I,ængder og :MaIkestØrrel
ser. 90 og 95 Øre pr. Favn efter 
Gø.rneteTykkelse ifiskefærdigStand. 

Landdragning ... ""d til de fOT
skellige Fiskerier, ."mt Vaa.d til 
Ferskvand.fiskorier. 

Chr. RøDtved, ' 
Vaadbinder. 

Skagen. 
~ ~"....,~ "2'\"='~:;:: r-~~~~:'\ ~ ':' ~,~ "::' 0 _--t;:'> ~r- r ...... ~~~ '"'~ "t::'ICr:>. "'"10" <::,f"-..,,\r 0,.....~,..., ";O;:, 7; 

BERGEN International Fiskeriudstilling 
Landsudstillillg for Haalldværk, Industri, Knnst, 

Landbrug m. m. 

"" 1898 "" 18. Maj-30. Sepiember. 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Gun-Fabrik 

M. L. Utzon. 
anbefaler 

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

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevaclr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydos \n,ngt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nykjøbillg p. Falster 
i Fabrnar 18~8. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe. 
TAlefoll 129. 

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

Telefonnummer ,.'75 HelsineD"" • 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor meel de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ttldsgaru, Hamp Plla1'U og Høt'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..\.alekuber, Kork,' Flaadtræ og Kateelm 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
ff.edigeret af c~'ld. mag. lVill. Lundbeck. - Trykt hos Fra'llt~ r:hr;'sttreu. København 
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Nr. 24. 16. Juni. 1898. 

M:ec:i1e:J:lO..sbl.a.det udgaar hver Torsdag. Anrioncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtr.eu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

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

Indhold; Indsamlingen til de foralykkede born
holm!olke }.'iskereB Efterladte. - Dansk Fiskerifor
euings Hjælpefond. - Dansk EiskeJ'iforenings Gene
ralforsamling. - Om Cand. Mortensens l"orelag til 
Frednins af Rejer. - .J:4'rederikshavDs Fiskeri .. Stati
stik. - Markeds-Notitser fra E. L. SalomoDsen &. Co. 
- Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. -
Bekendt~øreI8er. 

tDansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, Cl' aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\1edlemsbladet 
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
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

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

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

Capt. A. Sølling, 
46, Waverley Street, 

tru II. 
Telegram-Adr.: Sølllng, HuU. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri· 
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til Fol" 
en ingen s Kontor. 

Indsamlingen 
til de forulykkede bornholmske 

Fiskeres Efterladte. 

Indsamlet af Thomas Klem· 
mesens Baadelaug, Barboøre . 7tKre 

Indsamlet ved Jesper An-
clersen, Harboør~ 8~ 

laIt 15 Kr. 

Med det tidligere indkomne ialt 
177 Kr. 

" 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. \ 

Ved Tømning af Bøssen i "Det 
forenede Dampskibsselskab"sDamper 
"Bveen", indeholdt denne Kr. 26,05. 

Dansk FiskeriforeningsHjælpefond, 
som hu,r til Formaal at støtte' for>' 

. ulykkede Fiskere og deres Efterladte, . 
modtager med TaJmemlighed Bidrag 
saa vel en Gang for alle som aal'lig~ 

paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20.' 

',r..-,'. 



Dansk Fiskeriforenings 
I 

GeneralforSainling 
Lørdag~n den 16. April 1898. 

(J<' ortsat.) 

Præsidenten:' J eg vil blot tillade 
mig at oplæse et Telegram, som vi 
have faaet fra Toldkontrollør Stub: 

"Fraværende, dog i -Tanken hos 
Generalforsamlingen. Gid der idag 
maa blive lagt et godt \ Al'bejde 
ind for den danske Fisker, thi 
han trænger sandelig til Støtte 
mere end nogen anden Samfunds
klasse. Vi maa alle haabe, at de 
Ord, som tales idag, høres paa 
rette Sted. Bornholm er klædt i 
Sorg fot Øjeblikket. Den danske 
Fisker hive l" 
J eg vil tillade mig at foreslaa, at 

~i til Svar sende følgende Telegram: 
"Generalforsamlingen takker for 

tilsendte Telegcam og skal søge 
at retfærdiggøre, det udtalte Haab. 
Vi føle ålle dybt for den Born
holm overgaaede Sorg." 
Forsamlingen tilkendegav sin Til-

slutning ved at rejse sig. 

4. Val. af 2 Revisorer. 

Genvalgte bleve Grosserer H. Lund 
og Generalkonsul M .. S. Thielemann. 

å. Valg af 4, Bestyrelsesmedlemmer, 

dels i Stedet for de 3 efter Tur 
fratr,.ædende Medlemmer: Præ.<tiden
ten, Kommandør S. Bojesen og Fisker 

- P. Villumsen, dels i Stedet for af-
døde Grosserer Vilhelm Petersen. 

Dirigenten: Valget af det Med
lem, som vælges - i Stedet for Gros
serer Petersen, gælder kun for et 
Aar. Der er forlangt skriftlig Af
st~mnin~. 

Redaktør Videbæk: J eg hal' faaet 
9pfordring fra vestjydske Fiskere 
til at foreslaa Kaptajn Trolle valgt 
ind i Bestyrelsen. Vestkystnskerne' 
mene, at deres Opfattelse m. H. t. 

/ vort Fiskeri her i Landet, vil være 
vel tjent med at faa Kapt. -Trolle 

, til at repræsentere dem. Han bor 
her i København, og er - valgt ind 
i ltigsdagen særligt paa Grund af 
sin Interesse for Fiskeriet. J eg vilde 
derfor meget anbefale Forsamlingen 
at tage det Hensyn til de jydske 
Fiskere nu at stemme paa Kaptajn 
Trolle. 

Konsul Berthelsen : J eg vil tillade 
mig at foreslaa - hvis der da er 
almindelig Stem~ing derfor - at 
vi med Akklamation vælge vor Præ
sident, og at hans -Valg saaledes 
blive holdt udenfor den forestaaende 
skriftlige Afstemning. 

Dette Forslag vedtoges med Ak- _ 1 
hl~~oo. A 4 

Præsidenten: Maa jeg benytte .~ 
~ejligheden til at takke d'Hr. for l 
den Ære og Tillid, De vise mig, ved J 
at genvælge mig. J eg skal, saa 
godt jeg kan, stræbe at udføre mit 
Hverv til Gavu for Foreningen. 

Ved den derefter foretagne Op
tælling af Stemmesedlerne, valgtes 
Folketingsmand, Kaptajn Trolle med 
12 St., og genvalgtes Fisker Vil
lumsen med 1~ St. og Grosserer 
Klitgaard med 10 St. 

Den sidste Sag paa Dagsordonen 
var: 

Forslag af Overretsprokurator Leth, 
saalydende: 

"Generalforsamlingen vælger 
blandt Foreningens Medlemmer et 
Udvalg, bestaaende af 5 Medle~mer 
med den Opgave at ta.ge under 
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Overvejelse, hvorvidt en Reorgani
sation af Dansk Fiskeriforening maa 
anses for ønskeligt, og eventuelt 
fremkomme med Forslag til en 
saadan.". 

Overretsprokurator Leth: Tiden 
er sall. langt fremskl-edet, at det vil 
være nødvendigt, at jeg fatter mig i 
Korthed, og dette vil jeg sall. meget 
bedre kunde gøre, som jeg har sendt 
den ærede Bestyrelse en Skrivelse, 
hvori jeg l'et udførligt har motiveret 
mit Forslag. Bestyrelsen har saa
lede~ forud haft Lejlighed til at 
tage Stilling til dette Forslag, og 
det vil jo meget komme an - det 
forudsætter jeg - paa Bestyrelsens 
Stilling dertil, hvilken Modtagelse 
Forslaget nu vil faa her i Forsam
lingen, og navnlig da, om det skal 
vedtages eller ikke. Den Gruppe 
af Dansk Fiskeriforenings Medlem
mer, som bestaar af lokale Fisker
foreninger, har haft en meget glæde
lig Tilvækst, den bliver Aar for Aar 
større. Det er maaske en naturlig 
Følge deraf, at Antallet af de Fi
skere, der ere direkte Medlemmer 
>af Foreningen, er b1evet formindsket. 
Men efter den smukke l\faade, hvor
pall. Foreningen stiller sig aaavel til 
de lokale Foreninger, som til de 
Fiskere, der er direkte Medlemmer 

f Foreningen, kræver Foreningen 
ikke, at Fiskernes Bidrag skal være 
nogen væsentlig pekuniær Støtte for 
Foreningen. Anderledes forholder 
det sig derimod med de Medlemmer, 
der betale 10 Kr., og de faa, som 
betale derover i Kontingent. 

Den Gruppe, der betaler over 10 
Kr., holder sig omtrent ved samme 
Tal 20, og den er altsaa for lille 
til, at disse Bidrag kan gøre noget 
væsentligt Udslag pall. Foreningens 

2&6 

Budget. Anderledes forholder det 
sig llled de Medlemmer, der betale 
10 Kr. Vi have en Udtalelse fra 
Bestyrelsen i en tidligere Beretning 
om, at det er i deres Kontingent, 
at Foreningen skal søge sin væsent
ligste Støtte, og vi bave gentagne 
Beklagelser i Aarsberetningel' over, 
at Antallet af disse Medlemmer 
svinde lllere og mere. Man maa i 
høj Grad paaskønne Foreningens 
Bestræbelser for at modarbejde dette 
Svind. Dengang Foreningen i 1887 
blev sia aet sammen med "Fornnin
gen til Fremme af Fiskeriet i Dan
mark og Bilande", var Antallet af 
Medlemmer, der betalte 10 Kr, 
aarlig, 856. Siden er Antallet be
standigt tyndet ind, saatedes at det 
sank ned til 468 i Aaret 1896. 
Dette Svind har været sall. regel
mæssigt og har fortsat sig sall. ubarm
hjertig i Aarenes Løb, at det fore
kommer mig, at der vilde være al 
mulig Opfordring til at støtte Bf'
styrelsen i dens ihærdige Bestræbel
ser for at forhindre en Aftagen i 
Antallet af disse Medlemmer. Jeg 
skal ikke trætte Forsamlingen med 
at nævne en Mængde Tal, men kun 
fremhæve, at Antallet er sunket i 
Aarenes Løb fra 1888 til 1893 med 
henholdsvis 78, 82, 69, 48, 56 og 
46. Allerede i Beretningen . for 
1890 ses det, at Bestyrelsen rettede 
en meget indtrængende Opfordring 
saa vel til Bestyrelsesraadets Med· 
lemmer som til os andre Meulemmer 
om at skaffe en Tilgang af Tikro
nersmedlemmer til Foreningen, idet 
den samtidig udtalte, at den havde 
henvendt sig til flere Hundrede 
Mænd, som den antog, havde Midler 
til at give Tilskud til Foreningen, . 
men at denne Henvendelse kun 
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havde givet m~gert Resultat. Ende
lig se vi, at i 1893 gjorde Besty
relsen et meget energisk Skridt for 
at -skaffe Medlemsautallet forøget, 
og det havde ogsaa til Følge, at 
der gik ca. 100 nye Medlemmer ind. 
Men Resultatet blev dog, at Over
skudet kun blev 59, saaledes at den 
sædvanlige Afgang ikke destomindre 
fortsattes. Siden er den bestandig 
fortsat, uden at der, som det synes, 
vil være Mulighed for at standse 
den paa nogen tilfredsstillende Maade. 
Det ses, at Bestyrelsen ogsaa sidste 
Aar har gjort energiske Skridt -
det staar i Beretningen fol' iaar -
for at skaffe flere betalende Med
lemmer, og det er ogsaa lykkedes; 
men Afgangen har dog været større 
end Tilgangen. Der er kommet 
over 20 ny Medlemmer, men dog el' 
Afgangen 10 flere. Der maa altsuj. 
være afgaaet nogle og tredive Med
lemmer. Dette forekommer mig at 
være meget betænkeligt; det er, om 
jeg saa maa sige, Foreningens svage 
Side. N aar en Forening skal be
staa paa en heldig Maade, fore
kommer det mig, at det vilde være 
ønskeligt, om den kunde skaffe sig 
et tilstrækkeligt A.ntal Medlemmer 
og navnlig forhindre, at dens Med
lemsantal svinder mere og mere. 
N aar man nu spørger om Grundene 
til, at dette Medlemsantal hestandig 
saaledes aftager, staar det for mig 
saaledes, at der væsentlig er to 
Grunde dertil. Den ene er den, at 
disse Tikronersmedlemmer staa paa 
en lidt ejendommelig Maade i For
eningen, De ere ikke Medlemmer 
af' Generalforsamlingen, men det 
kunde endda være det samme. Denne 
Sioe af Sagen kan ikke nærmere 
undersøges uden at komme ind paa 

Detaljer, og dem har jeg nærmere 
udviklet i min Skrivelse til Besty
relsen. Disse Medlemmer maa føle 
sig noget tilsidesatte, da de heller 
ikke paa Generalforsamlingen have 
de Rettigheder, som Medlemmer af 
andre Foreninger ellers have. De 
staa paa en Maade som femte Hjul 
til en Vogn; det indeholder ikke 
nogen Opfordring til at indtræde i 
Foreningen og gør det ogsaa van
skel.igt at tilraade Folk at gaa ind. 
Den anden Grund er denne, at saa
ledes som Foreningen nu er orga
niseret efter de bestaaonde Love, 
er der for liden Samvirken mellem 
Bestyrelsen og Medlemmerne i Tiden 
fra den ene Geu-eralforsamling til 
den anden. Dersom jeg turde tage 
Anledning af Diskussionen idag, 
forekommer det mig netop, at der 
blev slaaet paa, at en saadan Sam
virken paa et enkelt Punkt, som 
val' Genstand for Diskussionen, idet
mindste havde været ønskelig. Det 
kan være meget glædeligt, som det 
er udtalt j Beretningen for iaar, 
at man har formaaet endel Med
lemmer til at indtræde i Foreningen, 
Medlemmer, som kun af Patriotisme 
ville støtte denne Sag, uden at der 
for dem er knyttet nogen særlig 
eller personlig Interesse til Fiske
riet. Men ønskeligt vilde det være, 
om der tillige til Foreningen kunde 
knyttes en Kreds al Mænd, som 
havde Interesse for Foreningen, og 
som vilde sætte Kræfter ind derpaa. 
Et er af sin Overflødighed at give 
et Bidrag til et godt Øjemed, en 
god Sag, men noget andet er at 
lægge line Kræfter ind i den Sag, 
at ofre den sin Virksomhed og at 
søge at fl'emme den netop derved, 
at man personligt og ved de Midler 

I 
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man har, arbejder for den. "Men 
c1et er dette, som er meget vanske
ligt, saaledes som Foreningen er 
organiseret; thi Foreningen f!iver 
ikke sine Medlemmer, i hvert Fald 
ikke os, som staa udenfor Besty
relsesraadet, nogen Lejlighed til i 
Mellemtiden mellem Generalforsam
lingerne at virke i Foreningens In
teresse. Skal der virkes i dens In
teresse af saadanne Mænd, som in
teressere sig for den, bliver det 
udenfor Foreningen og" uden Støtte 
og Medvirkning fra Foreningens 
Side. Det er dette, som jeg tror, 
vilde være ønskeligt at faa forandret. 
Jeg skal ikke videre udføre dette, 
idet jeg tror, at det er noget, som 
i og for sig vil være indlysende. 
Der er, som sagt, stor Forskel paa, 
om man, fordi man har Raad der
til, giver et aarligt Bidrag til en 
god Sag og saa siden lader andre 
sørge for, hvad der bliver gjort for 
den, eller om man bar den Interesse 
for Sagen, at man lægger sin Virk
somhed deri, lægger sine Kræfter 
til o~ i det hele taget bestræber sig 
for at al bejde for den, saa godt 
man kan, med de Midler, man har 
til Raadighed. Der blev paa sidste 
Generalforsamling af flere tilligemed 
mig stillet et Forslag om at give 
Tikronemedlemmerne Stemmel'et. 
Dette Forslag faldt med et - dog 
ikke overvældende Flertal og jeg 
har derfor denne Gang ikke villet 
stille noget Forslag derom. J Cl; 

har kun villet henstille disse Be-
o tragtninger, for om der maatte være 
Mulighed for at aabne en yderligere 
Virksomltedskreds for de Medlemmer, 
der for Tiden ere udelukkede derfra. 

Dette er, hvad jeg i Hovedsagen 
havde at sige. Jeg vil dertil føje 
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en varm Anerkeric1else til Best'yr~lscn 
for den Virksomhed, den har udfoldet, 
en Virksomhed, der synes - ogsaa 
efter den sidste Bel'"etning - bestandig 
at blive betydeligere og betydeligere, 
og som vi alle maa være taknemme
lige for. Jeg har kun villet foreslaa, 
at det tages undpr'Overvejelse, hvor
vidt der kunde være Tale om en 
Reorganisation af Foreningens Sta
tutter i den Retning, jeg nu har ud
talt, og derfor kun foreslaaet, at der 
nedsættes et Udvalg paa 5 Medlem
mer til at tage Spørgsm'aalet under 
Overvejelse og eventuelt fremkomme 
med et Forslag; der fm'egribes alt
saa ikke noget ved mit Forslag. Min 
Mening har været den fra en Side, 
hvis varme Interesse for Fiskerisagen 
jeg ikke tror, at nogen vil rejse Tvivl 
om, at forsøge at støtte den ærede 
Bestyrelse i de Bestræbelser, som 
den paa en Maade, som fortjener 
stor Paaskønnelse, har udfoldet for 
at virke i den gode Sags Interesse. 

Dirigenten: J eg vil gøre opmærk~ 
som paa, at det Spørgsmaal, der 
kommer under Debat, kun er det 
foreliggende Forslag, men ellers ikke 
Spørgsmaalet om en Reorganisation 
af Foreningen. 

Redaktør Videbæk: J eg skal blot 
udtale, at jeg ser paa denne For
ening omtrent som paa det danske 
Hedeselskab, nemlig som en For
ening, der virker for et stort natio
nalt Foretagende, hvor alle danske 
Mænd egentlig maa kunne samles 
for at virke for en god, national 
Sag. Da det nu er sandt, hvad Na
poleon sagde, at der er 3 Ting, der 
skulle til, forat man kan udrette noget, 
nemlig Peng~ og Penge og atter 
Penge, vil jeg støtte Hr. Leths For
slag og tilføje, Oln man ikke l na.a.r 

.. ~; ...... ~". J _~ ~.\. ~_. __ .ilO. .... ' 
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Forslaget kommer under Overvejelse 
i et eventuelt Udvalg, 'kunde lære 
lidt af Hedeselskabet. AfdødeDal
gas havde en Evne til at faa alle 
med i Arbejdet for denne store Sag. 
Han forstod særligt at faa den hele 
Presse til at arbejde for Bagen, og 
jeg tror ogsaa, at vi her skulle søge 
at faa sIa aet til Lyd for Sagen som 
en national Sag. Af disse Grunde 
vil jeg varmt anbefale, at dette For
slag bliver vedtaget, og a,t der bliver 
nedsat et Udvalg, som inden næste 
Generalforsamling kan tænke nøje 
over, hvad der kan gøres, og udar
bejde et Forslag, som kan komme 
til Drøftelse og forhaabenligt eventuel 
Vedtagelse paa næste Generalfor
sam~ing. 

Fiskeeksportør Mikkelsen: Det 
falder mig saa meget lettel'e at an
befale dette Forslag i Dag, som jeg 
var en af Medforslagsstillerne i Fjor, 
da vi ikke havde Held til at gen
nemføre, hvad vi den Gang ønskede 
gennemført her i Foreningen. Man 
syntes i Fjor at nære Frygt for' den 
almindelige Stemmeret i Forenin~en, 
at det skulde have til Følge, at For
eningen skulde undergaa meget store 
Forandringer, som kunde være uhel
dige for dens Virksomhed for Fiskeri
sagen i det hele taget. Men naar 
man i Hedesagen har kunnet arbejde 
med alle Kræfter, kau man ogsaa 
gøre det her. Fiskerisagen kan i 
Grunden her i IJandet betragtes som 
en Hedesag, forsaavidt der for os 
som for Hedeselskabet ligger adskil
lige Pletter hen, som skulle dyrkes 
op. Det er derfor temmelig ind
lysendø, at jo større Ret, der gives 
de Medlemmer, der SOI11 bidragydende 
støtte Foreningen, til Deltagelse i 
Arbejdet, jo større Fremgang vil For-

eningen faa, og jo større Støtte vil 
saaledes Foreningens Bestyrelse ha ve, 
hvis den har alle Foreningens Medlem
mer ved sin Side, naar der skal fore
tages noget. Bestyrelsen kan nu 
ikke vide, hvorledes de uden for 
staaende Medlemmer ville stille sig 
ved Afstemningen. Skal der nu 
fremmes et Forslag, er det kun de 
tilstedeværende Repræsentanter fra 
Landets forskellige Egne, som kunne 
stemme, medens vi andre, maa sidde 
stIlle. Vi kunne deltage i Diskus
sionen, men ikke i den endelige Af
gørelse. Man har fra Bestyrelsens 
Side villet forsvare sig med den Mo
tivering, at Bestyrelsesraadets Med
lemmer, som sid4e ude omkring i 
Landet, vare et tilstrækkeligt Udtryk 
for Forel:tingens Medlemmer, og det 
kan forsaavidt ogsaa være rigtigt. 
Men der er dog mange enkelte Til
fælde, hvor disse Medlemmer af Be
styrelsesraadet ikke kunne væ~ et 
nøjagtigt Udtryk for alle bidragydende 
Medlemmer, og der kan meget let 
komme Tilfælde, hvor Bestyrelses
raadet maaske egentlig ikke If,epræ
senterer 1!'iskernes Interesser paa 
den Maade, som flere eller alle Med
lemmer ønske. Den Ulempe vilde 
efter min og mange Meningsfællers 
Anskuelse falde bort, naar alle, som 
fltøttede Foreningen med deres peku
niære Eidrag ogsaa samtidigt kunde 
.tøtte den med Raad og Daad og 
tillige ved Deltagelse i Afstemningen. 

Konsul Berthelsen : Jeg opponerede 
mod det Forslag, der fremkom i Fjor, 
og kan heller ikke stemme for Over
retsprokurator , Leths Forslag, som 
det foreligger. Jeg tror ikke, det 
er heldigt, som det blev foreslaaet i 
Fjor, at give hvert enkelt Medlem 
Stemmeret, alene af den Grund, at 



Forholdet ikke vilde være lige, da 
mange Medlemmer her. i København 
uden større Offer kunde møde ved 
Generalforsamlingern", medens mange 
Medlemmer fra de øvrige Landsdele 
ville have Vanskelighed ved at være 
til Stede. J eg kan dog stemme for 
Forslaget, hvis man vælger den Form, 
at Udvalget skal bestaa af 3 Be
Bestyrelsesmedlemmer, der supplerer 
sig med ,2 Medlemmer uden for Be
styrelsen. 

Konsul Fabricius: Det foreliggende 
Forslag er det samme, som kommer 
igen det ene Aar efter det andet. 
Selvom Formen nu er en noget 
anden end tidligere, er det, der til
sigtes, det samme; der er noget vist 
uhyggeligt ved saaledes at lade de 
døde staa op, for at vi regelmæssigt 
'skulle slaa dem ihjel en Gang om 
Aaret. Naar man husker Forhand· 
lingerne om Forslaget fra de fore
gaaende Aar, vil man erindre, at 
Hovedbetænkeligheden imod det var 
den, som Konsul Berthelsen frem
hævede, at naar alle faa Stemmeret 
ved Generalforsamlingen, ville de 
københavnske Medlemmer kunne ud· 

. nytte deres Stemmeret, medens Med
lemmerne fra Provin~erne ikke kunne 
det, da de selvfølgelig ikke rejse til 
København for at møde ved Gene
ralforsamlingen. Man maa huske 
paa, at blandt disse ydende Med
lemmer, som Overretsprokurator Leth 

, kaldte dem, er der en Mængde fra 
Provinsen, som jeg er overbevist om 
slet ikke tilsigte at udnytte deres 
Stemmeret; derimod vilde maaske 
enkelte Medlemmer fra København 
udnytte den, naar de havde den; men 
derved gør man Bestyrelsesraadet 
aldeles overflødigt. Da jeg nu mener, 
at Bestyrelsesraadet, som er den 
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Basis, Foreningen el' bygget paa; hal' 
vist sig at være ganske solidt og hal' 
holdt ganske godt, skal Bestyrelses
raadet efter min Overbevisning 'vel 
overveje, inden det gaar med til et 

,Skridt af denne Art, thi man skal 
dog ikke gaa hen og slaa sig selv 
ihjel, forinden man ser, at man kan 
gøre andre en Tjeneste dermed; saa 
maa man hellere begaa den uhygge
lige Handling at undlive den Døde 
en Gang hvert Aar. J eg vil altsaa 
paa det indstændigste fraraade at 
vælge et Udvalg, der skal fremkomme 
med Forslag om noget i den Ret
ning, at give alle Medlemmer Stemme
ret; thi det vil som sagt være en 
Uret mod Medlemmerne i Provinserne 
til Fordel for de københavnske. Idet 
Bestyrelsesraadet gaal' med til et 
saadant Skridt, slaar det sig, selv 
ihjel. 

Fisker Rasmus Nielsen: Ogsaa 
ifjor var der et Forslag fremme om, 
at Medlemmerne skulde have Stem
meret, men det synes jeg ikke om,' 
Delimod kunde det vistnok være 
meget fornuftigt, om alle de J)ele
gerede fra Fiskeriforeningerne havde 
Stemmeret, naar de mødte her, da 
de jo møde som Repræsentanter for 
en ikke saa lille Fiskerbefolkning. 
De have ikke Ret til at deltage i 
'Valget af Bestyrelsen, som dGg' er 
Foreningens Hoved. Det gælder 
om at faa de bedste Folk' ind i 
Bestyrelsen. Det \ er Bestyrelsen, 
som skal handle, og derfor gælder 
det om, at Bestyrelsen bliver valgt 
af saamange sagkyndige som muligt, 
af de flest mulige Repræsentanter 
for, de Foreninger, der ere saa store, 
at de kunne lade møde for sig. Det 
vilde vistnok være godt, om disse 
Repræ$~mtanter kunde, stemme pa~ 
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Bestyrelsen. Forslaget var fremme 
allerede for flere Aar siden, men 
Folk vidste deLlgang ikke, hvad de 
stemte for. J eg vil foreslaa, at man 
til næste Generalforsamling frem
kommer med det FOl slag, at alle 
de Delegerede faa ~temmeret, naar 
de møde. Derimod gaar jeg ikke 
med til at give de enkelte Med
lemmer Stemmeret, da det vilde 
være meningsløst. (Sluttes). 

Om Cand. Mortensens Forslag 
, til Fredning af Rej en. 

(Ved Overretsprokurator Leth.) 

I sin i nærværende Blads Nr. 11 
af indeværende Aar anmeldte. ptis
belønnede Afhandling om Rejen har 
Cand. mag. 'rh. Mortensen givet en 
Fremstilling, af det væsentlige af 
de i den tidligere Litteratur inde
holdte Oplysninger om dettte Krebs-

, dyr og dertil føjet en Række egne 
Iagttagelser, saa at Afhandlingen 
sikkert vil blive modtaget med Paa
skønnelse som et Led i den ichtyo
logiske Litteratur. Det er jo imid
lertid saaledes, at naar der fore-

I 

ligger gode og paalidelige Oplys-
ninger, gaa disse ved Offentliggørel
sen over til at blive Almenejendom 
i den Forstand, at, Enhver, del' in
teresserer sig for Emnet, har Ret 
til at søge af dem at uddrage de 
rette Slutninger, og falde Meningerne 

, om, hvilke disse ere, langtfra altid 
samm,m med den paagældende For
fatters. 

Det er i det foreliggende Tilfælde 
Forfatterens Slutninger om N ødven
digheden af en stærkt skærpet Fred
ning af Rejen, samt de Forhaab-

ninger, som han tror at kunne nære 
til Em saadan Foranstaltning, der 
har givet mig Anledning til at tage 
Ordet. 
, Forfatteren gaar ud fra, at det 
i alt væsentligt ~. Opfiskning, der 
er Skyld i Tilbagegangen af Reje
bestanden i de fleste Farvande, og 
hans Forslag gaar ud paa et ab
solut Forbud mod Fangst af vor 
almindelige Reje (Palærnon Fabricii) 
i hele Juni Maaned eller dog i 
største Delen af samme. Det hedder 
hos Forfatteren: 

"N aturligvis vil en Fredning af 
Rejen i Juni Maaned gøre en 
stor Revolution i Rejefiskeriet og 
Rejehandelen. . Lige i den aller
bedste Tid stoppes det pludselig 
for ikke at begynde igen før om 
en Maaneds Tid (eller lidt mindre,. 
Det vil være ubehageligt baade 
for Fiskerne, Fiskehandlerne og 
- ikke mindst - Publiku~. Men 
Forholdet stiller sig nu en Gang 
saaledes, at enten maa man under
kaste sig dette Savn, eller ogsaa 
maa man være forberedt pall, at 
om faa Aar er det saa godt som 
forbi med' alt Rejefiskeri. ":' 
Derimod mener Forf., at ved Hjælp 

af den af 11am foreslaaede Fredning 
vil der være U dsigt til en Gen
opblomstren af Rejefiskeriet om end 
ikke til en saadan Størrelse, som 
da det var paa sit Højdepunkt, saa 
dog til et vedvarende "betydeligt 
Fiskeri" . 

Ere nu disse Paastande rigtige? 
Er der nogen Sandsynlighed for, at 
en Iværksættelse af Forfatterens 
Forslag vilde medføre de af ham 
forventede Følger? 

Til Besvarelse af disse Spørgs
maal skal jeg først omtale den Fred-
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ning af Rejen, som hidtil har fundet 
Sted i Medfør af Fiskeriloven af 
5te April 1888, der, som bekendt, 
traadte i Kraft den 1ste Januar 
1889. 

I Henhold til Fiskerilovens § 9 
er ved Bekendtgørelse af 29. J annal' 
1890 ikke mindre end 20 ret bl.:lty
delige Vandarealer laasede for Vaad 
i hvert Aars Maaaneder Marts, April 
og Maj, og herved er Rejen i de' 
nævnte Arealer bleven fredet i de 
anførte 3 Maaneder, idet Aalevaad 
ellers i samme benyttes til at fiske 
Rejer, som da for største Delen 
ondnu ikke have forladt deres Vin
terophold ved Bunden paa dybere 
Vand. Bestemmelserne i Bekendt
gørelsen af 29. Januar 1890 ere med 
Strenghed blevne overholdte fra Re
geringens Side, idet der kun en eneste 
Gang er tilstaaet en mindre Dispen
sation fra dem, nemlig ved Bekendt
gørelse af 8. Maj 1890 fOl den sidste 
Halvdel af samme Aars Maj Maa
ned. Der er senere gentagne Gange 
fra Fiskerne'!! Side blevet søgt om 
lign~nde Dispensationer, men herpaa 
stedse givet Afslag. *) 

Men til den nævnte Fredning af 
Rejen i hvert Aars Maaneder Marts, 
Aprll og Maj kommer fremdeles den 
ved de mange Fiskerivedtægter i 
Henhold til Fiskerilovens Kap. 4 
foretagne Laasning af meget bety
delige Vandarealer hele Aaret rundt. 
Ikke nok hermed have Vedtægterne 
cjesforuden paa deres O{llraader ind
ført endnu yderligere Bestemmelser 
sigtende til Fredning af Rejen. J eg 
skid, da vistnok kun de fæneste 

I • 

'1 Efter at dette var skrevet, er Dispen· 
sation for indeværende Aars (1898) 

Maj Maaned given. 

L33sere af merværende Blad besidde 
en Samling af Vedtægterne, efter 
Rapt. Drechsels aarlige Fiskeribe
retninger til Regeringen give en Over
sigt over Vedtægternes Bestemmelser 
i den berørte Retning. 

I Følge Vedtægt for Fiskeriet i 
Stavns Fjord er Brugen af Rejeruser 
kun tilladt fra i April til i Oktober, 
og maa Ruserne kun udsættes til en 
Dybde af ikke over 4 Fod d~gligt 
Vande, og paa hvert Sæt, som maa 
udgøre 100 Favne, maa ikke anbringes 
flere end 2 Ruser, hvorhos den ind
byrdes Afstand mellem Sættene ikke 
maa være ringere end 60 Favne. 
Lignende Bestemmelser, af og til med 
temmelig uvæsentlige Variation~r, 

findes i Ved tægterue for Fiskeriet i 
Vandet ved Bogense, i Vandet in
denfor Agernæs Æbelø, ilsefjordens 
Nykøbings Bugt, i Vaalse og Gaa
bense Vig, i Ohnsvig i Kallebostrand,' 
i Horsens Fjord, Asvig og en Del 
af Sandbjergvig, i Hobro·-Mariager 
Fjord, j den østlige Del af Vandet 
mellem Lolland og Øerne nord for 
samme, i Farvandet omlu-ing Drejø, 
i Farvandet omkring 'rhorsenl'!:, i 
Guldborgsund og den Syd derfor 
liggende Indskæring fra Havet, i 
Skelskør Fjord . og Overnor, i N ak
skov Fjord, i Aunø Fjord, i Holbæk 
Fjord, i Nyborg Fjord, i Fjellebro 
Fjord og Vandene omkring Faaborg, 
i Farvandet mellem Thorseng, Lan
. geland og ""Brø, i N æstved, Sønder, 
og Fladsø Fjorde samt Nørre Strand 
eller Dybsø Fjord og j Kallundborg 
Fjard. 

Men hvad er der opnllaet vod alt 
dette? Et ligesaa sandt som træf
fende Svar herpaa indeholdes alle
rede i Motiverne til et af Dansk 
Fiskeriforenings Bestyrelse den 18. 

t·.:~ 
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April 1894 Generalforsamlingen fore
lagt Udkast til Lov om Saltvandsfi~ 

skeriet, hvor det hedder: 
"da Loven for 5 Aur siden 1,Je
gyndte at fredo disse Dyr, var der 
flere af dem i vore Vande, end 
der nu er, efter at Loven har holdt 
sin Haand over dem." 
Det samme gælder endnu i 1898. 

Jeg tror, at dette mua vække megen 
Betænkelighed ved at mene at ville 
kunne opnaa noget ved at gaa videre 
i den Retning, men at det tværtimod 
man opfordre til at søge, om ikke 
Sammenhængen med Rejebestandens 
Aftagen i en Del af vore Farvande 
doe; skulde være en ganske anden 
eud den af Forfatteren formodede 
og saa stærkt pointerede Opfiskning. 

For at godtgøre Rigtigheden af 
den af Forfatteren med saa megen 
Sikkerhed fremsatteOpfiskningstheori, 
gaar han en indirekte Vej. 

Ran gennemgaar nemlig de for
skellige andre Anskuelser, som han 
har fundet fremsatte om Grumlen til 
Rejefiskeriets stærke Nedgang' og 
søger at paavise, at ingen af disse 
Grunde kunne staa deres Prøve. 
Forfatteren mener saaledes, at naar 
man har troet at kunne give strænge 
Vintre Skylden, og navnlig Bund
isen, da kan dette ikke være rigtigt 
bl. a., fordi Rejen kan beskytte sig 
ved at krybe ned i Dyndet, ligesom 

. det netop' var efter den strænge 
Vinter i 1892-93, at Rejefiskeriet 
i Limfjorden tog et kolossalt Opsving. 
l en velskreven og, som ]'orfatteren 
erkender, vægtig Afhandling i For
eningens Medlemsblad for 16. Aug. 
1894 af P. Villumsen, har ogsaa 
denne kyndige Forfatter fremhævet, 
at netop siden den omfattende Fred
ning af Rejen, som Fiskeriloven har 

medført, er det, ttt den betydelige 
. Nedgang af Rejefiskeriet har fundet 
Sted, og at man ikke bør være for 
hasLig med straks at give Opfiskning 
Skylden, idet der kan være and,'e og 
maaske vægtige Grunde, ligesom man 
maa erindre, at der ogsaa tidligere, 
længe før der har kunnet være Tale 
om Opfiskning, hal' været fattige 
Fiskeperioder. 

De' vilde føre for vidt her at komme 
nærmere ind paa Villumsens Afhand
ling, og dette gør Forfatteren heller 
ikke; han skænker den kun nogle 
korte modsigende Bemærkninger. 
End~lig omtaler Forf, en Forklaring, 
som hau meddeler er bleven fremsat 
om Grunden til R,ejefiskeriets Afta
gen, nemlig at den skulde skyldes 
en ved Brugen af Rejeglib foraar
saget Ødelæggelse af den i Bund
vegetationen afsatte Rogn og sig op
holdende Yngel, og bemærker, at 
denne Forklaring ikke kan være rigtig, 
aldenstund Rejen ikke afsætter sin 
Rogn paa. Bundvegetationen ligesaa
lidt som denne tjener til Opholdssted 
fol' Yngelen. Forfatteren konkluderer 
derpaa, hvad han lader trykke med 
spærret Skrift, saaledes: 

"Grunden til Rejefiskeriets Af
tagen er hverbn Isvintre eller 
Krabber og ffike eller GliMiskeri, 
men rørst og fremmelt, at der er 
drevet for skarpt Fiskeri, dernæst 
at Fiskeriet udelukkende foregaar 
i Rejens Yngletid oS endelig det, 
a.t det næsten kun er Hunnerne, 
der er Genstand for Fiskeriet." 

(Sluttes.) 
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Markeds-Notitser 
fra E. L. Salomonsen &. Co: 

Billingsgate, London. 

11. Juni 1898, 

Vejret er nu varmt, og det maa 
bestemt fraraadlls at sende døde AaI. 
N ogenlunde Afsætning for levende 
til jævne Sommerpriser. 

Gode Rødspætter i høj Pris. Tunger 
ligeledes. 

Læg rigelig Is i Aalekasserne. 

Mindre Meddelelser. 

Anholdt Trawler. Esbjerg. 9de 
Juni (R. B). Fiskeriinspektionsfar
tøjet, Kanonbaaden "Grønsund" ind
bragte hertil imorges Damptraw
leren G. Y. 31 "Asja" af Grimsby, 
der var anholdt for at have fisket 
paa dansk Søterritorium. Føreren 
vedtog i Mindelighed en Bøde af 
200 Kr. til Statsbssen og indgik 
paa Konfi:;kation 'af Styrbordlltt'awl 
med Trosse. 

Ild i en Fiskekutter. Fra Grenaa 
skrives i Torsdags. I Fiskekutteren 
"Louise", Skipper Stausholm, ud
brød der inat en heftig Ild i Ski
bets Agterende. Kutteren laa i 
Grenaa Havn, og var gjort klar til 
at afgaa paa Fiskeri KI. 2. 'Fra et 
forbisejlende Fartøj opdagede man 
KI. 1 Ilden og allarmereda straks 
Besætningen, 4 Mand. Straks efter 
slog vældige Luer ud af Dækket, 
slikkede op ad Mesanmasten og 
fortærede alt paa sin Vej. Uagtet 
liden fik saa godt fat, at man efter 
et løst Skøn anslaar Skaden til 
3000 Kr., lykkedes det dog at be
grænse den saaledes, at hverken 

• 

Bund eller Sider led videre Skade. 
Skøndt Ejeren har assureret, lider 
han dog et stort Tab, idet han maa 
ligge stille i den allerbedste Fiske
tid. Om Ildens Opkomst vides kun, 
at den opstod i Maskinrummet, men 
der havde ikke været tændt hele 
Dagen; nogle mene, den kan være 
opstaaet ved Selvantænding af noget 
fugtigt Tvist, der benyttes til Af
pudsning af Maskindelene. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 13. Juni 1898. 
Sidste Uge indkom ialt ca. 40 Kut
tere fra Vestkysten, deraf de :ft.este 
fra Farvandet N ord for Blaavands
huk lUed Fangster af fra 300~500 
Snese pr. Kutter; Rødspætten vejede 
fra 8-13 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 65 Øre~1 Kr. 50 Øre pr. 
Snes. Enkelte ,Kuttere herfra søgte 
ind til Norge for at afsætte Fa 1.gsten, 
men paa Grund af det for Tiden 
rigeligeMakrelfiskeri under den norske 
Kyst, opnaaede de kun lave Priser. 
Nordvest af Hirtshals have godt en 
halv Snes Kuttere i Ugens Løb gjort 
Fangster af fra ] 00-200 Snese Rød
spætter, vejende' fra 13~19 Pund 
Snesen, der oftest betaltes med 20 
a 21 Øre pr. Pd. Fra Aalborgbugten 
indkom kun et Par Kuttere hertil, 
men et større Antal skulle med gode 
Fangster være afsejledl1 direkte til 
København, hvor de skulle have op
naaet fra 31/ 2-41

/2 Kr.' pr. låspund. 
4 Kuttere have N ord af Læsø haft 
Fangst af fra 100--200 Snese Fisk, 
vejende IO-Hl Pd. Snesen og betalte 
med fra 1 Kr.--,-l Kr. 50 Øre pr. 
Snes... 5-6 Kuttere have Øst af 
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Læsø haft lignende Fangster, men 
Rødspætten herfra vejede 14-17 Pd. 
Snesen og betaltes med fra 2 Kr. 
,50 Øre-3 Kr. pr. Snes. En Kutter 
havde; under svenske Kysten c. 150 
Snese af lignende Kvalitet, og 2 ind
kom fra Læsørende, en med 135 Sn., 
en anden med 400 Snese, der be
taltes med 75 Øre pr. Soes. Ca. 
6000 Pd. Skærissing fra forskellige 
Pladser opnaaede paa Grund af 
Varmen kun 3 il 4 Øl'e pr. Pund. 
Mindre Partiel' Slethvar og Pighvar 
henholdsvis 10 og 40 Øre pr. Pund. 
Makrelfiskeriet under Norge har i den 
sidste U ge givet rigeligt Udbytte, 
men paa Grund af samtidig rigelig 
Fangst af Makrel i vore egne Far
vande, harAfsætningsforholdene været 
noget vanskelige til Trods for lave 
Priser, saa der tilførtes kun ca. 300 
Kasser a 3 Snese, Prisen var 8 å 
10 Kr. pr. Kiste en gros ab Kri
stianssand. Samme Steds fra tilførte s 
ca. 2000 Stkr. levende Hummer og 
pl'. K vase fra Sverrig et lignende 
Antal, alt til herværende Forhandlere. 
Direkte til det tyske Marked afgik 
ca. 5000 Stkr. Prisen er nu 90 Øre 
til 1 Kl'. pr. Pd. en gros ab Kri-
stianssand. 1.1. 

Islandsfiskeriet. 
Fra Føreren af Fiskekutteren "Prins 

Valdemar" er der i disse Dage ind
løben Efterretning; han meddeler, at 
Fiskeriet paa Ønundarfjord har givet 
knapt saa godt Udbytte som i Fjor, 
væsentlig paa Grund af, at Foraaret 
under Island har haft en lignende 
Karakter som her i Danmark. Dog 
bedredes Forholdene kort før Brevet 
arsendtes, saa at man opnaaede at 
faa sendt 400 Snese Rødspætter å 

ca. 40 Pd. Snesen med Dalupskibet 

til England. "Ellen", skal have af
sendt ca. 370 Snese, "Prinsesse Ma
rie" og "Nordvest" hver 250 Snose 
it 55 Pd. 1.1. 

København, den 12. .J uni 1898. 
Rejefiskert i Kalvehoderne og ved 
Saltholm, som har været forsøgt i 
ca. 3 il 4 Uger at' og til, naarLt>j
ligheden tillod det, har endnu kdn 
givet et yderst ringe Udbytte, hvor
for Prisen har holdt sig i 3 a 4 
Kr. Potten eller 1 Kr. 50 a 2 Kr. 
pr. Pd. De sidste Par Dages 
"arme V <,j r synes dog at skulle hid
føre en Forandring til det bedre, 
idet der forleden af Kastrup Fi
akere tilførte s nogle bedre Fangster, 
SOIlI tillige med nogen rigeligere 
1'ilførsel fra Provinserne bragte 
Priserne noget ned. 

Man kan herefter vente, at Rejer 
snart ville vise sig i Kalvebod~rne 
i noget større Mængde end hidtil, 
da mange Aars Erfaring fra dette 
Fiskeri har lært, at det altid viser 
sig først ved Saltholm, for derefter 
i Løbet af 12 a 14 Dage at vise 
sig paa Grundene ved Indløbet til 
Kalveboderne. 

Vaudfiskeriet herfra efter Aul har 
ligeledes været yderst llprofitabelt 
for Fiskerne endnu. Nu Vejret er 
blevet godt, ere Nætterne for lyse, og 
man venter med Længsel efter no
get større Udbytte. Det hidtil 
hafte Udbytte har næppe overste'get 
1 Lpd. pr. Nat pr. Baad gennem
gaaende; og det er for lidt paa 
denne Aarstid. Man hal' endelig
begyndt med Kroge efter Aal, der 
agnes med Hundestejle, som jo ikke 
koster noget, men dette Fiskeri 
har slet ikke givet Noget endnu. 

F. 

• 



Tørringbjørg (ved Lemvig) den 12. 
Juni. Aaletlskeriet i herværencle 
Del af Limfjorden giver for Tiden 
et ret godt Udbytte, og mange af 
AaIene vejede flere Pund pr. Stk. 
De af Fiskerne, der have solgt 
Fangsten i fast Akkord, faa ca. 35 
Øre pr. Pund. 

Makrølftskeriøt. Yorupør d. 10. 
Juni. Makreltlskeriet begyndte midt 
i forrige Maaned, men har været ret 
tarveligt indtil sidste Uge, hvor der 
gjordes }'angster af op til 30 Snese 
pr. Baad. I Begyndelsen vare Pri
serne paa Grund. af den ringe 
Fangst store, indtil 10 Kr. pr. 
Snes j Hovedstaden; men nu er de 
faldne. G. 

Fjaltring den Il. Juni 1898. 
Havfiskeriet nærmer sig nu sin Af
slutning for denne Saison, idet de 
fleste af Omegnens Beboere snart are 
forsynede med Havfisk til Vinter
brug. 

Naar undtages et Baadeluug fra 
Thorsminde, der jævnlig har haft et 
halvt Hundrede Snese Kuller pr. 
Havtur, have Fangsterne været af
tagende, idet Baadene som Regel 
ere indkommede med Fangster fra 
kun 20' It 25 Snese Kuller mod 
50 å. 60 Snese før, men Hajerne 
ere, efter at Vejret er bleven ret 
varmt, begyndt at ankomme i ret 
betydelige Mængder under Kysten, 
og da der el' et mindre, godt For-

hold mellem, Haj og Kulier, søge~ 
den sidstnævnte Fisk gerne længere 
fra Land for at overlade Hajerne 
Søterritoriet. 

Thorsminde Fiskerne tørre al den 
Fisk, de for Tiden fangaog sælge 
den til Købmændene i de omlig
gende Sogne til en Pris It 14-15 
Øre pr. Pd. Kuner hvilket efter 
Vægt giver omtrent 1 Kr. 10 Øre 
il, 1 Kr: 15 Øre pr. Snes ca. 85 
Øl'e pr. Stk. Skade og henimod 20 
Øre pr. Stk. tørret Haa. Naar man 
gaar ud fra 1 Kl'. 25 Øre pl'. Snes 
Haa i fersk Tilstand som almindelig 
Salgspris nu for Tiden, giver det jo 
en ganske god Fortjeneste paa Haa 
og Skade i tørret Tilstand; Køb
mændene sælge såa atter ud til 
forhøjet Pris om Vinteren, og som 
Regel er der i de Egne, som ligge 
længere borte fra Kysten, god Ef
terspørgsel paa Tørfisk om Vin
teren. 

Fjordfiskeriet er for Tiden min
dre godt. Flynder kan næsten ikke 
afsættes, og Aalefiskeriet er vedbli
vende daarligt. 

En Del Havfiskere fra Fjaltring 
og ThorsllIinde have for Tiden Ar
bejde ved Bjergning fra Bundste
derne af de to her for Kysten f. A. 
strandede Dampskibe, der ved offent
lig Avktion er overgaaet i privat 
Eje til henholdsvis Harboøre og 
Fjaltring Dykkeriaug. J. 

...... 
BERGEN International Fiskeriudstilling 

Land8udstilliug for Haandværk, Industri, Kunst, 
. Landbrug m. Dl. 

"" 1898 "" 16. Maj-30. September. 

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

i Ugen ira 6. Juni til 12. Juni 1898. 

~ ,_ .. ~ .. I ~~ '" M~ ! "Cl !>Il'" ... 
~::: 0'" il GOCP o'" 

II -== :!': .. :: I g;= "Cl >. 
Tilført af: aø- CD c;: :5! ~ ... ",- "Cl 

"'..:: ::I~ ... ::1 ... 1: ",'" "CI.D 'ii &!ll~;' 1f.5!' "'ø 0:IC ~ ... ;; .... Gl "Cl I: 
::lA. ~ bl) ~ ol) "'''' !>Il cp'" ~ 

GO SI 
~ Øo o .::IC .. o cøCi,i ø 

35 danske Fisker-: Pd. II'd. I Pd. , Pd. I Pd. I P d. I pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd, 

fartøjer ... I 63828 a39' 1003" 360:' 

Danske Kvaser: 

l fra Frederiksh. 1260 

21 fra andre Pladser 60696
1 

111250:1 

11 svenske Fisker-
fartøjer ... 7524 

pr. Baad og Vo~n I Reje,. 
Fiskerlejer ... 2456' 6605 11:299 1248 

pr. Jernbane & w 11 

,,, n~ti ... n 'j 
Dampskib .••• 9802 11300 17502 140Q6 123122 917879 32296 12330 6190 

laIt ... 

l) 169 Pd. Tunger og 170 Pd. Pighvar. 2) 850 Pd. Tunger og 900 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 
o) Tonk. 6) Kuller. '1) 52&;. Pd. Makrel og 4,0268 Pd. Hornfiøk, 8) 9664 Pd. AM 'lI! 1635 Pd. Aalek...abber. 
II) AM. 10; H690 Pd. J,aka og 640 Pd. ørred, Il) 5890 Pd. Gedde og 000 Pd. Stenbider. 

lait er der tilført 597101 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende Kr. 2,00-6,00 pr. Lpd.; 

Torsk, levende Kr. 0,60':"1,25 pr. Lpd.; Makrel 'Kr. 1,25-5,00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 0,10 
-2,50 pr. Snesl Sild, Kr, 0,50-0,85 pr. Ol; Aal, Kr. 0.25-0,50 pr. Pd.; Laks Kr. 0,50-
0,00 pr. Pd.; ørred Kr. 0,35-0,50 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,20-0,35 pr. Pd.; Rejer Kr. 
0.75-1,25 pr. Pd. . 

Tilførslen af le'l'ende Rødspætter har i Ugens Løb været ret betydelig. DIrekte fra 
Fiskeplads ankom: 13 Kuttere fra Nordsiden af. Anholt med Fisk vejende 18-24 Pd. 
Snesen, betalt med 5-6 Kr. pr. Lpd:; 12 fra Aalborgbugtiln med JI'isk vejende 13-16 
Pd" betalt med 3-4 Kr.; 6 fra Sydvestsiden af Anholt med Fisk vejende 12-14 Pd., 
betalt merl 2' /2-3' /2 Kr.; 3 fra Kobbergrunden med Fisk vejende 18 Pd .. betalt med 3S/ 4 
-431. Kr., og 1 fra IJæsø Rende med Fisk vejende 13 Pd., betalt med 21/ z Kr. Fra Fre
derikshavn ankom 1 og fra Grenaa 18 Kvaser med FIsk vejende 14-16 Pd., betalt med 
3' /2-4 Kr. 11 svenske Baade ankom fra Nordsiden af Anholt og Kysten ved Halmstad 
og betaltes med henholdsvis 6 og 23/. Kr. - Af Torsk tilførtes med 3 danske Kvaser 
625 Lpd., betalt med s/.~_1'/. Kr. og ankom fra Svendborg og Slien. -. Pr. Jernbane og 
Dampskib tilførtes: 2762 Snese Makrel a 1'/,-5 Kr. og 4026 Snese Hornfisk a 10 Øre-
2' /2 Kr. pr. Snes; 686 Kasser danske Sild a 50-85 Øre pr. Ol lIamt en Del ferske Sild 
fra Bornholm. Af tIlførte Hornfisk maatte en Del udkøres paa Lo~sepladsen som usælgelige. 

Prompt 
Leverandør af Makrel og 
Aal til RØgning søges. Sta
dig Levering, Betaling om
gaaende. Bedste Referencer 
til Tjeneste. 'rnbud sendes til 

H. Homanna 
l'iskeregeri, 

Swinemonde, Tyskland. 

fiskekroge -Fabriken 
- h1.,.8.&1II8 l A & l bo r r; 1881 ti 

I K_IInb& •• 1881-

anbefaler alt Ud ... lg at alle I:!urter 
Fiskekroge, ..... vel i Staall.. læl'. 
,om Messing, • samt Pilke i ·.rin 0ll 
Bly. FOrBendo. mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

Københ ..... n K~ 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder Fl.kerne 

Bine anerkendte Snurrevaad i for
.kellig. J,ængder og MaueetØrrel
.e.. 90 og 95 Øre pr. ravn efter 
Garnet.Tykkelse i fi.kefærdigStand. 

Landdragningsvaad til de for
skellige Fiakerier, !amt Vaad til 
Felskvandaft.k.Qrler. 

I 

Chr. Re.tved, 
Vaadbinder. 

Skage",. 

;" ... 
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Xøbenha vns Meka,niske 
N æt og Ga.rn-Fa. brik: 

M. L. Utzon. 
anbefaler 

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

Altona Fiskeauction.1 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Breval}r.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona . 

. 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. 

Nykføbing p. Falster 
i Februar 1898 

Færdigsyede Sejl, solid.t 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmof}. 
Telefon 129. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

leverer efter Bestilling eller fra. Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegaru og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og j 

bedste Kvaliteter. ..\.alekuber, Kork, Flaadtræ og KateehIl 
haves paa Lager. 

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

" 
Ji~diKeret af Cl! 'Id. mag. Will. Lwnrlbe"ck. Trykt hos Frantz rJhristtreu. lCøbenha,vn 
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MEDlEIlSlUD 
Nr. 25. 23. Juni. 1898. 

M:e~e::r::::c..Bb~a.d.et udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er' for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Aunoncer indrØOlmes betydelig Rabat. 

Indhold; Dansk Fiskeriforenings Generalforsam
ling. - ll'iøkeriberetningen for Finanhaaret 1896-
97, Om Oø.nd. Mortensens Forslag til Fredning 
af Rejer. - Nybyggode Kuttere. - Mindre Medde-
lelser. Fiskeriberetninger. BekendtgØrelser 

l Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stueu, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren afl\1edlemsbladct 
træffes desuden i Alm. 5-7 t:ivanomose
gaardsvej il A. 3 S. Sager vedrørend(' Re
daktionen af Medlemsbladet bedes ~\JllJte 

til Kontoret. --_ ..... _----------
Breve ·Og antlre ForsendclseJ" til For

eningens Konsulent bedes altid alenc aitres
I!.erede til hans Bopæ,l: Falkonergaardsvej 16~ . 
KØbenhavn V. . ' .' ... 

Eft~t!tYk .af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt. naar K.llden, .~ngives. 

. Dansk Fiskerif~ings 
Generalfors~mling 

Lørdagen den 16. April 1898. 
(Slutuing.) 

Dinlgenten: Som d'Hr. vide, val' 
jeg Hjor mod et lignende Forslflg, 
.leg troede jkke, det kunde lude sig 
gøre at vedtage d.et uden derved at 
t'orurette en stOl' Del Medlemm~~,' 
idet de kilbeuhavnske Medlemmer 
derved naturligvis vild e fau større' 
Indflydelse end Medlemmerne fra 

Provinst'n, Det er en Side af 
Spøt'gsmauleL Men naar nu Konsul 
Fabricius mener, ll;t man bør aflive 
et saadant Forslag, hvergang det 
fremkommer, kun jeg ikke sam
stemme deri, Dette Forslag er 
sejglivet; det vil komme frem igen, 
og det vil sau let· blive saaledes, at 
mange Medlem~er j dette Forslags 
V tHltagelse se en Betingelse for, at 
b'Ol'eningen kan belstaa. Det er 
ikke heldigt, saale~es at binde sig 
til et enkelt J""orslag og mene, at 
Foreningens Vel beror paa, at netop 
dette Forslug kommer frem. Det 
synes mig derfor ret naturligt, at 
delr blev ne'dsat et Udvalg, som kunde 
tage Spørgsmaalet under Overvejelse 
og siden fl'emkomme med .et Forslag. 
.Jegtror nu ikke, at Udvalgets For
slag" vilgaa i den Retning, som Hr. 
Mikkelsen mener, men der kunde 
dog muligvis findes en. Form, hvor
under del' kunde gives en udvidet 
Stemmeret. Der er af Konsul Bel'
tbeisen !ltmet Forslag. om til dette 
Udvalg at vælge 3 Medlemmer af 
Bestyrelsen . og 2 af Foreningen. J eg 
vil foresluu., at Generalforsamlingen 
valgte 5 Medlemmer a~ Foreningen 

?j.: 



6g anmodede Be8ty~elsen om at vælge 
3 Medlemmer, for at dette samlede 
Udvalg kunde tage under Overvejelse, 
hvorvidt en Reorganisation af Dansk 
Fiskeriforening maa anses for ønske
lig, og eventuelt fremkomme med 
Forslag til en saadan. Derved vil 
der fremkomme et Udvalg, som man 
kan haabe vil øve en heldig Ind
flydelse m. H. t. at holde Foreningen 
og Bestyrelsen sammen og derigennem 
ogsaa være til Ga vn for Foreningen 
i det hele taget. 

Konsul Berthelsen : Den Tanke, 
Fisker Rasmus Nielsen udtalte, kan 
jeg tiltræde. I Modsætning til Kon· 

. sul Fabrieius mener jeg, at det ikke 
kan forsvares at vise de Aar efter 
Aar fremkommende Krav· tilbage, og 
jeg mener derfor, ,at det var ønske
ligt at finde an Form til at imøop
komme de Medlemmer, der visc> In
teresse for Foreningen. J eg tager 
mit Forslag tilbage, idet jeg kan 
tiltræde Dirigentens Forslag.· 

A potheker AaTsle.U', Præstø: J eg 
kan slutte mig til. Dirigentens For
slag, Dlen da jeg tror, at jo flere 
Medlemmer der er i et Udvalg, desto 
tungere arbejder dette som Regel, 
Illener jeg, at vi kunne naa det 
samme Resultat, hvis vi i Modsæt
ning til, hvad Konsul Berlhelsen 
foreslog, der vilde have 3 Bestyrel
sesmedlemmer og 2 udenfor Besty
relsen, hvorved denne vilde komme 
i Overvægt, gik den Mellemvej, at 
lTdvalget skulde bestaa af 3 Med
lemmer udenfor Bestyrelsen og 2 af 
Bestyrelsen. 

Redaktør Videbæk: Jeg kender 
ikke de foregaaende Aars Forhand
linger 0111 denne Sag, da jeg aldrig 
før iaar har været til Generalfor
samlin!? ; men naa!' jeg anbefaler 
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Forslaget, er det navnlig ud fra den 
Motivering, Overretsprokurator Leth 
gav. Jeg forstod Hr- I.Jeth saaledes, 
at han ønsker at faa stØlTl~ Tilganp; 
af Medlemmer, at faa ligesom frisk 
Vind i Sejlene, saaledes at· der 
kunde komme endnu mere Liv i 
Foreningens Arbejde. Forslaget, 
som det foreligger, omfatter et meget 
vidt Program, idet Udvalget skal 
søge at finde en Form, hvorunder 
Foreningen kan komme til at arbejde 
paa bedre og heldigere Vilkaar og 
faa flere Penge i Kassen. Dette 
mener jeg er værdt at tage under 
Overvejelse, men ellers er det mig 
omtrent lige meget, om Udvalget 
bliver sammensat pa~ den ene eller 
den anden af de foreslaaede Maader, 
naar blot det kan fiude Midler til 
at gøre Forenin~en endnu mere 
frugtbringende end hidtil. Et nedsat 
Udvalg kan meget bedre fremkomme 
med vel motiverede Forslag, end en 
Generalforsamling, hvor den ene 
Tanke krydser den anden, uden at 
Medlemmerne haye været forberedte 
paa, hvad de vme stemme for. 
Foreløbig vil jeg holde mig til det 
af Dmgenten fremsatte Forslag. 

Konsul Be'rthelse1': Ogsaa jeg vil 
slutte mig til Dirigentens Forslag. 

Fisker Niels Jensen, København: 
J eg tror ilrke, der er Grund til at 
være bange for de Mænd, som give 
10 Kr. og derover i Kontingent, 
Ihi de give dog deres Penge af In
teresse for Fiskerisagen. Men pan 
den anden Side er der sikkert mange, 
der gerne vilde ha1{e Stemmeret til 
Gengæld. 

Dirigenten: Det, som foreligger 
til Forhandling, er ikke, hvnd der 
skulde komme tHI af Udvalgets Ar-
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bejde, . lUen knn Spørgsmaalet om 
N edsættelse af et Udvalg. 

Overretsprokurator Leth: Konsul 
Fabricius har ikke Ret i, at det er 
det samme Forslag, som gaar igen. 
Efter min Motivering omfatter For
slaget to Ting, nemlig baade det, 
der sidst var Spørgsmaal om, og 
dernæst en Side til af Sagen, nemlig 
en yderligere Lejlighed for Med~ 
lemmerne til at medvirke. Der 

'ligger dog slet ikke noget i selve 
Forslaget derom. Et saadant Ud· 
valg kan komme til hvad Resultat, 
-det "il, om dn,t overhovedet finder, 
der skal gøres noget, og hvad der 
saa skal gøres. Men denne bestan· 
dige Nedgang af Foreningens Med
lemmer omtalte Konsul Fabricius 
ikke, og jeg ved ikke, hvad han vil 
gøre derved. Det forekommer mig 
dog, at der maa gøres noget. Mep 
som sagt, der foregribes intetsom
helst ved dette Forslag om et Ud
valg. Jeg kan slutte mig til den 
ærede Dirigents Forslag, der for
muleres saaledes, at der vælges 3 
Medlemmer af Bestyrelsen og 5 af 
Forsamlingen, og til fordel for 
dette Forslag tager j<'g mit Forslag 
tilbage. 

Præsidenten: J Pall. Bestyrelsens 
Vegne skal jeg udtale, at de 1. ikke 
har noget imod dette Forslag, ·men 
er villig til at udpege 3 Medlemmer 
af Bestyrelsen til :lt tiltræde dette 
Udvalg, Jeg tror ikke, Bestyrelsen 
ellers behøver at motivere sin Stil
ling til hele dette Spørgsmaal. Det 
gjorde vi ifjor, og vi have ilrke for
andret Mening siden den 'fid. Vi 
synes ogsaa det vilde være heldigt, 
hvis vi kunde faa flere Tikrone· 
medlemmer, men jeg tror .ikke, vi 
faa det ved at give almindelig Stem-
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meret, thi de fleste af dem, som el'e 
Tikronemedlemmer, ere det allige
vel, hvad enten de have Stemmeret 
eller ikke, og man mali. ogsaa buske 
pall. - som udtalt her at det 
ikke vilde være ganske retfærdigt 
overfor de langt borte boende Med
lemmer, da de have vanskeligere 
ved at komme til Generalforsamlingen 
end de, som bo i Nærheden. Be
styrelsen har som sagt ilrke noget 
imod at vælge 3 Medlemmer til 
dette Udvalg: 

Apotheker Aarslep'; il vis Besty
relsen akcepterer Forslaget om 3 
Medlemmer af Bestyrelsen foruden 
5 af Forsamlingen valgte og der
igennem mener, at e Mand arbejder 
bedre end 5 Mand i et Udvalg, 
tager jeg mit Forslag tilbage, men 
man plejer dog ellers at mene, at, 
det ikke bliver den bedste Mad, 
som der er flest Kokke om. 

Præsidenten: Vi have kun nævnt, 
at vi vilde være villigo til at vælge 
Medlemmer af Bestyrelsen til dette 
Udvalg. Vi have ikke i og for sig 
henholdt os til noget bestemt For
slag. 

Ved den derpaa foretagne Af
stemning, vedtoges Forslaget om et 
Udvalgs Nedsættelse, enstemmig. 

Dernæst vedtoges Apotheker Aars
leff's Forslag om, at Udvalget skal 
be8taa af 3 Medlemmer udenfo?' 
Bestyrelsen 0.'1 2 af Bestyrelsen. 

Man gik derefter til skriftligt 
Valg af 3 Medlemmer til dette Ud
valg. 

Konsul Berthelsen : Tør jeg spørge, 
om Bestyrelsen sanktionerer, at Ud
gifterne til Udvalgsmedlemmernes 
Rejse afholdes af Foreningen. 

Dirigenten : Jeg skal bemærke, at 
et Medlem hos mig har udtalt, at 
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'" .JI 



hellere end at give Peuge ud til et 
sandant· Udvalg, sInilde man putte 
dem i Bøss\'rne til Forulykkedes 

. Efterladte. 
Kaptajn Trolle: Jeg vil t-al<ke for 

den Tillid, Generalforsamlingen. har 
vist mig ved at vælge mig til Medlem 
af Bestyrelsen. J eg betragter det 
som et Udtryk for den Stemning 
eller Misstemning, dE'r er fremkommen 
som en Følge a.f det Svar, Besty-' 
relsen har givet i Anlednin! al en 
Henv.endelse til' den om .~ estl~st
Havnesagen. Kun bl' klager '}eg, at 
Vejen til dette Valg sklllde' 1!lo.a 
over Kommandør Bojesens I;ig. Vel 
kan jeg ikke billige Kommandørens 
Udtalelser j' Havnesageil, . men jeg 
har paa Sila mange andre Omraader 
arbejdet godt sammerJ' med ham, at 
jeg beklager., at JE'g el' kommen 
netop i hans Sted .. Jeghanle hellere 
set, at jeg var kommen ind ad Sup
pleringsvejen, og at man var enedes 
om paa enellE'I' anden Mande at 
give sin Misfornøjelse med Bestyrel
sens Optræden i Havnesagen Luft, 
men saa farresten havde ladet Be
styreirens Sammensætning blive, som 
den var. .Jeg takker imidlertid for 
Valget og skal selvfølgelig være villig 
til loyalt Samarbejde med den øvrige 
Bestyrelse. 

lJUfaldet af den imidlertid fore
tagne skriftlige A fstemning, blev at 
Overretsprokurutor Leth med 19. 
St., Konsul. Berthelsen med 15 St. 
og Borglllesh~r N eumann Illed 20 
St. valgtes til Medlemmer af det 
ovenfor nævnte Udvalg. 

Overretsprokuratul' Letlt: Jeg har 
begæret Ordet, som jeg flere Gange 
har gjort Ol! ogsaa idag har ~ærlig 
Anledning til, nemlig, fordi jeg tror, 
at vi alle bør takke Bestyrelsen og 

udtale vor Paaskønne1se' for dens 
At.!:bejde i ilet forløbne AnI'. Vi 
haåbe,. at det bestandigt maa lykkes 
Bestyrelsen at føre den Sag, som 
den har ofret sine Kræfter og Vil'k
som hed, paa heldig Maade fremad 
.til . Gavn for den danske Fisker
befolkning og til Gavn for det danske 
Folk .i det hele taget. 
:.Medlemmerne sluttede si~ med 

Akklamation til denne Udtalelse. 
·P..:æsidelltell: Maa jeg paa Be

styrelsens Vegne takke mance Gange 
for de venlige Ord, som Overrets
prokurator Leth henvendte tilos. 
DWigger os selvfølgelig meget paa 
H'te stadig at arbejde for For
eningen, saaledes at den kan gjøre 
llen Gavn, hvorfor den er stiftet. 

Diri,qenten: Dermed er Behand
lingen af de Generalforsamlingen 

. foreliggende Sager sluttet. J eg 
takker for den af Forsu'mlingen ud
viste Ro, som har gjort mig det let 
'at lede Forhandlingerne. 

Gereralforsamlingen hævet KJ. 4 3 ,'>. 

Fiskeriberetningen 
for Finantsaaret 1896-97 

(fortsat fra Mr. 23,) 

Statistiken for Farvandene inden
for Skagen er udarhejdet af Pt'emier
løjtnant V. Johnke. Fjskeruefolk
ningen har i 1896 udgjort 8357 Mand 
mod 8197 i 1895. TotalIldhyttet har i 
1896 været 4,723543Kr. mod3,929208 
i 1895, altsaa hetydE'lig Ft'emgang 
siden det foregaaende Aar, ligesom 
Udbyttet har v:1Jrct det bedste siden 
Statistikens Begyndelse. 

Torskefiskeriet Ildgjorde i V æl'di 
807561 Kr. (532920 i 1895), j Ud
bytte 7,014250 Pd . .og 147137 Sno 

, 
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Der er Fremgang i' alle Distrikterne 
undtagen Sundet, hvor Fiskeriet i 
1896 er mindre end i 1895. 

Rødspættejiskeriet udgjord e i Værdi 
1,565690 Kl'. (1,297802' Kr. i 1895), 
og i Udbytte 1,057532 Sil. (1,004845 
Sno i 1895). Der hal' været Frem
gang i alle Distrikter med Undta
'galse af Syd Lolland. Særlig i de 
nordlige Distrikter paa Jyllands 
Østkyst har saavel Udbyttet som 
V ærdien været en Del større end i 
1895. 

Kutterjiskeriet i 1896 fra Skagen 
-Frederikshavn-Sæby har for Rød
spættens Vedkommende omtrent givet 
samme Resultat som i 1895 hvad 
Udbyttet angaar, hvorimod Værdien 
af Fangsten har været større end 
i det foregaaende Aar. Det viser 
sig, at det er fordelagtigt at tiske 
udenfor Skagen i Modsætning til i 
Kattegat, idet Rødspætten pall. clet 
førstnævnte Sted er betydeHg større 
og vægtigere og som en Følge deraf 
ogsaa værdifuldere end i Kattegattet. 
Eksempelvis skal saaledes nævnes, 
at en Kutter' har fisket omtrent det 
,amme A ntal Rødspætter i nærlig 
det samme Antal Dage i Kattegattet, 
s~m en Kutter udenfor Skagen, men 
dtnne har tilnæl'melsesvis haft den 
d<hbelte Indtægt. Bruttoindtægten 
fol' en Kutter, der påa en enkelt 
DaC nær udelukkende har fisket i 
Kattegattet, og som har drevet Fiskeri 
i ca. 11 Maaneder med 101 Fiske
dage, er omtrent den sallIIne som 
,Brutbindtægten for en Kutter, der 
paa t Dage nær udelukke Ilde bal' 
fisket ldenfor Skagen, men som kun 
har 'dnvet Fiskeriet i ca. 6 Maa
neder ned 49 Fiskedage. 

Gcnmmsnitsprisen pr. Snes Rød
spætter nnget udenfor Skagen (Ska-

gerak og Nordsøen) N' ollltn'nt 
dobbelt saa stor som pr. Snes Kat
tegats-Rødspætter. 

Tungejisket'iet udgjorde i Vtl'rdi: 
96li171 Kr. (51906 Kr. i U:l95), og 
i Udbytte 90055 Sn .• og 99571 PO. 
(26632 Sno og 63268 Pd. i 1895). 
Der er Fremgang i alle Distrikter, 
llIen Fiskeriet staar enduu en Del 
under et Middelaar. 

Rødtungejiskeriet udgjorde i Værdi 
5617 Kr. (3528 Kr. i 1895), og i Ud· 
bytte 66852 Pd. (40178Pd. i 1895),alt
sau Fremgang siden i Fjor, men 
endnu ikke paa Højde med et Mid· 
delaar. 

Pighvarjiske1'iet udgjorde i V æl'oi 
25585 KJ. (17024 Kr. i ~895) og i 
Udbytte 66963 Pd. (49436 Pd. i 1895). 
Der er saaledes Fremgang siden i 
Fjor, og Resultatet af Fiskeriet i 
1896 o3taar højere end et Middelaar, 
baade hvad Udbytte og Værdi an-
gaar. ' 

Makre7fisket'iet har i 1896 indbragt 
10175 Sno til en Værdi af 27118 Kr. 
(50107 Sno til en Værdi af 4!880 
Kr. i 1895). Der er altsaa betydelig 
Tilbagegang siden foregaaende . Aar. 
Tilbagegangen er især i Distrikterne 
Jyl1ands Østkyst mod Syd, Sundet, 
Store Belt, Syd Fyen og Syd Sjæl
land, hvorimod der i Distriktet 
Sjællands Nordkyst har været drevet 
et forholdsvis godt Makrelfiskel'i i, 
1896. 

Sildejis"eriet har i 1896 indhragt 
898297 Ol til en Værdi af 651926 
Kr. (712896 Ol til en Værdi af 
534055 K~ i 1895~ 

Gennem-
snitspris pr. Ol i 1893 
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Udbyttet har, været mindre end i 
et Middelaar, . men der har været 
Fremgang sideD i Fjor, hvilket sær
lig skyldes Distrikterne Sundet, Syd 
Fyen og Syd Sjælland. Ved Born
holm har Sildefiskeriet været ringere 

. end i 1895. 

Aalefiekeriet i Ru,ser m. m. ud
gjorde i 1H96 i Udbytte 2,130936 
Pd. til en Værdi af 833005 Kr 
(1,599801 Pd. til en V rerdi af 605316 
Kr. i 1895), hvilket er en betydelig 
Fremgang og det bedste Resultat i 
Følge de sidste 12 Aars Statistik. 

Aalefiskeriet i Vaad udgjorde i 
1895 i Udhytte 1,149747 Pd. til en 
Værdi af 385669 Kr. (1,037511 Pd. 
til' en Værdi af 353636 Kr. i 1895). 
Per er Fremgang i alle Distrikterne. 

Honifiskefangstelt hal' i 1896 givet 
64943 Sno til Værdi 106016 Kr. 
(49081 Sno til en Værdi 68764 Kr. 
i 1895), hvilket er betyd!'ligt mere 
end et Miude~aal' og det foregaaende 
Aar. Fremgangen skyldes særlig 
Distrikterne Store Belt, Syd Fyen, 
Syd Siælland og Syd Lol1and. 

Laxe- og Øn"edfiske1"iet har i 1896 
givet 262661 Pd. til en Værtli af 
196866 Kr. (136780 Pd. til en Værdi 
af 121824 Kr. i '1895). Sæl'lig ved 
Bornholm bar der været et godt 
Lakse- og Ørredfiskeri i 1896. 

Rejefiskeriet har i 1886 givet 63581 
Potter til en Værdi af 78354 Kr. 
(45315 Potter til en Værdi lli 52690 
Kr. i 1895). Dette fiskeri, der 
siden 1892 har været i stadig Til
bagegang, har i Fjor givet et bedre 
Udbytte end i de sidste Aar. Der 
har vreret Fremgang i alle Distrik
terne, særlig i Dist!'i ktt'rne Sundet 
og Syd Fyen, hvor Værdien af Reje
fiskeriet i 1896 omtrent har været 

dobbelt saa IItor som det fore 
gaaende Au. 

Gjeddejiskeriet har i 1896 givet 
67213 Pd. til en Værdi af 19972 
Kr. mod 67676 Pd. tHen Værdi af 
22380 Kr. i 1895. (Fortsættes) . 

Om Cand. Mortensens Forslag 
til Fredning' af Rej en. 

(Ved Overretsprokurator Leth.) 
(Slutning). 

En Slutning ad indirekte Vej gna
ende ud paa, at siden Aarsagen ikke 
kan være nogen af de andre nævnte, 
maa den være Opfiskning, kan selv
følgelig ikke være ,overbevisende, og 
Forfatteren kan derfor næppe selv 
mene ved sin Udvikling at have le
veret hverken fyldestgørende Bevis 
eller overvejende Sandsynlighed for, 
at Mangelen paa Rejer skyldes Op
fiskning og vil blive afhjulpen ved 
den af ham foreslaaede yderligere 
Fredning. Det kan ikke betvivles, 
at Forfatteren nærer en faat Over
bevisning om sin Theories Rigtighed, 
hvilket dog synes mere at bero pas, 
hvad ma.n kan kalde en Klippetro, 
der netop som saadan savner 1'.11-
strækkeligt Grundlag til at have 
fornøden videnskabelig Betydning og 
til at kunne gøre de af Forf. fore
slaaede Foranstaltninger' tilraadtlige 
eller forsvarlige, hvilke, som lam 
s~lv indrømmer, vilde, gøre en stor 
Revolutiøn i Rejefiskeriet af en baade 
for Fiskerne og Fiskehandleme og 
ikke mindst for Publikum ubehagelig 
Beskaffenhed. Revolutionære rvangs
forholdsregler turde i det 'h~e helst 
være at undgaa li!esom i a:nitre For
hold sIlaledes ogsaa paa Fiskeriets 
Omraade,_ men vild'e maD endelig 



skride til revolutionære Tvangsbe
stemmelser, maatte Berettigelsen 
hertil alene kunne søges deri, at 
enhver Tvivl saavel om deTes Nød
vendighed som Nytte var udelukket. 

Forfatteren' siger i en N ote u~der 
Teksten, at han ikke vil benægte, 
at der muligvis kan være endnu 
flere A arsager til Rejefiskeriets Af
tagen; men bvad det er for Mulig
heder, SOlD han her sigter til, an
giver han ikke. Der er en Side af 
Sagen, som Forfatteren ikke ses at 
have skænket nogen Opmærksomhed 
eller overbovedet beskæftiget sig 
med, og det er Ernædngsforholdene. 
Vand alene er' ikke tilstrækkeligt 
til, at Mængder af Rejer deri kunne 
udvikles og trives. Hertil kræves 
tillige. at Vandet indeholdet' rigelig 
Føde, Er Vandet fattigt paa Føde 
til Rejer, kan det heller kun ernære 
et mindre Antal af disse, og skulde 
Føden i høj Grad svigte, maa Rejerne 
i samme Grad forsvinde. 

Det er ikke min Hensigt bel' at 
komme dybere ind paa, hvad der 
vedkom mel' Rejens' Ernæri ngsforhold, 
og jeg indskrænker mig derfor til 
kun at henlede Opmærksomheden 
pall. et enkelt herhenhørende Forbold , 
der forekommer mig at kunne spille 
en væsentlig Rolle med Hensyn til 
Reje:6.skeriets Tilbagegang. 

Som Forfatteren omtaler: forlader 
Rejen, der. bærer sin Rogn fast
klæbet til smaa Fødder under sin 
Hale, . Kysterne benimod den Tid, 
da Rognen skal udklækkes, og be
giver sig ud i aabent Vand, bvor 
den yngler, og hvor den udklække.le 
Yngel, som bar et andet Udseende 
end den voksne Reje, ifølge For
fatteren fører et pela!)isk Liv i c. 4 
(3~o) Uger, førend den· igMlnem 
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forskellige Hudskiftcl' kommer sa.a 
vidt, at' den har antaget de voksnes 
Udseende, hvorefter den da, søger 
ind imod Kysterne. Forfatteren 
siger ikke udtrykkelig, at. det er i 
de øvre Vandlag, at Ynglen færdes 
under Rit pelagiske Liv, men det 
kan dog neppe misforstaas, at dette 
er Tilfældet. Forfatteren beskæf
tiger sig ikke med, hvad der tjener 
til Føde for Rejens Yngel under 
dennes pelugiske Tilværelse, men 
han komuwl' kun l~jligbeds\'is til at 
antyde noget herom, idet ban siger, 
at Unger, som han i længere Tid 
holdt gaaende i Glaskrukkcr, gav 
han til Føde Coppepoder, som de 
fangede meget behændigt og at 
dersom Ungerne, sall. -længe de er 
pelagiske, kom ind i vore Smaa
vande, vilde de ikke isamllle :6.nde 
tilstrækkelig Næring, fordi disse 
Vande ere "i Regelen meget fattige 

. paa Plankton-Organismer. II Reje
ynglens Føde er altsaa Plankton
Organismer, hvorved, som bekendt 
fOl'staas den mikroskopiske eller dog 
af meget smaa Individer bestaaendE', 
i Havet levende Plante- og Dyrever
den, af ll\'ilken den sidste er afhængig 
af den første, der kan betegnes som 
den hovedsageligste Kilde til Er
næring 'af alt Dyreliv i Havet. 

Men bvad om nu Forholdene i 
Havet til Tidel' stillede sig saaledes, 
at Planktonen kun i mf'got ringe 
Mængde \'al' til Stede eller endog 
srlll godt som ganske manglede. 
Hvorledes vilde det dagaaReje
ynglen i dens pelagiske Stadium, 
selvom der var Masser a.f Yngel 
udklækket? Det er da aab('ubart, 
at den maatte i første Tilfælde for 
en stor Del og i sidste saa godt 
som fnldstændig gan. til Grunde a.f 

/ 
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Mangel paa Føde; thi Ynglens Be
vægeisesevne er: for ringe til, at den 
kunde søge andre Steder hen for 
at find.' Føde, 

-Men hændes det, nu nogensinde, 
at Havet er blottet for Plankton. 
.Ja, herom fOl'pligger der alt nu Un
dersøgelser baade j U cl l:I ndet og 
herhjemme. J eg skal indskrænke 
mig til at omtnle do sid&t(', der 
skyldes Forstandl'l't'Jl /'01' den danske 
biologiske Station, Dt,. ph il. Petersen. 

Allel'eue i (>11 tidligere Indberet
ning nævner Dr. Peter:wll, ~lt han i 
det da unders0gt~ Farvand fandt det 
elle Aar Masser af Plankton, Diato
lllecl',lIIodt'ns der i et følgende Aar 
lmn fUlldt('s Ilwgd faa, I den nys 
udkomne Intlberetlling fra Dr.Petersen 
meddeles lmi, kl'tid Resultaterne af 
Planktonundt'rsøgplsel', som han med 
et fortrinligt tii Dels af ham selv 
konstrUf,'rpt A pparat har foretaget 
satLvl'1 i Limrjonlen som i Kattegat. 
Dette A JlPU I'U t bf'staut' af en til Fisk
ning af Plankton ind!'t'Het Pose, hvis 
Mundin!!, mån hal' i sin l\f:tgt at lukke 
paa . en hvilken som helst Dybde, 
ilian ønsker. Pn:t (h~lllle ~laade ka,n 
man undersøge Planktout'ns l\faJngde 
og Beskaffenhed i de forskellige Vand
lag. Den føl'ste Gang, Dr. Petenlen 

. forsøgte dette A pparat, var den 5, 
Maj 1897 paa 22 Fa me Vand nord 
for Nordre Rønner .. ('d Læsø. Van
det havde het' fra Orerfladen til 5 
Fa mes Dj'btle en Saltholdighed af 
2,55-2,57 pOt., medens Vandet paa 
10-20 Favne havde en Saltholdighed 
af 3,4 pOt. Foroven løb Vandet. 
nordpaa, forned!'n derimod sydpaa. 
Her stod nltsaa to ganske forskellige 
Vand masser o\'er hinanden. Der hlev 

'nu gjort en 'l'ræk lo'oret opad med 
posen fra en Dybde af 20 Favne op 

til 10 l!'ame, 11\'01' den derpaa luk
kedes. Man havde sanledes gennem
fisk<>t en lodret Søjle pna IO Favne 
af det salte Vand, og dette viste sig 
at ha\'e et temmelig stærkt og levende 
Plankton. Derpaa gjordes et Træk 
med Posen fra 5 Favne Vand til 
O,'erfladen. Det \'iste sig herved, at 
ddte Vandl:1g ,el indeholdt omtrent 
dot samme Pbnkton som det under
liggende sn Itere VanIl, l11l'n at næsten 
alle Diatomoerne vare døde, vand fyldte 
og i Reglen uden SPOl' af Oellevæv. 
Plnnktonet i dd 0\'ersto V.tIlc1lag nU' 
sa:tledus fon1,ern:t og uskikb·t til"t 
tjeotl til Føde fol' dl' Sm:laV:CSI'IH'l'. 
dpriblandt Rejclar\'el'll(~, del' I'l'l: 

anviste paa at ernære sig af d·'t. 

Forfattl'ren (cand. Mortensen) an
slaut' Rejens Len·tid for Hunnens 
Vedlwmmende til 3 Aar, for Hannens 
kUli til 2 Aar. Dutte, at de enkelte 
Rejers Levet id indskrænker sig til 
en 2-3 Aar, medfør~r, at et Far
vands vedval'!'nde Befollming med 
Rpjer gennl'llI A arenes I.øb kun kan 
vedligeholdes \'ed en stadig Rekrute
ring med nye Individer, men dersom 
en regelm:1.lssig 'l'ilgang af nye Indi
vider standser et AuI' eller to ved, 
at· hydogmfiske Forhold bedrke, at 
Ynglen paa sit p<·Iagiske Stadium 
guar til Grunde af l\Jangel pau. Føde, 
maa uen uundgaaelige Følge heraf 
blive en Tomhed pau Rejer i Far
vandet, en Tomhed der end ikke 
vilde kunne undgans, selvom man 
vilde tænku sig den M nlighedat 
skaanehver enkelt af de gamle Rpjers 
J.Jiv til den, efter at have lerd sine 
2-3 Aur, døde af sig selv af Alder
dom. Paa den anden ·Side er R j('ns 
Formerelseseme saa stærk, at Af· 
kommet af fau tillnlgeblevne Individer 
i Løbet af en ganske kort Aartække 

, 
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vil under gunstige Forhold kunne 
vokse op til en rig Bestand~ idet 
hver Hun ifølge Forfatteren bærer 
fra ca. 300 til ca. 2500 .Æg under 
sjn Hale, og en Del Hunner endog 
yngle to Gange aarlig. 

Nibyggede Kuttere. 

Frederikshavn; den 21. Juni 1898. 
I de sidste Dage er det gaaet livligt 
med Afløbning af nye Kuttere, ikke 
mindre end 4 ere gaaede eller vilde 
gaa af Stabelen. Fra Ski bsby g
mestrene N. Nielsen & Søns Værft 
ere to færdige, den ene hedder "Maria 
Magdalene" og er bygget for et Part
rederis Regning med Købmand Chr. 
Holm som bestyrende Reder, den er 

'ca. 30 Tons Brutto dg kostei' fuldt
rustet med Redskaber og Petroleum s
motor 11000 Kr. Fartøjet skal føres 
af Skipper M. Larsen Rønnest, Fre
derikshavn, Den anden Kutter skal 
hedde "Emaus" og er bygget for et 
Partrederi af Skagfiskeres Regning, 
{Ol' hvem Købmand P, Schou skal 
være bestyrende Reder, den er noget 
større, ca. 38 Brutto Tons og koste]' 
fuldt udrustet ca. 12000 Kr. O.l,øn
strup skal være Kutterens Fører. 
Begge Kutterne forsynes med Pe
troleumsmotor fra Fabriken "Dan" 

. København ved Frederikshavns lT ærn
støberi og Maskinfabrik, 

Den første af de to, der ere af
løbne fra Skibsbygmester N. Olsens 
Værft, er bygget for et Parb'ederis 
Regning udelukkende bestaaenle af 
Bangsbostrand Fiskere, hvorfor Kut
teren ogsaa kommer til at hedde 
"Bangsbostrand" , Den er 34 Brutto 
Tons drægtig og koster fuldt udrustet 
13000 Kr. Skipper Ole Jensen Røn-
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nest . skal være FørC'l\ Den anden 
bygges derimod fol' et Aktieselskabs 
Regning og kommer til at hedde 
"Oharlotte Olsen". Selskabet faar 
Købmand Ohr. Olsen som bestyrende 
Reder, den el' af samme Størrelse 
som sidstnævnte. Aktiekapitalens 
Størrelse er 13500 Kr. Chr. lJustesen 
af Skagen skal være Fører. Begge 
disse Kuttere forsynes med Spil fra 
Bolinders mekaniske Værksteder i 
Stockholm. Alle 4 Kuttere skulde 
være hjemmehørendE' i Ft'ederikshavn. 

1.1. 

Mindre Meddelelser. 
Anboldt Trawldamper. (R. B.). 

E8~je1'g, den 16tle Juni. Fiskeri
jnspektionsfartøjet "Gt'ønsund" ind
bragte imorges hertil Damptrawleren 
G. r. 550 "Covus" af GrimsbYi 
Kaptajn Charles Lawson, der var 
anholdt for at have gjort sig skyldig 
i Fiskeri pau dansk Søterritorium, 
Kaptajnen indgik paa at betale en 
Bøde paa 200 Kr. til Statskassen 
samt Konfiskation af Styrborustruwl 
og 5 Kurve Fisk. 
InternatlonaleiF ili!keriundersøgelser. 

I disse Dnge liggf'r her en svensk 
Kutter "Gustaf'\ del' af den svenske 
Regering er stillet til Disposition 
til videu sIm heli ge Ha vundersøgeIser . 
Den svenske Fiskel'iintendant Dr, 
Malm bf'nndel' sig o 111 bo 1'<1 for at 
foretage TI mlel'søgelser over Sildens 
Indvandringer fra Skagerak til vore 
øvrige Farvande. Samtidige Under
søgelser orer Sildens Vandringer 
ventes foretagne fra Norge og even
tuelt Tysklund, af disse lJandes bio
logiske AutoritetpI'. Dette el' det 
første Forsøg paa, at foretage sam- . 
tidige internationale Fiskeriundel'-



; 0". "o :',., 

"".' .. 
') 

<~ 
278 

søgeiser, 
Initativet. 

Svel'ig har dertil taget 
Hvorvidt Danmark vil 

deltage i disse U nd~rsøgelser vides 
endnu ikke. 

Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, . den :JOlle .J nIli l~Ho. 

Kullerfiskeriet l1!'rfl'!\' Kysten er op
hØ!·t for denne Sæson, og Hadiske
riet med U udtagelse af enkelte Hav
ture ef t f' l' Ha:! og; Skader til Tørring 
vil nu hvile til Slutning;(,1l af S0Pt. 
pl1p1' Begyndelsen af Oktober, da 
Efteruarssæsonen SOIl1 Rf'gel begyn
del'. 

Sidste Sæson nlaa betragtes som 
ganske sod, 0111 ('nd knap saa god 
som Foraal'ssæsonen 18!)7. Udbyttet 
har været omtl'~nt 11523 Kr. for 
alle Havfangsterne tilsammen lUed 
29 Havdage mod 3337 Kr. 96 0re 

,lUed ] O Hlmluge i Efteraaret og 
14980 Kr. 50 0re med 14 Havdage 
i Foraaret 1897. 

Efter Forlydemle giver Aalefiske
riet for de af vore Havfiskere som 
for Tiden ere beskæftigede i Far
vandene omkring Sjælland, Møen og 
andre af 0erne et ganske godt Ud
bytte, medens A aldisk('riet i Nissum 
Fjord som Fnlgo af koldt og usta
digt Vejrlig gi l'er forholdsvis daar-
ligi Udbytte iaur. J. 

Frederikshavn, dell ~l. Juni 1898. 
Over Halvparten af Kutterne have 
fisket paa Vestkysten i sidste Uge 
og ca. 50 Stkr. indkom derfra i 
Ugens Slutning med fra 50-200 
Snese h\'e1'; Fiskeriet er hovedsa
gentlig fOl't·gauet i :B'aryundet nord
vest af Hirtshals, Rødspætten vejpde 
14--20 Pd. pr. ~nes og betaltes med. 
fra 21/~-4 Kr. Snesen. Næsten alle 

Kutterne bavde mindre Partier Skær
issing, der oImaaede 4--5 0re pr. 
Pd. Fra Herthas Flak indkom 6-7 
Kuttere med Laster af fra 200-300 
Snese hver, Fisken vejede 12---:13 
Pd. Snesen og betaltes med fra 1 

',; , 

Kr. 25 0re-1 Kr. 600re pr. Snes. 
Kun enkelte af de· paa Aalborg- , 
bugten fiskende ere indkomne hertil, ··1 
de fleste ere afgaaede til København 
med Fan!?sten. Fra I~æsørende og 
fra Dvalegrunden sydost af ~æby er 
der indkommet 4--5 Kuttere med 
ca. 200 Snese hver, vejende 10--,-11 
Id. HIlesen og betalte med 1 Kr. 

1 Kr, 25 0re Snesen. En enkelt 
Kutter fra. den s\'enske Kyst havde 
en Fangst af ,ca. 60 Snese Hød
spætter, betalte med 2 Kr. pl'. ~nes 
og ca. 1000 Pd. Skærissing. Endnu 
ved varer det rigelige Makrelfiskeri 
.under N orge. De paa Norge sejlende 
Søfolk meddele,' a t Fiskebaadene 
for '.l'iden ligge langs Kysten i Tu
sindtal. Men nu siger det snart 
stop, efter den 24de gaar Mak1'elen 
ikke mere saa villig i Garnene. 

- Fiskerne sige, at den da begynder 
at kunne se, senere hen, da den 
siges at blivi helt seende, fanges den 
kun paa Krog (Dørg), men naturlig
vis da aldrig i saa store Masser. 
Faktisk er det, at Mukrelen i den 
føt'sle l<'nngsttid tilsyneladende har 
en graalig Hinde over øjet, men 
denne Hinde har i denne Tid faaet 
en lille Spalte og senere gaar den 
fuldstændig bort. Fra Christians
sand er tilført ca. 300 Kister il. 3 
Snese, Pt'isen hat· været fra 9-11 
Kr. pr. Kasse en gros ab Uhristians
sand. Pr. Kvase fra svenske Skær
gaarden indtraf ca. 3000 Stkr.levende 
Hummer, fra Christianssand derimod 
kun ca. 1300 Stkr.; til det tyske 
Marked er afgaaet ca. 5000 Stkr. 
Prisen holder sig omkring ved 95 
Øre en gros ab Norge. lO.. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane .& Dampskib 

l Ugen ira 12. Juni til 19. Juni 1898. 
-
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Ml danske l<'isker- :'1 Pd. I I'd. Pd. Pd. Pd. 1) d. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fartøjer ... :,101862 50' 7503 

Danske Kvaser: ti I 

11 fra Frederiksh. 1 55800 

22 fra andre Pladser 44352 

I 
44190 

3 svenske jI'isker-
fartØjer ... i . 1566 

pr. Baa.d og Vogn I 
G fra. nærliggende I Reje 

Fiskerlejer . . . 2112' 720 12983 98 
rI 'j pr. Jernbane & I 

Dampskib -' -' -' _'1 8805 18540 5802 560' 137108 166M8 30772 12050 3656" 221C 
----1-------,--1----···--
21288518540 630 3422 44910.13710816656843755 12050 3656 lait ... 2307 o 

! :; 

1) PighvaT. 2) 360 Pd. Tunger og 2))0 Pd. Pighvar.' il) Sletter. 4) Sknlpper. 5) 7~S08 Pd. Makrel og 
588110 l;'d. HOTnft.k, 6) llR77 Pd. Aal "g IlOr, Pd. Aalekvabber. 1) Aal. ~) 341!iPd. Gedde og 240 Pd. Stenbider. 

lait er der tilført 666094 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 1,75-5,00 pr. Lpd.; 
Torsk, leyende Kr. 0,50-·1,00 pr. Lpd.; 'Makrel Kr. 2,00-5,00 pr. Snes; HOl'nnsk K I'. 0,10 
-0,50 pr. Snes; Sild, Kr. 1,00-1,50 pr. Ol; Aal, Kr. 0.25-0.45 pr. Pd.; Laks Kr. 0.60-
0,1l0 pr. Pd.; Gedde Kl'. 0,15-0,40 pr. Pd.; Rejel' Kr. 0.05--1,00 pr. Pd. . 

TIlførslen af levende Rødspætter har i UgetlS Løb "æret usædvanlig stOl' og Priserne 
som Følge heref noget trykkede undtagen for prima Varer fra Vestkysten og Nordsiden 
af Anholt. Direkte fra. l<'iskeplads ankom i alt 49 1"artøjrr, del'af 22 fra Nordsiden af 
Anholt med Fisk vejende 16-22 Pd. pr, Snes, betalt med 1'/~-5 KJ'. pl'. Lpd.; 14 fra 
Aalborgbugten med Jj'isk vejende] l -14 Pd., betalt med 2'/~ a Kr.;~ 4 fra Læsø Rende 
med Fisk vejende ca. 11 Pd., betalt med 2'ft Kr.; 4 fl'a Kobbergl'uudOll med Fisk vejende 
15-18 Pd., betalt med 3:\1, Kr.; 3 fra PakllUsbugten med Pisk vejende 14 Pd., betalt 
med 3 Kr.; 1 fra Skagen med Pisk vejende 15 Pd., betalt med 3 Kr., og 1 fra Lønstrup 
med F1Sk vejende 20 Pd., betalt med 43/ 4 Kr. Jj'ra PI'ederikshavn allkom 11 Kvaser med 
jI'isk htlvedsagelig fra Vestkysten vejende 11-14 Pd. og fra Grenaa aukom 11 Kvaser 
!lled Pisk fra Aalborgbugten vejende 12-15 Pd., betalte med ca, 3'/. Br. pr. Lpd., end
Tid\lre 2 Kvaser fra Lolland med Fisk vejende 9 -11 Pd., betalt med 13/. -2 Kr. 3 svenske 
Baade ankom fra Nordsiden af Anholt med Fisk vejende ca. 18 Pd., betalt med 5 Kr. 
- Af Torsk tilførtes med !l danske Kvaser ca. 2500 Lpd., betalt med 50 Øre-1 Kr. og 
anlwm fra Lohals og Svendborg. Pr, Jernbano og Dampskib tilførte s : 2610 Snese 
Makrel a 2-5 Kr, og 5S8O Snese Hornfisk a 10-50 Øre p1". Snes, samt 750 Kasser danske 
Sild a l-PI. Kr. pr. OL 

Prompt 
Leverandør af Makrel og 

. Aal til Røgn ing søi!es. Sta
. dig Levering, Betaling om
gaaende. Bedste Referencer 
til Tjeneste. Tilbud sendes til 

H. Hom.anns 
Fiskerøgeri, 

Swi.eJDu.de, Tyskland. 

8n .!/)reng, 
ca, 15 Aar, som er vant 
til Fiskeriet, søges i Lø
bet af 3 Dage. Billet 
hedes senIlt til Fisker 

Hans Jl>etersen, 
Kongelnnden. 

Karpeyngel 
af bedste hurtigvoksende 
,Race (Krydsning Galizier
Bøhmer) sælges i denne Uge 
a 7 Kr. pr. 1000 af 

Dansk Ferskvandskultur 
Andete pr. Holbæk, 

for hver Uge senere l K.rolle 
mere IH'. lllOO. 
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Xøbenha, ns Mekaniske . 
N æt og Ga,rn-Fa, brik 

M. L. Utzon 
anbefaler 

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

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

Altona Fiskeauction.1 
I 

JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 
Brevadr. : Johann COhrs,· Altona, Telegramadr. : Cohrs, Altona .. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt uuder 
gangbare Prise!'. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsajldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Fphruar l R<i8 

I 

Færdigsyede Se.il, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

f. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

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

Telefonnummer ,,75 Hel"illl/:ør". 

leverer efter Bestilling eller ft'a Lager ha vor met! de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ulds.qarll, Hampe,qctrJt og Hør,qarii i alle Nr. til Dagens billigste Priser ogi 
bedste Kvalitet;r. .l.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler .besvares straks. 
fed UdstiUingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
ft,ødll;eret af C8 l 1d. mag. WilZ. Lundbeck. - Trykt hOB Fran.tz Ohristtreu. Københa.vlI, , 

" 
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Nr. 26. 30. Juni.' 1898. 

:M:eCi1e::r::D.sbl.a.detl' udgaar hver Torsdag. Annonc(lr optages v'cd Henvendelse til, 
Frantz ChrisUreIt, Grønneaade IO, København K: Pl'illen er f\lr Indlandet 10 Øre pr. Petit-

linje af lis Sides Brede; for staaende AnnoIlcer indrømmes betydelig' Rabat. , , 

, Indhold; ]'i.keriberetn,ingen for Finant ... liret 
le96-97. En Xapsejlads. - Mindre Meddeleher. 
FigkeriberQlninger. - Bekendtgørelser 

lOansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
'gaJe ,20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9~II, Redq,ktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. '5-7 Svanernose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedl'Ørende ae
'd aktionen af Medlemsbladet bedes seitdte 
til Kontoret. 

Breve og amlre Forsendelser til For-
, ' ...... 

enmgens Konsulent bedes altic,l alene adres-
serede til hans Bopæl: Falkoneraaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af lHedlems!:>ladets Artikler er 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Bølling, Danish Consulate, 
a, MuøeovyCourt, 

London E_ C. 
Telegram Adr.: SølUng, Loødoø 

, / 

Capt. A. Bøuu.O, 
48, Wave:rley StI>eet, 

Hull~' 
Telollram-Adr.: SøDIng. Hull_ 

Fiskeriberetningen 
, 

for Finantsaaret t 896-'-97 
(Fortsat.) 

'Statistiken for Limfjorden vi,sel-et 
. samlet Udbytte af Limfjortlsflskeri

erne i 1896 af 1,110,896 Kr., hvilket
,er ca. 170,000 Kr. mindre end i 
1895. Af Udbyttet gavBUi:lefiskeriet 
56,628 Ol til, 76;-549 Kr., Aaleflske
riet 1,421,155 Pd. til 501,712 Kr., 
Flynderfiskerie~ 68,195, Ol til 228,557 
Kl'., Torskenskeriet 1,028;89'1" Pd. 
til 179,995 Kr.; -Hummerflskeriet 
gav 42,500 Pd., der indbragte 37,040 
Kr., Rejefiskel'ietmed Ruser o~ Glib 
vag 133,700 'Pd., der indbragte 79,093 
ki'~ Og~lldelig indbragte' fOl'skelligt, 
Fl$keri 7,950 Kr. ,Ai' Fartøjer (Dam
baade,' Sildevaadooilde, ,Pranime; 

,Knuge og Opkøb'erkassei') fandtes 

Sælhundehale'r laIt ~300 St~r: til en ~~mlet Værdi 
. ' . ' . . af 161,!OO Kl', ogVærdlC~af ~atllt~ 

SOUl .mdsendes bI"Dansk Fiskel :-' lige l!'iskered~ab~r~nslaas til381,287 
forenmg", bedes adresserede tIl K . ' 
Universitetets Zoologiske Museum, l. , ',., ' ' 

,København K., og ikke til For- '.., Som ,man ser .vIser: Udbyttet af 
, eningens K6ntor.Limfj&rdsfiskerier!l!3 i 1896 en Min~ 

, dreind,tægt af 16~~"843 Kr. fra 1895. 
Denne, Mindreindtægt" falder ,plta 

\ ' 

I 
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A:aleftskeri, Flynderpskeri" Torskefi~ 
sk,eri. og Rejofiske~.Dcerimhdhar 
Sildefiskeriet ' ;0&, -'- '1;fumrilems,ketiet, 
givet enMeiindt~gt afhenholds. 
ca~ SOOOKr,'og.ca. 10,000 Kr. For ',. .. . 
Rejefiskerie1:bør læpges Mærke' til, , 
at dette Fiskeri, der i 1895 gav 
10;'89& Kr. mere' end i1894,i1896 
har givet bO,252 Kr. mitidre end' i 

,1895, ' saa der er' en', ret betydelig 
Nedgang i Rejefiskeriet i Limfjorden, 
, medens, s'om i sidste, Nr. omtalt, 
Rejefiskeriet i FarTand,ene indenfor 

,-Skagen i 1896 gav 'en Merindtægt 
at 25,664 Kr. fra 1895. 

Af de efter, 8tatiåtiken følgende 
Rapportel' klin nævnes~ at der i 1896 
er anholdt 9 fremmede Damptraw
lere, 3 ty,ske ol!, 6 engelske; Bøden 
var gennemgaaende' 200' Kr. Der 
er ligeledes advaret 9, Trawlere. 

Kaptajn C. Bræstrup, der etter 
Indbydelse' af den tyske Havfiskeri
forening 'Og med 8tøtteaf Landbrugs
ministeriet var til St.ede ved et Fi· 
skerimøde i Berlin, ,har skrevet en 
meget interessant Artikkel "Nogle 
Meddelelser om Tysklands Nordsø
fiskeri", som kan anbefales alle Fi-

'skel'iill'tel'esserende til Læsning.' Vi 
,maa indskrænke os til at gengive de 
Betragtninger, som Forfatteren i sine 
Slutningsbemærkningeranstiller over 
det danske Fiskeri: ' 

Do senere Aars enorme Udvikling 
af Tysklands Nordsø6skeri giver An-

'ledning til at overveje, om der i 
,Da:omark s}mlde være ,Betin"gelser til 
Stede for en lignende Udvikling af 
vort Fiskeri. 

For Sildefiskeri i det store og forr 

, Fiskeri ll1~d' Damptrawlere fiades 
der kun et dnge Marked i selve Dan
mark! ,hviJketselvfølgelig' i høj Grad 

\ 

va:askeliggør en Udvikling af disS6 
Iriskerjer. 

Følger, man de Kriser, Sildefiske
riet har gennemgaaet i Tyskland, og 
~ager i Betragtning de store Summer, 

, Staten har ofret for at opretholcle 
. dette, 'maa man erkende, 'at Udsig-

terne til,med Helcl at drive et Saa
dan t Fiskeri er meget ringe. Vort 
Sildefiskeri ma,a hovedsagelig baseres 
paaen Udvikling af Kystlildefiske
riet. 

Det store Udbytte af Tysklands 
og Englands Nordsøfiskeri skyldes 
væsentlig Anvendelsen af Dampere 
i Fiskeriets Tjeneste, hvorfor d,et 
vilde være ønskeligt om Dampens 
Anvendelse maatte ,inde Indgang 
i det danske FiSkeri, uden dog at 
tage det tyske og engelske System 
til Mønster (at Damperne selv bringe 
Fisken til Markedet), men derimod \ 
"carrieru, ~ystemet, som anvendes af 
de nyeste engelske Damptrawlersel
skaber paa samme Maade som -ved 
Sejlflaaderne. 

For Danmarks Vedkommende op
naas derved, at vore Dampere, saa 
længe de fiske n,ær den dansk~ Kyst 
- noget., de ere i Stand ti~ største 
.Delen ,af Aaret - VIlde kunne fylde 
Kul, ,proviantere, reparere osv. i 
dnllskeHavne og saaledes, knyttes 
til Landet og' støtte dets Handel 0r; 
Industri. 

Sejle de derimod selv deres Fangst 
til M nkådet, vil Vejen altid gaa. til 
Udlandet, og Landets eneste Ind
tægt af dette Fiskeri vilde da være ' 
den mulige Dividende, Aktionærerne 

,fik hjem. A t nogle af de overord
nede der om Bord herved kunde tJene 
deres Brød, skal ikke forglemmes, 
de'rimod er det meget tvivlsomt, om 
den øvrige Besætning blev dansk. 
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Naar "carrierU-Systemet anvendes, 
ere danske Fiskedampere stilleue' 
omtrent som engelske, der arbejde 
efter lignende System. Da Fiske
pladserne nær den danske Kyst hør 
foretrækkes, kunne Damperne være 
mindre og derved billigere. Under 
haardt Vejr, hvor der ikke kan ar
bejdes, kunne de søge Læ og snaledes . 
spa.re Udgifter og give Besætningen 
Lejlighed til at hvile sig ud. Vejen 
til danske Kul-Havne er desuden 
den korteste" hvilket sparer saavel 

. Tid som Penge. 
PassenQe Førere til saadanne Dam

pere vilde formentlig kunne findes 
blandt de ikke faa Danske, som fi~ke 
med engelske Damptl·awlere. Uden 
erfarne Førere er et saadant Fore
tagende ikke meget værd. 

Tanken om at 'anskaffe Dampere 
er stærkt oppe i Esbjerg. Heldigst 
vilde det være om der var saa stor 
Kapital til Stede, at der straks kunde 
begyndes i stor Stil med flere "car
riers" og et større Antal Dampere, 
efter Omstændigh,ederne forsynede, 
med Trawl, LiJ;ler eller Snurrevaad, 
men herom er der neppe Haab. 

SeIr om et saadant Fiskeri i 
stor Stil ikke bliver ,sat i. Værk i 
de første Aar, er der dog al Ud
sigt til, at Kutterne efter~a.anden 
ville blive drevne frem ved Dam
.pens Hjælp og derved fra smaa 
_Dampere danna OVl'lrgangen til de 
,tør1'e. Engelske "carries" ere alle-

, rede i Gang en Del af Aaret, 
saa Begyndelsen til Systemet er 
gjort. ' 

~l:'" ' 
;~/,f ... 

i Med Hensyn til Snurrevaadsk;ut. 
tere er ovenfor vist, at de bør 
foretrækkes fremfor Sejltrawlere .. 
U denfor Skagen hal' Snurrevaads-
fiskeriet i Løbet af 'en halv SMS 

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

A~r været i stadig Fl:emgang og i 
dette Tidsru.m arbejdet sig op til en 
Indtægt paa ca. 1/2 Mill. Kr. 

(Fortsætte:;;) 

En Kapsejlads 
afholdtes veu Fejø Søndag uell' 19. 
Juni. Af 20 indmeldte Fartøjer 
startede' kun 10 paa Grund af haard 
Nordveststorm. 
, Re~ultatet blev: 

1. Løb. Kvase" Victoria u, J. P. 
Jensen, Askø, Præmietid 57 M. 12 S· 
Kvase tilhørende C. Christensen, 
Lilleø, Præmie tid 1 T.l M. 37 S. 

2. Løb K vase" Tordenskjold "; Carl 
Christensen, Fejø, 1 T. 10 M. 7 ~'. 

Kvase "Christine", Carl A, Larsen, 
Fejø, 1 T. 32 M: 50 S. ' 

3. Løb: Httlvdæksbaad "Sy-anen", 
H. Petersen, ,Raagø, l T. 7 1\'1. 4 S. 
Halvdæksbaad tilhørende R. Friis, 
Fejø, 1 T. 8 M. 3 S. Halvd;l!kJS
baad "Else" tilhørende H. E. Budtz, 
Fej% l 'T. 10 M. 58 S. Dæksbaad 
"Lykkens Haab ll

, J. P. Larsen, 
Lindholm, 1 ~. 30 M. 4 S. 

4. Løb. Damjolle tilhørende, Fr. ' 
Jørgensen, Bandholm,,1 T. 6 M. 
51 S, Damjolle, J. Tofte, Bandholm, 
IT. 11M. 15 S. ' 

I 1. 2. og 4. Lø,b uddeltes 1 
Præmie i 3. Løb 2 Præmier. Fra 
Dansk FiskerIforening var der seIIdt 
1 Kikkert og 1 Kompas, der ud~ 
sattes i første og andet Løb. 

Banens Længde var ca. 6' K vart
mil, hvoraf Haltdelen Slør" Halv
parten Ki'yds, og skarp ;Bidevind. 

ø. 

., , 

~~ .. ,,~_.-: .. ,,- , 

,,~ 



' .. Fra' Illan~;.Fra Seydisjjord sk~ives 
uCQ 12te Juni :Veirlzget har i den 
sidste MnanedværE<t daarligt, og 
Fiskeriet som Følge der'af. ubetyde
ligt.· U gen eft~r Pinse var særlig 

'stormfuld, og d~n franske Fisker
tiuade her paa. Østkysten bar atter 
lidt Skude. Med "Yesta" ~rfares. 
at det danske Statio~sskib H~illl: 

" 
daP',\Kaptajn ~liddelboe> har taget 
energisk fat paa de engelske Tmw
lere ved Sydkysten. Den 21de Maj 
toges "Fides" fra Hull, Kaptajn' 
George Ware; han fik en Mulkt paa 
80 Lst. Dagen' . derefter lod' "Heim
d~l"; som om den dampede til øst-

. landet; mon om N atten vendte den 
om og overraskeke to Trawlere Her-

.. " 
mes" fm, HuH, Kaptajn Oharley 
'Yard, og "Emeraid" . f,ru Grimsby, 
KaptaJn William Staff. Disse Kap
tajner maatte pøde henholdsvi,s 1410 
Kr. og' 540 Kr., for. deres Synder. 
Kort efter kom "Heimdal" irid rrHld 
de~ fjet'de +ruwler "Ouckvo" fra HuH, 
ført af den svenske I}:aptajn Carl 
Nilsqn, ,Kaptajn Nilsons Adfærd 
havde været s,ærlig gi'averende, hvor~ 
for han ikke kunde slippe billigere 
end 1800 Kr. Samtlige Trawlere 
fik desuden Fangst og Åpparater 
kon1lskeret samt Sagsomkostninger. 
Kaptajnf\rne vedtoge disse Mulkter i' 
Minde.ligheJ,l fOl' at undgaa Dom og 
indt'ømmede i det hele Rigtigheden 
af Politirapporten. Retten holdtes 
om Bor.d i "Heimdal" af den kon
stituerede. Byfoged Jon Mægnusson. 
Det er en Selvfølge, at "Heimdal"s 
Ohe( bliver ,komplimenteret af de 
islandske Blade for sin Energi og 
Aarvaagenhed, og det er heller ikke 

I' , 

noget let Hverv fOl' et Skib at værne 
Islands Kyst~r! mod Trawlernes lov
løse Fiskeri. 

Nyt Røgeri og Konservesfabrik, 
El'a Thisted' skrives der til ,os: For
le~en indviedes den, her i Byen i 
Foraaret !lf Firmaet Taabbel & Co. 
anJagtc Røgeri og Flskerikonserves-

. fabrik, og den. har nu begyndt sin 
Virksom hed. . Fa briken ,er anlagt 
efter tysk Mønster og baseret pall. 
Tilvirlming af alt, som ~an udbringes 
af Fisk, saavel Hav- som Fjord- og 
Ferskvandsfisk lige fra Anschiowis 
til Hl:'lleflynder. Det bliver appetit.
vækkende tilberedt og nedlagt i hold
bar Marinade. I nederste Etage 
findes Røgeriet samt Lager og Pak
rum. Paa 1. Sal er Mariner An
stalten og Konservesfabrikken og i , ' 
ø"erste Etage findes et stort Vand-
bassin . samt Oplagsplads 'for Blik-
daaser m. v. . . 

Fil'maet vil faa Forbi,ndelse med 
. større Importhuse ,i Udlandet, lige- . 

som -dens Fabrikata ville blive kendte 
i hele Indlandet. Røgningen og Fa
brikationen ledes af en tysk Mester, 
der j en AlllTække har været første 
Mester. i f>n af Tysklands f{!rst~ Fa
briker i' denne Branche. Man kan 
ikke andet end ønske Byen til Lykke 
med. dette Anlæg. Sat. 

Harboøre, d. 28. Juni 1898. Ar
bejdet· ved Banen, der fra Letll\'ig_ 
skal gaa her igennem Sognet til Thy
borøn, er nu saa vidt fremmet, skønt 
det først begyndtes sidste Efteraar, 
at man fra Lemvig Station har lagt 
Skinner i en halv 'Mils Længde. 
;J ordar.bejdet langs hele Linien an· 
tage!> at ,'ære færdigt til 1. Avgust, 
og Banen, vil antagelig blive aabnet 
i Forsommeren' 1899. p I . . 
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Ringkøbing Klit, d. 26. ,J lIni 1898. 
Efter at Fiskeriinspektionen sluste 
Sommer huvde forbudt vore Fiskere 
at amende Tromle-Gliben, h:1I' mnn 
her for Tiden i A nvendelse et nyt 
Redskab, der ikke bruger Tl'omle, 
men i Stedet derfor har Jernkæder, 
der tynger Gliben ned, sau at den 
slæbes gennem BUlldræl,sten og f 01'- , 

uroliger Aulene, saa at disse fanges' 
i Glibens Pose, Naat' det er en 
nogenlunde rl'isk Vind, saa at Baa
den med dette Redskah hurtig slæbes, 
gør man fortrinlige Fangster, "net 
er dog muligt, at ogsau denne Glib 
vil blire kriminel i Længden. G. 

Fiskeriberetninger. 

København, den 28. Juni 1898. 
Siden min sidste ~Iet1delelse hur Reje
fiskeriet forbedret sig en Del, navn
lig have Tilførslerne fra Provinserne 
været ret,rigelige, efterut det smukke 
og varme~Vejr vur itl,Jtraadt. Dette 
trykkede Prisen noget ned, men den 
har dog holdt sig PUrt 1,50 Kr. å. 

2 Kr. pl'. Pot eller 1 Kr. il, 1,25 pr. 
Pd. At det lønner sig bedre for 
Fiskerne at sælge deres Rejer efter 
Vægt, tIet afgiver Kastrups og Kø
benhavns ,Fiskere Bevis pau, og at 
Fiskere fra Provinserne ikke fOI'lan. 
ge at fau solgt efter V ægt, som er 
det eneste retfærdige, kan mun ved
blivende ikke forstua. ttulveboderne ... 
giver i Sommer heller iUke noget 
Rejefiskeri, FiskErne herfra, som 
forsøgte, hare muattet s(>jle andet 
Steds hen for ut fiske. 

Krogfiskeriet efter Aal i Farvan~ 
, det har ogsau begyndt :;I.t bedre sig 

noget, men den gamle Vanskelighed 

med at slmffe Agn, hal' lw{:!:yndt at 
indfinde ligesom tidligere AaI'. 
Vaadfiskeript hUl' endnu il.ke givet 

, noget større Udbytte~ skønt det dog 
har forbedret sig noget fra Begyn
delsen, og Priserne pau slllau Aal 
have været en D<>l trvkkede i den 
senere' ':Pid, fra 33 til 40 Øre pr. 
Pd. P. 

Fiskeri under Island. Fem unge 
Havfiskere fra Løkken driv~, efter 
hvad der sl\Th'es til os, Fiskeri under 
Island j Bommel', et Foretagende, 
der næppfl pau denne Maade er ud
ført af danske .Fiskere føl', De h:we 
fra J~andbrugsministeriet efter An
søgning 'modtnget en Hjælp af' 400 
Kr., hvormed de bleve satte i Stand 
til at anskaffe sig Redskaber samt 
rejse til Island. Afrejsen skete midt 
i Aptil Maaned, de medførto foruden 
Garn, Vaad, Snører og Bukker to 
Fiskepramme. De h,uve haft en lige
frem god Fortjeneste og "me endnu 
ikke opgive Arbejdet. Fan!:,sten er 
hovedsagentlig Rødsp~tter, og de 
sendes til England. Selvfølg'elig er, 
Forholdene ikke saa bphagelige som 
herhjemme, idet V t'jrliget el; har
skere, og Proviant0rillgen 1'3.11skeli
gere; men den gode Fortjeneste ruader 
jo Bod paa disse Omstændigheder . 
Det bliver næppe sidste Gang, disse 
Fiskere forsøge paa at guatil Island 
paa Rødspættefangst, ligesom <let er 
muligt, at en Del andre gaa llled 
dem. P. 

Fejø den 26. Juni 1898. For
aarsfiskeriet hur v'æret nogenlunde 
tilfredsstillende,her er fanget en 
Del Sild i Sættegarn og Bundgarn, 
der er afsat dels her paa Øen og. 
dels til Brd. Jørgensen, Bandholm, 
Prisen har været fra Kr. 0,80-

), 



1,60 pr. Ol,. Torskefisk~riet i Ruser 
har været daarligere end sædvanligt~ 
Pl:isen pl'. Pd. har været 7-12 
øre. . 

1ste Maj begyndte Aalefiskeriet 
med Vaad, Udbyttet har "æret fru 
15-30 Pd. Aal pr. Nat å 35 Øre 
pr. Pd., sædvanligt rogn<>r ~i 20 
FiskemettE/r pr. Maaneu. 

Herved Øen ligger for Tiden ca; 
40 Drivkvasel', mest fremme<le. 

c. 

Frederikshavn, den 26. Juni 1898. 
Ugen igennem har der været jævn 
Tilførsel fra Vestkysten.· Fiskeriet 
er hovedsagentlig foregaaet uorv(>&t 
af Hirtshals, Udbyttet har \'arieret 
mellem 50 og 200 Snese pr. Kutter, 
Rødspætten vejede mellem 14 og 17 
Pd. pr. Snes og betaltes med fra. 
1 Kr. 65 Ø1'e-4 Kr. Snes<>n. En
kelte Kuttere afsE'jlede direkte til 
Københam ellet·- Aalborg med de
res Fangst. Den i Lørdags op
kommende sydlige K uH l,g nødsagede 
de fleste paa Aa lbOlgbugten fiskende 
Kuttere, til at opgive Fiskeriet, de 
indkom her' med mindre Partier, 
50-100 Snese pl'. Kutter, Rød
spætten' vejede 12-13 Pd. Snesen 
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og betaltes med fra l XI'. 25 Øre 
,-1 Kr. 85 0re SnesE'n. Ved 
'l'rindelen og pall. Kobbergl'unden, 
nordost og sydost af I;ffisø ha\'e ('n 
halv Snes Kuttere havt Fangst af 
mellem 50 og 150 Snese Rødspættel', 
vejende mellem '15 og 17 Pd. 
Snesen og betalte med fra 2 Kr, 
-3 KI'. 15 01'e Snesen. Enkelte 
Kuttero indkom med ca. 100 Snese, 
vejende 11-12 Pd. Snesen, betalte 
med fra 1 KI' 25 Øre-:--l Kr. 60 
0re Snesen. Paa Grund uf det 
ret ,rrolige Vejr har Makt-elfiskeriet 
und~r ,den norske Kyst ,lmn givet 
ubetydeligt Udbytte, først i Guat' 
skete der Tilførdsel fra. Kristia ns
sand, ca. 60 Kasser il. 3 Slllli:le, 
der betaltes med '14 Kr. pr. Kasse 
en gros ab Norge. Hummertilføl'
selen har ligele~es været ubetydelig 
til langsolll stigende Priser, hertil 
indh'af fra Kristianssand ca. 1000 
Stkr. og et lignende Antal indførtes 
pr. Kmse fra den svenske Skær
gaard, alt til herværende Eksportø
rer; dit'ekt!) til det tyske Marked 
afgik, ca. 4000 Stkr. Prisen er l 

. Kr. å l Kr. 10 Øre pIl. Pd. en 
gi'os ab Kristianssand. li. 

BEKENDTGØRELSER 

'" 1898 '" 16. Maj-aO. Sepiember. 
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. Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 

'. og pr. Jernbane & Dampskib 
i U gen ira 19. J uDi til 26. Ju ni 1898. 

o. I ~ lo. .. Q) c;-~ I'::~ 
.. 

CD t'" o:; G$ .0;:= .., ... >-
Tilf.rt af: II -:= ~.: :;;~ I =:~ 1I>::r Gi q:: ::! 1- ~ 

.o;: 'Cl 'Cl 
'Cl æ leDC -D ::r_ ~!IC ..... c:' ;; .- Øl ... 'ii , Cl: Cl. :z: >- c ._ ~ ti) ;':'- <.!? ..... Cl:! .o;: 

: .., I;:::ro. ti) Ol) ~~ .0 
.:l! ti) 

!....-- ~ o o .:z: 

20 danske Fisker-II Pd. I Pd. I P!l. I Pd, I Pd. I N. I Pd. I Pd. Ipd. I Pd. I Pd, 

fartøjer . .. 47016 351 126~ 

Danske' Kvaser: 

4 fra Fredcriksh.II-20160 
9 fr,aandre Pladser 20844 I I 9000~ 

svenske Fisker-
fartøjer .•• 

pr. Baad. og Vogn 
fra nærliggende 

1805;1 
1 Rejer 

Fiskerlejer ... 2192' 8805 18964 792 

pr .• 1 ernbane & IO 

Dampskib .... 4254 8156 3482 4006 104130 81043 1936211490614142110624 --
laIt ... 92274 8156 383 2317 10280 123634 81043 32414 14906 4142 )WS 

l) Tunger. 2) 268 Pd. TungeT oli! 8() Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 6) Tonk. 6) Kuller. 
7) 11067 Pd. Makrel og 1897 Pd. Hornfisk, 8) 47598 Pd. Makrel og 56532 Pd. Hornfi.k. Il) 11832 Pd. Aal ryg 
1170 Pd.' Aalekvabber. 10) Aal. ' , 

lait er der tUr.rt 380965 Pd. 

r Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: lovende Kr. 2,60-4,00 pr. Lpd.; 
Torsk, levende Kr. 0,60-1,00 pr. Lpd.; Makrel Kr. 4,00-6,00, smaa do. Kr. 0,12-021) 
pr. Sne~; HOl'llfisk Kr.0,1Q--2,50 pr, .8n,e8; Sild, Kr. 1,25-2,00 pr. ~l; ~al, Kr.O.2R-O,oQ 
pr. Pd., Laks Kr. 0,15-0,90 pr. Pd., Gedde Kr. 0,40-0,50 pr. Pd., Rejer Kr. l,qo-1,60 
pr. Pd. '. 

Arvigte Uge tilførte s ikke store Partiel' levende .Rødspætter. Direkte fra Fiskeplads 
ankom 20 Kuttere, deraf 8 fra Nordsiden af Anholt og Kobberg"unden med Fisk vejende 
16-20 Pd. Snesen, betalt med 3'/,-4 Kr. pr. Lpd.; 7 fra Herthas Flak og Læl>ø Rende 
me} Fisk vejende 11-16 Pd" betalt med 21/ 2-4 Kr.; 3 fra Sydvestsiden af'AIJholt og 
Aalborgbllgten med Fisk vejende ca. 14 Pd., betalt med 21/ 2-3 Kr. og 2 fra Hirtshals 
med Fisk vejende oa. 16 Pd., betalt, med 3-31/. Kr. Fra. Frederiksha.vn 8nkom 4 Kvaser 
med ~ls" hovedsagelig fra Vestkysten, betalt med 31/,-4 Kr., & fra. Grenaa med l!'isk fra 
Aalborgbugten, betalt mild 8' /2 Kr. og 1 fra Lolland med l!lsk vejende 10 Pd., betalt 
med 2 Kr. - Af Torsk tilførtes med 2 danske K vaser 500 Lpd. fra Turs og Svemlbol'g, 
betalt med 60 Øl'C -1 Kr. Pr. Jernbane og'Dampskib tilf",l·tes 1586 Snese HOl'llfisk a 
4-6 Kr., smaa do. 12-25 Øre, og 5650 Snese Hornfisk a 10 Øre:"-21/2 Kr. pl'. Snes samt 
273 Kasser danske Sild a. 1'/.-2 Br. pr. Ol. , 

Vaad. 
Undertegnede tiibyder ... ·i.kerne 

eine anerkendte Snurrevaad i for· 
skellige J,ængder og Ma.ke.tørrel· 
ser. 90 og 91) Øre pr. Favn efter 
Garnets,Tykkelse i fiskefærdigStand. 
- Landdragning.,·oad til de for
skellige Fiekerier, .amt Vaad til 
Fe .. kvand.fiekorier. 

Chr. R.ntved, 
Vaadbinder. . 

Skaøen. 

fiskekroge -Fabriken 
- hl'flledalUe I A. 1110 r II: 1888 og 

llhllullu. 1888-

anb6faler .It Ud.",g Ilt aUe huner 
Fiskekroge, sa .. vel i !St" .. I, Jær .. 
som Mening, eamt Pilke i Tin utl 
BIT. Porøøndol mod Efterkrav. 

Conr~d Christensen. ' 
St. Stranddnode 41. 

København K. 

En Kvase 
i god Stand, Brutto Register 
7 '21 'l'ons ønskes 'solgt elIer 
bort,"yttet med en større. 

Mau bedes henvende sig til 

K;bmand C. P. Lund, 
Rønne. 
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Eøbanhavns Mekaniske 
. Næt, og Garn-Fabrik: 

M. 'L. Utzon 
anbefaler 

Aalevaad. Agnyaad. 
København V. Telef, Nj:.267IV. Vesterbrogade 70. 

"""""""""""",,"'W'ttI."'~""""""""'''''''''''''''''''''"","""""""""",., , 

A.ltona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegrauiadr.: Cohra, Altona. 

,Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, 'direkte ind
kjøbt, tilbydes l:wgt under 
gangb!1re Peiser .. 

, Vandtæt præpareret Dug 
Hør- og Hampssjldug 

l alle Kvu.liteter. 

Nyk;øbillg p. Falste!' 
i Februar 1898 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sag~n, 
ski-iv om Prøver af Dug; 
disse sendes .altid frit. 

F. N. Halmue. 
Telefon 129. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade i5. 

Telefonllummer ,,1'5 Helsillgør", 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor. ,med de nyeste og bedste 
MaSkiner forsynede,· Fa.brik: Silde-; Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser , Rejerader , Bundgarn samt· alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uld$garu, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. tit Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter; .<\.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Bronoemedaille . 

.. 
~edisoret a.f end. mag. Will. L1~ndbcck. -, Tl',fkt hoa' Fran.tz Cl."i.ttreu. Københa.vu. 



Nr. 27. 7. Juli. 1898. 

:M:edl.e:cc..eb~a.d.et udgaar hver Torsdag. AnnQncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen. er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 
linje af 'Is Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; )l'lekeriberetningen for Fln .. nt .... aret 
18~6-'7. - Nye p .. teuter. - Mindre Meddelelser. 
l<'iskeriberetninger. - Bekendtllørelser. 

tDaRsk Fiskeriforenings Kontor, Storm
ga!le 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 Forsendelser til For· 
enlngens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consul(1.te, 
8, MUBCOVY Court, ' 

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

Capt. A. Søllino, 
46, 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. 

Fiskeriberetningen .. 
for Finantsaaret t 896-97 

(Fortsat.) 

" Staten har ydet dette Fiskevi 
nogen Støtte i Form af Laan, 
hvilken Unders!øttelse har fremmet 
det betydeligt. Man maa haabe, 
at det vedblivende i den nærmeste 
Fremtid maa modtage denne Hjælp, 
ligesom der ogsaa kunde trænges 
til Bista.nd for hurtig at kunne op
naa den næste Forbedring: "Petro
leumsmotorer med Fremdrivnings· 
middel til Kutterne", og formenes 
det, at denne Hjælp bedst gives ved 
ligesom i Tyskland at udsætte en 
Præmie for den mest praktiske Løs· 
nlng af dette Spørgsmaal. 

Men foruden denne midlertidige 
. Hjælp trænger det til et varigt 
Støttepunkt i Form af on ny Vest
kysthavn, saa Kutterne kunde fiske 
overalt langs den jydske Kyst. En 
saadan Havn vilde ogii\aa bevirke, at 
de Kystfiskere, som nu fiske med 
aabne Bande, kunde drive deres 
forskelligartede Fiskeriet' (Linefiskeri, 
Garnfiskeri osv.) med Dæksbaade 



eller Kuttere fra denne Ha.vn. 
Skulde Fiskedampere efter "carnt;lrs" 
Systemet ko~me i ;Gang, vilde, 
Havnen selvfølgelig pgsaa have stor 
Betydning for disse. , 

~fter, de sidste Aars Statistik er 
der, ikke foregaaet store' ,Forandrin: 
ger i Totaludbyttet af Kystfiskeriet. 
Det ligger i Sagens Natur, at et ' 
Fiskeri baseret paa, at Fisken skal 
komme til Fiskeren, kan være un
derkastet store Omvekslinger paa 
de enkelte Pladser, meB uetop der
ved opvejes ofte lokale Uheld paa 
den lange Kyststrækning ved Held 
andre Steder. ' 

Ligesom i Tyskland har Linefi
skeriet følt Konkurrencen med de 
tyske' Damptrawlere derved, at Af
sætningen er bleven van~keligere og 
Prisel:ne lavere. 

r denne Konkurrence kan Line
fiskeriet støttes ved Transportens 
Forbedring. 

Betragter man et Jernbanekort 
over Jylland, ser man, at fra Es
bjerg til Skagen er intet Fisker
leje i Forbindelse med Jernbane
nettet. Fakta vise tillige, at Fiske
riet ikke blomstrer paa de jydske 
Kyststrækninger, der have besværlig 
Forbindelse med Jernbanestation. 

Formaalet maa derfor v~re at faa 
de vigtigste Fiskerlejer i direkte For
bindelse med Jernbanenettet,' saa at 
Fisken i særligt dertil indrettede 
J ernbanevogne kan føres lige fra 
Stranden til de forskellige Markeder 
paa Fastlandet. 

En bedre Afsætning vilde ogsaa 
opnaas, saafremt slagtet Fisk kunde ' 
vinde almindelig Indgang her i Lan

,det. Ved næste Udstilling i Kjø
benha.vn vilde en Efterligning af 
Berlins "Fischkosthalle" (Restaura-

tion} ,bvor der udelukkende serveres 
Fiskeretter) sikkert være paa rette 
Plads. 

Enkelte Steder paa Kysten kunde 
der muligt anlægges Læmoler, saa 
at Fiskerne kund~ gaa ud i mange 
Tilfælde, hvor de nu maa holde sig 
inde, og ligeledes lande uden Fare, 
men da dette Spørgsmaal endnu ikke 
er tilstrækkelig belyst, skal her kun 
antydes, at der ved denne Foran
staltning muligt kan opnaas flere 
Fiskedage og~ derved større Udbytte. 

For i Korthed at antyde i hvilken 
Retning Nordsøfiskeriets Udvikling 
bør gaa fol' at kunne drives med 
større Udbytte, tillader jeg mig her
ved at opstille følgenke Punkter: 
1. ~utterfiskeriet 'bør fremdeles støt

tes ved Laan samt Bistand til at 
indføre PetroleumsmQtorer med 
Fremdrivningsmiddel. 

2. Kystfiskeriet bør støttes ved direkte 
Jernbaneforbindelse mellem de vig
tigste Fiskepladser og Jernbane

'nettene samt ved Transportens 
Forbedring. 

3. Anlæg af en Vestkysthavn. 
4. Fiskedampere efter "carrier"-Sy

stemet med danske Havne som 
,U dgangspunkt. 

5. Ophævelse af Tolden paa østers 
fiskede af danske Fartøjer. 
Under "Foretagender til Fremme 

af det danske Havfiskeri meddeles 
følgende om: Ny Fartøjstype til 
Brug ved Fiskeriet fra Jyllands 
V~8tk1Jst. 

Som det fremgaar af Meddelel
ser i Finanslovforslaget for 1897 
--98 er der af Landbrugsministeriet I 

givet Støtte, til Forsøg· med en ny 
Baadtype til Brug ved Vestkystfiske
riet. Baaden, der er bygget j Vorup
ør af Baadebygger Thomsen, er 



forsynet med Dæk og derfor betyde
lig mere sødygtig end de hidtil be
nyttede Baade, men Dækket er til
lige indrettet saaledes, at det kan 
afgive Siddeplads for Besætningen, 
naar den paa Grund . af Stille vil 
benytte sig af Aarenie. DenneTyp~, 
der nu har været benyttet i to Fiske
sæsoner, særligt til Helleflynderfiskeri, 
synes at ville vinde Indpas ved Kyst
fiskeriet. Føreren af Dampbaaden 
" Vestkysten", som har ført Tilsyn 
med Bygningen af Baaden m. m., 
indberetter bl. a., "at den i Vorupør 
byggede Forsøgsbaad og den anden 
der hjemmehørende Dæksbaad af 
samme Type have vist sig ganske 
fortrinlige, og at disse to Baade 
have hjembragt et særligt godt Ud
bytte." 

Der / er i afvigte Sommer og Ef ter
aar til Vorupør og V ångsaa bygget 
3 til Dels lignende Baade, der dog 
hver især afvige lidt fra. Prøvebaaden; 
men det har nu ved Brugen vist sig, 
at disse Afvigelser ere mindre hel
dige og praktiske;' særligt for de 2 
Baades Vedkommende, og det paa
tænkes derfor ved Sæsonens Slutning 
a t forandre disse i Lighed med For
søgsbaacten; endvidere er der hos 
Baadebygger C. Thomsen i Vorupør 
yderligere bestilt 2 Baade af samme 
Type, der skulle være færdige' i 
Løbet af Sommeren; der er sa.aledes 
ingen Tvivl om, at der ved dette 
Forsøg er frembragt en god og hen
sigtssvarende Baadetype, særligt til 
den Sla.gs Fiskeri, der drives fra de 
fleste Fiskerlejer nord for Thyborøn
Kanal, og man' maa saaledes be
tragte Forsøget som vellykket., 

Om Redningsdamperens " Vest
kysten"s Virksomhed i 1897 me9,de
ler Føreren, Kaptajn Mortensen: 

!91 

Dampbaaden "Vestkysten" hal' fra 
1. Januar til 31. Decbr. 1897 været 
ialt 302 Dage pall. Stationen i Thy
borøn-Kanal eHer i Virksomhed der 
omkring, 35 Dage er medgaaede til 
Kedel- og Maskineftersyn samt til 
aarligt Eftersyn ved Ifelsingørs Værft, 
medens 28 Dage are Rastdage. 

Farvandet over Revlerne har hele 
Aaret holdt sig godt med en Dybde 
af mindst 11 Fod, og pall. Slutnin
gen af Aaret endog 121/ 2 Fod v. d. 
Højvande. Den øvrige Del af Far
vandet gennem Kanalen og over 
Fjordgrunden har ligeledes gennem
gaaende været ret god med en Dybde 
af ca. 9-11 Fod. 

Kanalen er i Aarets Løb passeret 
af 600 Skibe, hvoraf 150 Fiskerfar
tøjer, hvilket i Antal er noget mindre 
end det foregaaende Aar, hvorimod 
den samled~ Drægtighed af disse 
Skibe udgør ca. 1450 Tons mere 
end i 1896. Grunden til at der i 
1897 har været ca.. 50 Fiskekuttere 
færre i Kanalen end i ~i.896, maa 
nærmest søges deri, at Fisken under 
Foraarsnskeriet viste sig. at staa. 
meget sydligere, mest omkring Horns 
Rev, hvorfor det som oftest var langt 
lettere at søge Esbjerg for Afsætning 
af Fangsten. "Vestkysten" har ialt 
ydet Assistance til 210 Skibe. og 
Indtægten udgør ca. 3000 Kr. eller 
omtrent 600 Kr. 'mere end det fore
gaaende Aar . 

. Afmærkningen af Farvandet, saa-
. som U dlægning, Skiftning og Pasning 
af Sømærker i og ved Kanalen, er 
i Lighed med foregaaende Aar ud
ført i Overensstemmelse med Instruks 
fra Vagerinspektionen, ligesom og
sa:i nødvendig Assistance er ydet 
Lodseriet. 

Den 31. Marts bjergedes Besæt· 



ningen ialt 10 Mand fra norsk Bark 
"Prøven" af Drammen, der under 
en Storm sank tæt under Land ud 
for Bovbjerg. Af Kystboerne har 
Skibet været tilkaldt ialt 8 Gange 
og har ved disse Lejligheder bjerget 
12 Mand, der -maatte forlade Baa
dene, hvilke sidste dog senere drev 
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i Land, den ene en Del beskadiget. 
Endvidere er indbragt 3 Baadelav 
med ialt 17 Mands Besætning, der 
under opkommendQ østlige Storme 
drev til Søs og ikke kunde krydse 
til Land. Under lignende Forhold 
søgtes i 2 Dage efter en Baad fra 
Sønderlyngvig med [) Mands Besæt
ning; denne fandtes dog ikke, men 
det viste sig senere, af Folkene var 
bjergede af en Damper, der bragte 
dem til England, hvorfra de kort 
efter returnerede til deres Hjem. 
Disse sidste Tilfælde ere i visse Hen
seender de vanskeligste, idet det 
som oftest er forbundet med stort 
Besvær at :finde Baadene, naar de 
ere drevne til Søs, særlig da man i 
Almindelighed kun kan erholde yderst 
mangelfulde Meddelelser om, i hvil
ken Afstand fra Land, og hvor om
trent deres Fiskeplads har været, 
hvilket Sted, tagende Vind og Strøm 
i Betragtning, altid er af stor Be
tydning som Udgangspunkt for Ef
tersøgningen. Ved 2 il, 3 Lejligheder, 
hvor" Vestkysten ,I har været tilkaldt, 
have Forholdene atter hurtigt for
bedret sig saaledes, at Skibet, efter 
at have opholdt sig paa Stedet i ' 
nogen Tid, atter har kunnet retur
nere til Stationen, uden at det har 
været nødvendigt a t med tage Fiskern e, 
der alle landede uden Uheld. 

(Sluttes). 

Nye Patenter. 

Fislceruaad, som hverken kan kæn
tre diet· synke. Paa en saadan Baad 
hal' en . fransk Ingeniør ved N am 
Albert Henry fra Rochefort faaet 
udstedt Patent i Norge den 31. Maj 
d. A. Baadens For- og Agterstavn 
kan tildannes som ved de sædvanlige 
fladbundede Baade, hvorimod Midten 
af Fartøjet er konstrueret paa en 
særlig Maade, saaledes som vist i 
Tværsnit paa hosstaaende Figur. 

Kølen A er dannet af en meget 
tyk Planke, der strækker sig bngs 

}' 

~--1i 

Bunden af hele Fartøjet. I denne 
Køl :findes der en aflang Aabning 
D, gennem hvilken det saakaldte 
Sværd brædt F rager ned. Dette 
Brædt, der enten forneden er for
synet med en Stang F, af Bly eller 
Støbejern, eller som alene kan bestaa 
af en svær Jernplade, er i Støl'l'else 
og Form afpasset saaledes, at Vind
trykket paa Sejlene, selvom der er 
nok saa stærke Vindstød, ikke vil 
være i Stand til at bringe Baaden 
til at kuldsejle. At Baaden paa 
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denne Maade bliver temmelig dybt
gaaende kan ikke unses for at være 

. nog,en væsentlig Ulempe, idet der er 
truffen saadanne Forholdsregler, at 
man let kan hejse Brædtet F op 
gennem Brønden E, hvis man ønsker 
at føl'e Baaden ind pau, meget flad 
Strand. Paa hver Side af Brønden 
findes et vandtæt Rum K; disse 
Rum dannes dels af Baadens Bund 
og Sider og Brøndens V ægge H og 
dels af Dækket L og Sidevæggene 
M, der forneden støtte imod en Planke 
N baaren af KUDsoller N'. Ved An
vendelse af Vinkeljærn og Stivere er 
det tilstræbt at gøre Fartøjet sna 
solidt som muligt. Baadens Besæt
ning opholder sig i Rummet O\'er 
Planken N. Det ses, at Banden 
aldrig kan fyldes med Vand og 
synke, eaar blot den nævnte Brønd 
E er tilstrækkelig bred: t hi Vand et: 
der trænger i~ i Baaden, viI da . 
ligesaa hUl tig løbe ud . igen gennem 
Brønden, . i hvilken Vandet altid vil 
staa i samme Højde som Vandover
fladen udenfor. . 

Roret er anbragt bag pau Kanten 
af Sværdbrædtet F Qg er indrettet 
til at klappes om paa Siden af dette, 
sanledes t).t det ikke er i Vejen, naar 
man' vil, løfte' Sværdbrædtet ind i 
Fartøjet. De paa Figuren med ':[1 
betegnede Stænger angive en kunstig 
Ræling, der kan anbringes for at 
give Baaden et smukkere Udseende. 

Fremgangsmaade til Ft'emdriJt af 
Fat·tø..ier. Det er en bekendt Sug, 
at mange Opfindere i deros Forsøg 
paa et konstruere Luftskibe, der 

'kunne styres, ha ve prøvet . at tage 
N atm'en som Forbillede og fremstil
let deres Flyvemaskiner i saa nær 
Overensstemmelse som mulig med 
Fuglenes Form og Vingepar. Hid-

til er aet dog som bekendt ikke 
l}kkedes at naa noget tilfredsstillende 
Resultat ad denne Vej, Det har 
imidlertid sin Interesse at se, at to 
engelske Ingeniører, Brødrene Shann 
i SllSS('X, ligeledes ved en Skibstype 
ha \'0 taget Naturen' som Forbillede, 
idl't de have konstrueret et Skib, 
del' ikke a.Jenehvad Formen angaar 
et' ganske som en stor Fisk, lllen 
Fremdrivningsanord ningen bestaar 
ogsaa i en mægtig Hale, der bølger 
frem og tilbage ganske som en Fiske
hale, og pau Siderne af Fartøjet 
findes der store Finner, der ligeledes 
bevæges pau en Maade, der svarer 
til Fiskenes, Om Opfindelsen, der 
allerede er patenteret i flere Lande, 
vil faa pruktisk Betydning er vist 
tvivlsomt, idet det - at dømme efter 
de foreliggende Tegninger - er en 
meget kompliceret Mekanisme, der 
udkræves, eftersom denne ,ikke alene 
skal være i Stand til pau en regel
mæssig Maade at bevæge Hale og 
Finner, men ogsau skal muliggøre 
en Styring af Fartøjet, derved- at de 
forskellige Axler, hvis Omdrejning 
ved Hjælp af Excentrikker og For-

. bindeisesled . bevæge de forskellige 
Led i Halen,' bringes til at skifte 
Retning. 

Mindre Meddelelser. 

Medens det ofte er Tilfældet, at 
Svenskerne købe Kuttere hos os, kan 

. d~t modsatte dog- ogsaa hænde. 
Saaledes er i' disse ,Dage den i 
0ckerø hjemmehørende Kutter" Fre
den", dr. 12.48 Tons, solgt af Eje" 
ren H. P. Andersson til Fiskehandler 
J. A. Larsen med flere i Bangsbo
strand hjem,mehørende Fiskere for 
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en Sum af 2100 Kr. alt indbefattet. 
J. A. Larsen' skal være Fartøjets -
bestyrende Rheder og L. A. 'l\bd~en 
her af Byen K utteren~ Fører. lU. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, 4. Juli 1898. Ugens 
sidste Halvdel bragte meget urolige 
Vejrforhold med stærk Kuling fra 
Vest, der fuldstændig stansede' alt 
Fiskeri. Da dette j Ugens første 
Halvdel desuden kun gik smaat for 
de flestes, Vedkommende kan man 
forstna, at Tilførslen i sin' Helhed 
har været knap, af hvilken Grund 
Priserne ogsaa har været høje. ' En 
Snes Kuttere ere indkomne fra Vest· 
kysten, og vel li~el!laa stort et Antal 
ligge til Ankers i Skaghugten, af
ventende bedre Vejrforhold uden at 
have havt nogen Fangst ;de her 
indkomne havde fra 40-120 Snese 
Rødspætter, hver vejende fra 12-15 
Pd. Snesen og hetalt med fra 2-3 
Kr. pr. Snes, 3 Kuttere havde fra 
70-170 Snese pr. Kutter af noget bedre 
K valitet, vejende 17··- 20 Pd. Snesen, 
hvorfor betaltes 4-41/2 Kr: pr. Snes. 
Saa godt som alle Kutterne havde 
fisket i Farvandet nordvest for Rirts
halts" de fleste havde mindre Partier 
Skærissing fra 100 til 400 Pd. 
hver der opnaaaede 8 a 9 Øre 
pr. Pd. Katteg;ttfiskeriet har og
saa været temmelig ringe med Hen· 
syn til Udbytte. Dels nord og øst 
af Læsø, dels fra Læsørende indkom 
enkelte Kuttere med Laster paa op 
til 150 Snese" hver, Rødspætterne 
vejede 10~-13 Pd. Snesen og betal
tes med fra 1 Kr. 25 Øre til 2 Kr; 
pr. Snes. En enkelt fra. Herthas 
Flak havde ca. 70 Snese aien noget 

hedre Kvalitet, og 4: Kuttere indkom 
i Gaar fra Kobbergrunden med fra 
40-70 Snese, vejende ca. 13 Pd. 
Snesen, der betaltes med 3 Kr. pl' .. 
Snes. Af Krøyfisk er kun tilført 
ubetydeligt. Hummertilførselen fra 
Kristianssand har været yderst ringe, 
neppe 1000 Stkr. til herværende Mod
tagere og det dobbelte Kvantum di· 
rekte til det tyske M arked. N u be
gynder ogsaa Tilførslen fra vore 
egne Farvande ved Læsø og Vest· 
kysten at faa nogen IndfiydeJse, Pri
sen viser vedblivende stigende Ten
denser; der betales nu l Kr. 10 
Øre pr. Pd. ab Christianssand. Ma
kt-eltilførslen bar derimod atter taget 
Opsving. Fiskeriet under Norge har 
egentlig ikke været særlig betydeligt, 
men paa Grund af de foregaaende 
U gers ualmindeligt rigelige Fiskeri 
er Afsætningsforholdene blevne noget 
vanskelige i selve Norge; af den 
Grund faa vi Makrelen her til nogen~ 
lunde rimelige Priser. Der er tilført 
ca. 1000 Snese. Prisen er 9-11 
Kr. pr. Kiste a' 3 Snese en gros ab 
Christi:.lllssand.· n 

Islandsflskerlet. Frederikshavn, 
4. Juli 1898. Fra Føreren' af Fiske
kutteren Prins Valdemar, Skpr. J. 
Thomsen, er der fra Island indløben 
Efterretninger om Fiskeriets Gang j 
det synes heraf at fremgaa, at det 
foreløbig paa Vestlandets Fjorde har 
været lidt sløjt med Fiskeriet. Des
uden havde "Prinsen" og "Ellen" 
det Uheld, at den engelske '),carrier" 
pau. Grund af Førerens Ukendskab 
med Forholdene ikke kunde finde 
Pladsen, hvor de la.a, saa at Fiskerne 
ikke fik Forbindelse med England i 
en Uge, hvorfor de med stor Be
sværlighedmaatte skafl'e flere Hytte
fade tilveje for at holde Rødspæt
terne levende. N u ere alle Kutterne 
blevne enige om at tage op til N ord· 
landet paa Lonafjol'd j der haaber 
man paa, at de bedre Tidcr skulle· 
komme. I ethvert Tilfælde bliver 
det lettere for Dampskibene at faa 
Fangsten fra Fartøjerne, naar hele 
Flotillen ligger sa mIet. Kl. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
. og pr. Jernbane.&· Dampskib 

1 Ugen ira 26. JUDi tIl 3. JulI 1898. 
-
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4 svenske Fisker-

fartøjer •.• 5180 

pr. Baad og Vo~n 
fra nærliggen e 7 Rejer 
Fiskerlejer " • 132S~ 780 150Q5 2898 11403 456 

pr. Jernbane & ! 8 

" Dampskib .•.• 2849 4080 1252 8964 666986 209045 21554 17011 1193 19660 
i--- ------ I-

laIt ••. 108941 4080 571 8764 4740 68198 211943 32957 17011 1193 20096 

1) U6 Pd. Tunger og 301 Pd. PigIwar. 2) Tunger. 3) Sletter. ') Skruppe~. 5) Makrel. 6) na08 Pd 
Makrel og 19390 Pd. Hornfisk. 7) }0078 Pd. Aal !lg 125 Pd. Aalekvabber. 8) ARI. 

lait er der tilført 473494 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,00-5,50 pr. Lpd.; 
Torsk. levende K~. ~iOO-l,75 pr. Lpd.; l\b.krel Kr. 3,00-6,00 pr. Snes; H01'llfiskK.r. 
0,20-2,60 pr. 811,e8, SI d, Kr., 1,50-2,00 pr. Ol~. 4-al, Kr. 0.80-0,5~ pr,. Pd. j Laks Kr. ,0,60 
·-1,00 pr .. Pd.; Gedde Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; J:i.eJer Kr. 0,75-1,20 pr. Pd. 

! Tilførslen af levende Rødspætter, direkte fra I<'iskeplads, hal' i' Ugeus LØb været 
ubetydelig. Af 16 Kuttere ank~m 5 fr& Nordsiden af Anholt med Fisk vejende 16-20 
Pd .. pr. Snes, betalt med 51/2 Kr. pr. Lpd.,.2 fru.. N. ol"dvestsiden mod Fisk vejende ca. 
14 Pd., betalt med a-4,lj, Kr:; 7 fra Kobbergrunden med Fisk vejende 16-20 Pd., betalt 
med 31/ 2-0 Kr., og l. fra Hirtshals med Fisk vejende ca. 12 Pd., betaIt med 31/. Kr. 
Fra. Frederikshavn ankom 7 Kvaser med Fisk fra Vestkysten og Kobbergrunden, hdalt 
med ca. 41/ 1 Kr'i fra G:renaa 9 Kvaser mod Fisk fra Aalborgb~~te)" betalt med 31/2-4 
Kr. og 1 fra Sæoy med I<'isk fra Læsø Rende. betalt med -31

/ 2 ~r. 4 sveuske Baade an. 
kom fra Nordsiden af Anholt og Kobbergrunden, betaltes, med 31/,-51/. Kr. Af Torsk 
tilførtes med l dansk Kvase 220 Lpd. fra '1'hurø betalt med 1 .. -1'/4 Kr. pr. Lpd. Pr, 
Jernbane og Dampskib tilførtes 1576 Snese Makrel a 3 . 6 Kr. og 1940 Snese Hornfisk 
a 20 Øre-211. Kr. pr. Sues, samt 48 K&sser d&llske Sild a 11/2-2 Kr. pr. Ol. 

BE~ENDTGØREL8ER 

(vase til Salg. I ru Salg •. En K'vase 
Eu tysk Drivkvase, saa god 

som ny, godt udhalet og tor· 
tringlig Sejler. 61811()O Tona. 
To Drivvaad medfølger, llRar 
Handlen kan ske suart. 

Anvises af Skibstømrer 
R. 'Petersen, 

Nykøbing F. 

En Drivkvase, 7 Tons, 
og med 2 Vaad er meget 
hilng til Salg hos Fisker 

R. Christensen, 
Blands, 

Bandholm. 

i god Stand! Brutto Register 
7'21 Tons Ønskes solgt eller 
bortbyttet . med en større. 

Man b!\deshenvende sig til 

KfblDand C. P, Lund, 
'Rønne. 

/~ 
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Xøbenha,vns Mekaniske 
- ; 

Næt og Ga,rn-Fa, brik 
M. L. U'tzon 

anbefaler 

Aalevaad~ Agnvaad'. 
K.ebenha vn v. Telef.Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

"""""""""""""'~""""""""""""'''''"''''''''"'''''"'''''''''""",""",""""""""""","""""",, .. \ 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, dir,elde ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. . 
Vandtæt præparoret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i ,Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt bilHge. 

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

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 

Fiskellætfa bri~en ~,Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,.75 HeløiuiCfJr". 
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
uJdsgarll, Hampegarn 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. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
~edi({eret a.f end. Illa~. Will. Lundbeck. - Trykt hos Frantz Ghristtreu. København. 
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Nr. 28. 14. J u II. 1898. 

:M:ed1e~ebJ.adet udgaar .hver 'l'orsdag. Annonoer optages ved' Henvendelse til 
Frantz Chrisltreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

Hnje af lin Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Om Fre'dning af Rejen. - Mindre 
Meddelelser. F1skeriberetninger. - BekendtgØ-
relser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade '20 Stuen, København V, eraabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanernose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionel' af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. ----_._----------

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

Eftertryk af Medlemsbla,dets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Salling, Danish Oonsulate, 
a, Muøeovy Court, 

London E. C. 
'l'elegr"m Adr.: øølling, London 

Capt. A. Salling, 
46, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram·Adr.: øølling, Hull. 

En Sælhundehale 
er indsendt til Zoologisk' Museum 
uden Adresse. Poststempel: Chri
stiansø. N ærmere Oplysning bedes 
sendt til "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor, Stormgade 20, København V.· 

,,; 

Om Fredning af· Rejen. 
Svar til Hr. Overretsprukorator Leth 

af 'l'h. Kortenaen, Dr. phil. 

I Nr. 24 og 25 af Medlemsbladet 
har Hr. Overretsprokurator Leth 
kritiseret det af mig i min Atband
ling om REljen fremsatte Forslag at 
frede denne i Juni Maaned. Der 
frel'llføres to Indvendingt>r mod For
slaget. 1) Rejen er allerede nu 
fredet i temmelig stor Udstrækning, 
men da det har vist sig, at det ikke 
hjælper, kan det formodentlig heller 
ikke nytte at frede den endnu mere. 
2) Det er aldeles ikke bevist, at 
det er det for stærke Fiskeri, der 
har. foraarsaget den store Nedgang 
i Rejefiskeriet. N edgangen beror 
snarere paa de fysiske Forhold i 
vore Farvande, Det har vist sig, 
at Plankton-Diatomeerne i Over
fladevandet i Kattegat ofte ere døde; 
da nu Rejelarverne leve i Over
fladevandet og af Plankton-Orga
nismer, saa maa de under saadanne 
Omstændigheder dø af Sult derved 
'forklares altsaa Nedgangen i Reje
fiskeriet. - rlad os se lidt nær
mere paa disse to Punkter. 



Hvad for det første Freqningen 
angaar, saa maa jeg gøre opmærk
paa, at jeg i min Afhandling (p. 63 f.) 
ret uførligt hal' omtalt de Fred
ningsbestemmelser, som Hr. Over
retsprokurator Leth opregner, . og 
jeg maa gentage, hvad jeg hat sagt 
der: man har ikke Ret ti! at slutte, 
at naar den Fredning, der allerede 
er' given, ikke nytter noget, saa 
nytter det heller ikke at frede mere 
endnu. Det kunde jo f. Eks. være, 
at den nuværende Fredning var' 
henlagt til en Tid, hvor den ikke 
kan komme til' at virke, sao. vilde 
man dog deraf aldeles ikke kunne 
dl age den Slutning, at Fredning 
paa en fornuftig Tid ogsaa vilde 
være uden Nytte. 

Hvad det kommer an paa, er" at 
Rejen bliver fredet i den Tid, dn 
Ungerne udklækkes. Det er jo 
nemlig indlysende, at naar alle Rej
erne fiskes, før Ungerne ere udklæk
kede, sao. kan der ingen ny Rejer 
komme, Bestanden maa ødelægges. 
Hvordan er da den nuværende Fred
ning? Ja, det er forbudt at fiske 
Rejer med V aad i adskillige mindre 
Farvande i Maanederne Marts, April 
og Maj; men i Ruser maa man 
fiske dem saa galt, man vil, fra lste " 
April af, dog nej, ikke, sao. galt, 
man vil; der skal være 60 Favne 
mellem hvert Sæt Ruser, og de maa 
ikke gatt længere ud end til 4 Fods 
Dybde. Enhver, der har set, hvilke 
Masser af Ruser der kan anbringes 
i en lille Bugt eller Fjord, uden at 
disse Restemmelser overskrides, vil 
forstaa, at. disse Indskrænkninger 
ere altfor ubetydelige til, at de kunne 
sihe mod Overfiskning. Jo, sao. e~ 
der ogsaa mere Fredning: man maa 
ikke fiske Uejer med Ruser fra 

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

Oktober, til April. N~vnlig denM 
~estemmelse yder Rejen udmærket 
Beskyttelse - det vilde omtrent 
være det samme, som om man vilde 
frede Storken her, i Landet fra 
November til Marts, Den nuværende 
Fredning bestaar faktisk kun i Forø 

bUdet mod at fiske dem i Vaad i 
Marts og en Del af April. I April 
Maaned gaa Rejerne nemlig ind til 
Kysten paa ganske lavt Vand; fra 
den 'I'id af vil det altsaavære ganske 
ubetydeligt, hvad der kunde fiskes i 
V aad' paa dybere Vand. Det er . 
altsaa en temmelig illuporisk Fred
ning, der mt finder Sted - og 
navnlig er der ikke Spor af Fred
ning i Yngletiden, som hovedsagelig 
er i Juni Maaned', Det er h~t at 
indse, at en saadan Fredning umu
lig kan have nogen videre· Be
tydning. Ikke desto mindre, mener 
Hr. Overretsprokurator Leth, at da 
den Fredning, vi har, intet nytter, 
sao. "maa det vække megen Betæn
kelighed ved at mene at ville kunne 
opnaa noget ved at gaa videre i den 
Retning." 

J eg maa aldeles bestemt hævde, 
at Rejerne bør fredes i deres Yng
letid, altsaa i Ju,niMaaned. (Mu
ligvis kan der være nogen Variation 
i . Yngletiden paa de forskellige 
Steder; i sao. Fald maatte ogsaa 
Fredningstideri være lidt forskellig). 
Naar det sker, saa kan man saavist 
uden stOl' Skade (for Rejefiskeriet) 
ophæve Forbudet J:llod at fiske dem 
med Vaad i Marts-Maj, og navnlig 
kan man trøstig ophæve Forbudet 
mod at bruge Rejeruser om Vin
teren -- der er dog ingen, der 
fisker en Reje i den Tid. 

Forøvrigt vilde det nok ikke blive 
nogen stor Revolution i Rejefiskeriet, 



om der blev indført Fredning i hele 
.Juni Maaned. Allerede nu er det 
jo næsten ikke til at faa Rejer i 
København *). Og hvorfor saa 
ikke gribe til den Udvej, som jeg 
ogsaa har omtalt i min Afhandling: 
at spise Hesterejer! I Tyskland 
og England spises der enorme Mæng
der af dem, kun her anses de for 
uspiselige eller endog giftige. Det 
er kun en taabelig Fordom, der bør 
udryddes. 

Saa bør man ogsaa huske paa, at 
Rejen kommer tilbage til Kysterne 
igen, naar den har været ude at 
afsætte Yngelen. Saa kan man jo 
begynde Fangsten igen. Udbyttet 
vil altsaa ikke blive mindre, kun 
bliver Fangsten udsat en Maaneds
tid. 

Den anden Indvending var den, at 
jeg ikke har leveret fyldestgørende 
Bevis eller overvejende Sandsynlig
hed for, at Mangelen paa Rejer 
skyldes Opfiskning og vil blive af
hjulpen ,ved den, af mig foreslaaede 
yderligere Fredning. Noget mathe
matisk Bevis kan jeg selvfølgelig 
ikke levere; det kan ingen; vi ~an 
kun naa til en større eller mindre 
Sandsynligbed - og jeg tillader mig 
virkelig at mene, at jeg har bra.gt 
"overvejende Sandsynlighed", derfor, 
trods Hr.Overretsprokurator Leths 
Paastand, at jeg ikke kan mene det. 
- N aar man som her kan paavise 
forskellige Grunde, der bestemt maa 
have stor Indflydelse paa -Fiskeriet 
og bidrage til dets Aftagen - det 

'stærkt drevne Fiskeri, det, at det 
væsentlig kun er Hunnerne, der nskes, 

, *) Jeg maa bemærke, .at jeg i'kke har 
været der den sidste Maaned; muHgvis 
kan der i den Tid have været rigeligt 
af dem. ' 
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og at det neto~ er i Yngletiden, at 
det største Fiskeri foregaar -- saa 
bør man ved de eventuelle Fred· 
ningsbestemmelser tage Hensyn der
til og fastsætte Fredningstiden der
efter og ikke efter mere eller mindre 
urimelige Hypotheser. At der muligvis 
kan være andre Aarsager, der med
virke til, at Fiskeriet aftager, kan man 
selvfølgelig ikke benægte. Men det er 
sikkert, at for Rejefiskeriets Vedk01n
mende kender vi ingen andre Aarsa
ger tjrHl de nævnte. Hl'. Overretspro
kurator Leth mener ganske vist at 
have fundet en saadan j en næt'mere 
Betragtning viser imidlertid, at ,den 
beror paa en Misforstaaelse. 

Det er fornylig af Forstanderen 
for Biologisk Station blevet konsta
teret, at Plankton-Diatomeerue i de 
øvre Vandlag i. Kattegat ofte ere 
døde. Da nu Rejelarverne netop 
leve i de øvre Vandlag og af 
Plankton-Organismer, saa maa de 
jo dø af Sult. Ja! sligt Resultat 
kan man komme til, naar man sid
der i sit Studereværelse og regner 
med naturhistoriske Fakta som med 
mathematiske Størrelser, især naar 
man ikke er rigtig inde i de For
hold, man regnel' med, N aar man 
ser Forholdene i Naturen, forledes 
man ikke til at gøre slige Regne
stykker. 

Hovedfejlen i Hr. Overretsproku
rator Leths Regnestykke er den, at 
han anser Begl'eberne "Plankton
Diatomeer" og "Plankton-Organis
mer!' for at være et og det samme. 
Det er de aldeles ikke .. Plankton
Diatomeerne ere naturligvis Plankton
Organismer, men der er manfoldige 
andre Plankton-Organismer, navnlig 
en Masse forskellige Dyr (Diato. 
meerne ere som bekendt Pla.nter, der 

..: 
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kun bestaa af en eneste Celle 
[ikke af "Cellevæv"], 'Omgiven af en 
tynd Kiselskai). Saadanne Plank
ton-Dyr ere f. Eks. Gopler, Orme og 
navnlig en Masse smaa Krebsdyr, 
tie saakaldte Copepoder. N u træffer 
det sig saa heldigt (for Rejelarverne) 

30f) 

eller uheldigt (for Hr. Overretspro
kurator LethsRegnestykke) -atReje
larverue ikke leve af Diatomeer, 
men af Copepoder (maaske ogsaa 
af andre Smaadyr, hvad j eg dog 
ikke har set). Men at Copepoderne 
ogsaa skulde være døde i Overflade
vandet, derom siges der intet i Dr. 
Petersens Afhandling, og derom fore
ligger der saavidt mig bekendt ingen 
Beretninger. - Muligvis har Hr. 
Overretsprokurator Leth dog fundet 
saadanne i de Undersøgelser fra Ud
landet, han i Forbigaaende omtaler 
uden at ville komme nærmere ind 
derpaa, og uden at nævne .. hvad det 
er fol' nogle. Selv kender jeg ingen 
andre Iagttagelser fra: Udlandet om 
dødt Plankton (ikke "at Havet er 
blottet for Plankton", som Hr. Over
retsprokurator Leth udtrykker det) 
end den af Murray i Skotland, som 
omtales i Dr. Petersens Beretning. 
- Derimod er det sao. heldigt, at 
jeg selv kan have nogen Mening om, 
hvorvidt Copepoderne i Overflade
vandet ere cl øde eller ej. J eg har i 
Løbet af de senere Aar gjort Under
søgelser over Planktonet i vore Far
vande og har fisket Plankton mang
foldige Gange paa de forskelligste 
Steder og til forskellige Tider, og 
overalt har jeg fundet levende Cope
poder i StOT Mængde, foruden mange 
andre Dyr. Der er åltsaa ikke 
Spor af Grund til at frygte for. at 
Rejelarverne skal dø af Sult. Jeg 
tillader mig at henvise til de af 

Pl'Ofessor Hens8u i Kiel udførte 
U ndersøgelser over Mængden af de 
forskellige Plankton-Organismer. *) 
Man vil deraf kunne gøre sig en 
ringe Forestilling om, hvilke uhyre 
Masser af Copepoder der findes i 
Vandet. Og endelig, selvom de 
var det for største Delen, sall. vilde 
de ikke dermed straks være "for
dærvede og uskikkede til at tjene 
til Føde" for Rejelarverne. Der 
kan ikke være Tale om, at det "døde 
Plankton" skttlde være Aarsagen til 
Rejefis7ceriets Aftagen. 

At den nuværende Aftagen af 
Rejenskeriet skulde sky Ides en N ed
ga.ngs-Periode, foranlediget af Na
turforhold, det ikke.staar i Menneskets 
Magt at regulere, er der intet som 
helst, der tyder paa. Ganske vist 
viser Statistiken for 1896 en Smule 
Opgang fra 1895, men det .. e1' dog 
kun Smaatlng imod, hvad det var i 
Begyndelsen af 90'erne, Alt tyder 
paa, at det er det stærke Fiskeri, 
del' har ødelagt Bestanden. Det er 
jo dog indlysende. at naar næsten 
alle Rejerne bliver fangne, før U n
gerne ere udklækkede, saa maa der 
i de. følgende Aar blive færre og 
færre. Naar ruan studerer Stati
stiken lidt nøjere, faar man det Ind
tryk, at det foregaar paa f~lgende 
Maade med Rejefiskeriet. 

Et eller andet Sted opdages det 
en skønne Dag, at der er ml1nge 
Rejer, og nogle enkelte Fiskere tje
ne godt paa det Fiskeri. Det rygtes 
saa, og næste Aar prøve mange 
andre, og de faa alle udmærket.Ud
bytte.. Saa lægge 'alle sig efter 

*) I "Herichte. der Commission zur wis
senschaftlichen Unte1"suclmng derdeut. 
Bchen Mesre in Kiel." . 
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Rejefiskeriet, Masser af Rcdslwb~r 
ankaffes, og det følgende Aar fiskes 
tier uhyre meget. Aaret efter er 
Fangsten betydelig mindre, og i [.lø

het af et Par Aar. er den ble\'en 
sas. ringe, at det aldeles ikke kan 
betale sig at fiske Rejer der mere, 
kun ganske enkelte fiske endnu lidt 
i nogle A~r. Saa har Rejerne Fred 
og Ro til at formere sig, og i Løbet 
-af nogle faa Aar er der igen en 
nogenlunde ordentlig Rejebestand, 
saa Fiskeriet kan begynde lidt igen 
- men det kolossale Udbytte, SOUl 

det gav i de bedste Aar, naas langt 
fra igen. Saaledes er det gaaet i 
Roskildefjord, paa Strækningen Mas
nedsund -Stigsnæs, Nysted - Kro m
nitze og i Nakskovfjord. 

At man saaledes ser Fiskeriet 
begynde igen paa de Steder, hvor 
der kun er dl evet ubetydeligt Fiskeri 
de foregaaende Aar, lover godt fol' 
Nytten af den foreslaaede Fredning, 
bidrager til at give "overvejende 
Sandsynlighed" for, at Fiskeriet vil 
blomstre op igen, naar der indføres 
tlU fornuftig Freqning. Et "Bf?vis" 
for, at Fredningen vil nytte, kan 
Hr. Overretsprokurator Leth ikke 
forlange. Det er nu engang ikke 
mathematiske Størrelser, vi har, at 
gøre med her, men indviklede Na
turforhold. hvor intet forud lader 
sig heregne med absulut Sikkerhed, 
men kun med større eller mindre 
Sandsynlighed. Beviset maa Erfa
ringen bringe. Men allerede nu er 
det saa sikkert, som sligt kan være, 
at hvis man vil gøre noget for at 
bevare Rejefiskeriet, saa maa man 
indføre en ordentlig, fornuftig Fred
ningstid, altsaa i Yngletiden. Sagen 
er her saa klar, som man kan for
lange det. Det var Synd og Skade, 
om døn nu skulde forkludres. 
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Mindre Meddelelser. 

Lemvig. den 9. Juli 1898. I den 
i di<;se Dage offentliggjorte Beret,
ning over Vemh-Lemvig Jernba
nens Drift 1897 ~-98 anføres det, 
at. paa Grund af, at iIa:vfiskeriet 
har givet et saa ringe Udbytte, 
havd8 Indtmgten 'ved Befordringen 
af Fisk været ca: 1500 1}r. mindre 
end forrige Driftsaar. P. 

Struer. den 7. Juli 1898. Her
boende Fiskeeksportør F. R.' :Mehlsen 
sendte forrige Uge med' Skonnerten 
"G~broders" 27,600 Pd. levende , 
Aal til England. Det er det største 
Parti Aal, som 'nogen Sinde paa 
en Gang er afgaaet her fra Hav
nen. 

S nye Faresignalstationer. Fra 
Harboøre skriver vor Meddeler: 
Vejlby Fiskere indgav sidste Aar 
et Andragende om Oprettelsen af en 
Faresignalstation dersteds, og Har
boøre Fiskeriforening indgav ligele
des Begæring om Stationer ved 
Vrist og Lougerhuse. Desværre 
indkom disse Andragender san, sent, 
at det var meget tvivlsomt, om de 
kunde bevilges i Aar. Desto større 
var Glæden her; da Stationernes 
.Materiel i Tirsdags den 5. ds. ankom 
her til Sognet, og Landsrugsmini
steriet og Fiskeriforeningen fortjener 
særdeles Tak for, at Sagen er 
bleven ført igennem med saa stor 
Ekspedithed. ' 

Frederikshavn, den 11 Juli 1898. 
I Fredags løb en nybygget Kutter 

!\.fStabelen fra Skibsbygmester H. 
W. Buhls Værft, . Kutterep, der er 
bygget for et Aktieselskabs Regning, 
skal~hedde "Hafnia" og er 42 Brutto 
Tons:drægtig; den: koster fuldt ud-

i 
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rustet 15500· Kr .. og forsynes med , 
Petroleum s-Motor fra Maskinfabrik
ken "Dan" ved Frederikshavns J ern
støberi og Maskinværksted. Kjøb
t'nand P. Schou, Frederikshavn, skal 
vmre bestyrende Rheder, og P. Ohri
stensen-Tversted skal være Fartøjets 
Fører. 

Fiskeriberetninger. 

Færring Fjord ved Bovbjerg, den 
8. Jull l 81;l8. Havfiskeriet er nu 
her saa godt som lagt pall. Hylden; 
men derimod driver man Aalefiskeri 
pall. Fjorden:. Dette giver rigtig 
godt fra sig.· De indfiskede Eks
emplarer er ganske vist som sæd
vanlig smaa, sall. Prisen ikke er stort 
højere end 25-30 Øre pr. Pd.; men 
Fjordens gamle Rigdom pall. Aal 
synes at være uforgængelig. 

Frederikshavn, den 11. .Tu~i 1898. 

Altfor ofte blev Kutterne i den 
sidst forløbne Uge afbrudt af uroligt 
og stormende VejrJig til, at der kunde 
blive den fornødne Tid tilovers for 
at faa blot en nogenlunde god Fangst 
fisket sammen; man. skulde ofte tro, 
at man var i Marts og ikke i Juli 
Maaned. Fiskerne vendte stadig til
bage til den samme Ytring: "det er 
jo ikke Vejr til det," naar man 
talte med dem om, hvordan Fiske
riet gik; heldigvis er det nu endelig 
bleven bedre. Fiskeriet paa Vest· 
kysten blev drevet dels i Farvandet 
nordvest af Hirtshals, dels nordlig 
af Skagen. Kun ganske enkelte 
Kuttere havde over 50 Snese, mange 
mindre. Rødspætten vejede 12-15 
Pd. Snesen og betaltes med fra 
2 Kr. 50 Øre-3 Kr. 50 Øre pr. 
Snes. Det urolige Vejr har knapt 

generet Kattegatsfiskeriet i sall. høj 
en Grad som V esterha vsfiskeriet; 
fra Læsørende indkom godt en SnS$ 
Kuttere, som efter det mer eller 
mindre gunstige Tidspunkt, de kom 
pall. Fiskeplads, opnaaede en Fangst, 
der varierede mellem en ren Ube
tydelighed og 200 Snese pr. Kutter. 
Fisken vejede ft'a 10-13 Pd. Snesen 
og opnaaede fra 1 KI', 25 Øre-2 
Kr, pr. Snes. Paa Herthas Flak 
gjorde en halv Snes Kuttere lignende 
Udbytte; Kvaliteten var ,kun en ube
tydelig Smule bedre, Flere Kuttere 
afgik fra Aalborgbugten til Køben
havn med deres. Last, enkelte iDd
kom her med fra 125-200 Snese, 
vejende 10-15 Pd, Snesen og be
taltes JUed fra i 1/2-'-21/ 2 Kr. pr. 
Snes. Ligeledes blev der fra Kob· 
bergrunden indbragt mindre Partier 
af Kvalitet som sidstnævnte, 

Hummerfiskeriet pall. Vestkysten 
har i den sidste Tid gi\'et ganske 
godt Udbytte saavel til de Fiskere, 
som endnu drive dette Fiskeri, om 
jeg sna maa sige, paa den mere 
gammeldags Metode fra PramJUe, der 
daarligtklarer sig mod pludseligt 
opkom men de stygt Vejr, som til de 
Fiskere, der særlig i de sidste Aar 
har begyndt med at drive Fiskeriet 
fra søgaaende Dæksfartøjer. To af . 
disse indkom i sidste Uge med ialt 
ca. 1400 Stkr. levende Hummer, 
men de sælge oftest til Opkøbere 
pall. Vestkysten; selvom de, der faa 
niindrePriser, spare de dog d·en 
lange Sejlads hel' til Havnen. Vest· 
kyst-Hummerne opnaar i det Hele 
taget ikke sll.a høj en Pris som den 
notske og svenske Hummer; den er 
mere grov i Kødet og før stor. I 
denne Tid betales der saaledes 1 
Kr, 20 Øre pr. Pd. en gros for 
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norsk Hummer, men kun, 85 å 90 
Øre pr. Pd. for dansk Hummer. 
laIt er der en halv Snes Dæksfar
tøjer og Kuttere, væsentligst bjem
mehørende i Hirtshals og Lønstrup, 
som siden Juni Maanetls Begyndelse 
have drevet dette Fiskeri j Fiskeriet 
foregaar udelukkende med Tejner. 
De under Læsø arbejdende Hummer
fiskere have ligeledes haft godt Ud
bytte. Fra Christianssand tilførtes 
til 'herværende Modtagere 2000 Stk., 

fra Sverrig pr. Kvase 1300 Stk., og 
direktQ til det tyske Marked afgik 
4000 Stk. Makreltilførslen fra Oh ri
stianssand er nu i Aftagende, har 
kun andraget ca. 150 Kasser a 3 
Snese j Prisen er nu ca. 12 Kr. pr. 
Kiste· en gt·OS ab Christianssand ; 
enkelte svenske Dæksbaade indkom 
med mindre Partier Makrel, dørgede 
i SImgerak; de hetaltes med ca. 3 
Kr. pr. Snes. KJ. 

Københa.vns TiJ,førselar' fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane &; Dampskib 

l Ugen ira 3. Juli til 10. Jull 1898. 

... I lo ~... 1; 1; ~~ :;; I ... 
t = cL Cl .. ar c::a.= .. _ GO i ~~ GO C» , >. 

T'lr t f "D.... -"D ... ;. a.... • ""q:: "D .. ~ "Cl "Cl 
I ør a: .. IB I c o: ""og. ::s - ~ ... E - åi ~ I '" 1 Cii 

1lCa. ::c'" 11:_ JiitIJ I- ~o tIJ <C~ ..... cø ~ • q::.:CI. fJ'J ~ .::c ~ fJ'J 

------------~--~ 17 danske Fisker- II Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. P.1. Pcl. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fartøjer . .. 2914.2 201 250" 
Danske Kvaser: 

3 fra Frederiksh. 14940 
7 fra audre Pladser 24210 

3 svenske Fisker-
fartøjer . .. 3204 

-

pr. Baad 0'1S Vogn . 
fra nærlIggende ,61 Rejer 
Fiskerlejer . . . 22404 1060 ! 1013613529 588 

pr~ Jernbane & . ,7 

Dampskib ...• : 17086 18400 220~ 1280' 64 818065114167223004 12331 1650 14184 

lal~ 188582 18400 240 mo 1124 818()(j 161808 3653S:12iiiil lq50 14772 

l) Pighvar. 2) 150 Pd. Tunger og \"0 Pd. Pighvar; 3) Sletter. ') Skruppe.. 5) 47504 Pd. Makrel Hg 
M302 Pd. Homftek. 6) nU82 Pd. Aal ?g 847 Pd. Aalek ..... bber. 7) Altol. 

lait er der tilført 411016 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levelllle Kr. 3,00-6,25 pr. Lpd.; 

Makrel Kr. ~00-7,00 pr. Snes; H01'llfisk Kr.-0,25-o,~ pr. Snes; SiId,Kr. 1,60-2,60 
pr. Ol; ~al, A.r.O,30-0,56 pr. Pd.; Laks Kr. 0,75,-1,00 pr. Pd.; Godde Kr. 0,40-0,00 pr. 
Pd.; Rejer Kr. 0,75-1,25 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter var i Ugens Løb kun ringe. Direkte fra:Fiskeplads 
ankom 17 Fartøjer; 8 fra NordSIden af Anholt med Fisk vejende 16-22 Pd. pr. Snes, 
betalt med 51/

k
-6'/, Kr. pr. Lpd.; 2 fra Nordvestside.n med It'isk vejende oa. 14 Pd., be

talt med 4112 r.; 5 fra Kabbergrunden med Fisk vejende 14-16 Pd., betalt med 41/2-
5'/, Kr.; 2 fra Læsø Renda med Fisk vejende 11-14 Pd.; betalt tQ.ed 4--41/ 2 Kr. og l 
fra Ae.lborgbugten med Fisk vejende ca. 12 Pd., betalt med .31/ 2 Kr. Fra It'rederi\i.shavn 
ankom B Kvaser med Fisk fra forskellige Pladser. betaltmed4--V12 Kr., fra. Grenaa 7 
Kvaser med Fisk fra. AaJborgbugten. betalt med 4-5 K,r., a svenske Baade ankom fra 
Kobbergrunden og betaltes med 4--4112 Kr. -Ingen Tilførsel af leveI\de Torsk pr. Kvase. 
- Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes 1566 Snese Makrel a 3-,7 KF.og 8430 Snese Horn
fisk a 25 Øre-B Kr. pl'. Snes, samt 12 Basser danske Sild a Jl!t-21/2 Kr. pr. Ol, 
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BEKENDTGØRELSER 

En Kvase 
i god Stand, Brutto Register 
7"11 Tons ønskes solgt eller 
horthytt.et med en større. 

~lan helles henvende sig til 

K,bmand C. P. I~und, 

Rønne. 

fiskekroge -F abriken 
- SølvmedatUe I Aalhrg l8SSog 

l Kebeuhav. lSSS 
anb6faler sil Ud •• .,g al alle !lutter 
Fiskekroge, øa", vel ; Sta .. l, .Tær:. 
som Mening, samt Pilke i Tin ug 
BiT. Forøond.s mod EfteTkrav. 

Conrad Christensen: 
St. Strand.træd. 41. 

København K. 

Til Salg. 
En Drivkvase, 7 'Pons, 

og med 2 Vaad el' meget 
billig til Salg hos Fisker 

R. Christensen, 
Blands, 

Bandholm. 

Xøbenha, vns Mekaniske 
Næt og Ga.rn-Fabrlk 

M. L. Utzon 
anbefaler 

Aalevaad. Agnvaad. 
København V. Telef. Nr.261IV. Vesterbrogade70. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer .. 75 Helsiugør". 

leverer efter Bestilling eller fl'a Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle an'dre Slags Næt og Garn. Bo»~
uldsgartl, Hampegarn og Hørt/arn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
.bedste Kvaliteter. .'-.alekuber, Kork, Flaadtræ oc Kateehu 
haves paa Lacer. . 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
Ved Uds~llingeme i Helsingør og Randers tilkftndt Sølv- og Broncemedaille. 

R~(hgeret af CI!\ld. ma~. lVill, ],wtHlbeck. - Trykt hos .1lrantz Ohristtreu. København. 
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:b.I.[ed.l.e:ro.eo1a.det mlgaar hver 'rol'stlag. Annoncer o'ptages ved Hellveudelse til 

frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. lll'isen Cl' for IncUandet 10 Øre pr. Petit· 

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

Indhold; "Flskerøkoleu". - AuIe". ;I>'orvand
lillg og Ii'orplantning - l'iskeriberetningen for lli~ 
lWlltsaarct 1896-!l7. - Esbjerg Fiskeriforening. -
M indre M_ddelebe,.. - Fiskerib.retninger. - ne
kendtllØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gUtre 20 Stuell, København V, el' ilabellt 
fra 9-11. l'lednktøre.n flf l\1edlemsbladet 
tl'(eH'e~ desuden i Alm. 5-7 ::h'auelllosu' 
gaardsvej 2 A, 3 S, Sager vetlrørenue Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. --_ .. _. __ ._-----------

Hreve og andre Forsendelser til For· 
eningens Konsulent bedes alti,l alene adres· 
se)'cde til hans Bopæl:.F alkonergaardsvej 16, 
København V. -------------------Eftertryk af Medlemsbladets Artilder m' 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Dnnisb Consulate, 
a, Musoovy Co urt, 

. London E. C. 
Telegram Adr.: SøllIng. London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waaverley Sireei, 

Hull. 
Telegram·Adr.: Sølllng, Hull. 

En Sælhundehale 
er indsendt til Zoologisk MuseullI 
uden Adresse. Poststempel: Cll1'i
stiansø. Nærmere Oplysning bedes 
sendt til "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor, Storlllgade 20, Kobenhavn V. 

"Fiskerskolen ". 

Pua Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Man neders Kursus i Afdelingen 
for Fisket·e. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk FiskerifOl'
elling" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud, dog paa den Betingelse, at 
Fiskcme gennemgaa hele Kursus'et, 
saaledes at der kun undtagelsesvis 
vil kuune tilstaas Optagelse for kor· 
tt'l'C '['id. 

Andragender om at komme i Be
tl'agtning ved Fordelingen af nævnte 
'['ilskud indsendes til "Dansk Fiskeri
forening"s Kontor StorlIlgade Nr. 20 
inden den lste September u. A. og 
mau være ledsaget af A nb ~falinger, 
samt fOl·synede· Illed nøjagtige Op
lysning",' 0111 n,d kommende Ansøgers 
Alder: 'r.'all;': ,,~ øvt'ige personlige 
ForhoLL 'læ' Iii; vlU han faur Amts
tilskud, og hvor stort da dette er. 

P. U. Y. 
A. W. BOU88GB. 



Åalens Forvandling og 
Forplantning. 

Efter B. Grasai og S. Calandrllecio. 

Spørgsmaalet om Aalens For
plantning har som ,bekendt i lange 
Tider været en Gaade, men man 
vil have faaet Følelsen af, at de 
nyere Undersøgelser efterhaanden ere 
ryk.kede Maalet nærmere, og Spørgs
maalet synes stærkt at nærme sig 
sin endelige sikre t~øsning. Alle
rede i Medlemsbladets Nr. 27 for 
4. Juli 1895 gav Dr. Petersen en 
sammentrængt Oversigt over Spørgs
maalets Tilstand den Gang efter en 
foreløbig Meddelelse af de italienske 
Forskere, Prof. B. Gmssi og Dr. 
Calandruccio. Nu have imidlertid 
de nævnte Forskere i det italienske 
"Tidsskrift for Fiskeri og Vand
kultur" *) Nr. 7 og 8 for 1897 givet 
en længere udførlig Redegørelse for 
deres Undersøgelser, og paa Grund 
af Spørgsmaalets store Interesse 
skulle vi 'her gøre vore Læsere be
kendt med det vigtigste af· Ind
holdet af denne Redegørelse: 

Allerede den græske Lærde Ari
stote1es heskæftigede sig med Spørgs
maalet om Aalens ]'orplantning og 
kom til den Slutning, at da Aalen 

. hverken har.Æg eller Sæd og altsaa 
hverken el' Han eller Hun, saa kan 
den ikke forplante sig; Aalen op
staar, siger han, af Jordens Ind· 
volde. Sammenligninger synes at 
vise, at Aristoteles med "Jordens 
Indvolde" mener de forskellige Orme 
og ormeugtigt udseende Dyr, der 
leve i fugtig. Jord. Derimod antog 
f. Eks. den romerske Lærde Plini~M . , 
paa,virket af den oftere gjorte lugt-

'Io) Giorna!e ita!iano di pesea e aquieoltllra. 

tageise; at man kan nnde Aal sam· 
menviklede og i tætte Klumper, at 
de i Følge denne Omfavnelse ud
skilte en Substans, som faldt n(>d i 
Mudderet og dannede deres Yngel. 

De saaledes fra ældre Tid over
levende Løsninger af Spørgsmaalet 
vare altsaa' mere eller mindre fan
tastiske, og ved Naturvidenskabens 
Genopblomstring i den nyere Tid, 
dukkede Spørgsmaaletogsaa straks 
op igen og tiltrak sig Forskernes • 
Opmærksomhed, og blandt disse be
skæftigede flere af de berømteste sig 
med det. Nogle troede at have 
løst Gaaden, og en enkelt takkede 
endog offentlig Gud for, at en saa 
stor Lykke var falden i hans I~od, . 
men bitter Skuffelse fulgte paa Be
gejstriugen.. Flere anvendte lang 
Tid paa Sagen uden Resultat, og 
den bekendte v. Biebold sagde saa
ledes i sit Livs sidste Tid: "N u 
ere alle vigtige Spørgsmaal løste, 
kun Gaaden ved AaIens Forplant
ning staar endnu tilbage." 

Saa meget Arbejde af saa mange 
og dygtige Lærde var dog ikke 
ganske spildt. Nogle Resultater 
kunde kort sammenfattes sadedes : 

l) Der finder en Vandring ud af 
Floderne Sted -af den voksne AaI 
og en Vandring af de unge Aal fra 
Havet op til Flodmundingerne. Disse 
Kendsgerninger, der have været· Fi
skerne bekendte fra gammel 'rid, 
bleve sikkert fastslaaede, først af 
Forskeren Redi og senere at mange 
andre Iagttagere. 

2) Aalen h::tr tu Køn som de øv
rige Fisk i Almindelighed. Hun
nerne hleve med Sikkerhed bestemte 
af Rathke (1824-40) og senere af 
flere. Hannerne ble .. e først bestemte 
af Byt'ski i 1874;. Disse Opdagelser 

:< 
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skete ved, at det blev muligt ved 
forbedrede Iugttagelsesmethoder at 
skælne de umodne hanlige og hunlige 
Kønskirtler fra hinanden. I 1880 
skrev Italieneren Pavesi: "Der 
mangler endnu at finde Spermato
zoer (moden Mælke) i det af Syrski 
fundne Organ for med Sikkerhed at 
kunne betragte det som hanlig Køns
kirtel og at lære Befrugtningen og 
dens første Udvikling at kende, 
hvilket Havets Dyb .endnu skjuler 
for os." Denne Ytring betegner 
Spørgsmaalets Tilstand indtil vor 
første Meddelelse fremkom i Slut
ningen af 1893. Af denne Med
delelse fremgaar, at Aalens Udvik
lipg er langt mere indviklet, end 
man havde troet. 

Aaleyngelen gennemgaar nemlig 
en Forvandlig. Før vi imidlertid 
gaa over til Enkelthederne herved, 
man, vi omtale nogle Kendsgerninger, 
der, skøndt de synes fjærntstaaende, 
i Virkeligheden ere nøje knyttede 
til den forelil;gende Sag. 

(Sluttes.) 

Fiskeriberetningen 
for Finantsaaret 1896:-97 

(SlutteL) 

Med Hensyn til vor Forbindelse 
fra Ankerpln,ds til Land, da er jo 
desværre Telefonforbindelsen afbrudt, 
idet Kablet, som alt tidligere ind·· 
berettet, sprængtes i Efteraaret og 
det ikke senere har været muligt at 
finde Resten, der er tilsandet. Ej 
heller ser jeg mig i Stand til under 
de nuvært;lnde Forhold at fremkomme 
med noget Forslag til at faa denne 
for "Vestkysten"s Virksomhed saa 
betydningsfulde Forbindelse oprettet 
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paany. Signalforbindelsen hal' hele 
Aaret været upaaldagelig, ligesom 
ogsaa de langs Kysten oprettede 
Signaler have været os til god Nytte 
ved flere Lejligheder. 

Den 15. f. M. tændtes de nye 
Ledefyr, der ere anbragte paa Ind
sejlingsbaakerne og saaledes belyse 
Farvandet over Revlerne, og ihvorvel 
man absolut maa anerkende Betyd~ 
ningen af disse, ere Forholdene her 
dog af en saadan Beskaffenhed, at 
jeg ikke nok kan fremhæve ~ødven
digheden af yderligere Foranstalt
ninger, i det mindste saa Farvandet 
belyses til Ankerplads; thi uden 
dette vil den oprettede Fyrlinie neppe 
kunne faa større pra.ktisk Betydning. 

Hvad Skibet angaar, da kan jeg 
i et og alt henholde mig til mine 
tidligere Udtalelser desa.ngaaende. 

Dette Afsnit af Fiskeriberetningen 
slutter med en Indberetning for 1897 
fra Danmarks Fiskeriagent i Eng
land, hvori blandt andet omtales 
Fiskeriet under Island, og det TI d
bytte, dette hal' givet; dette har 
imidlertid allerede været meddelt i 
Bladets ~ r. t 7 for 1897. Endvidere 
omtales Pakning og Rensning af 
Fisk for det engelske Marked, hvil
ket ligeledes udførligt er herettet 
her i Bladet tidligere, nemlig i Nr. 
52 for 1897. 

Fiskeriberetningen slutter med en 
Beretning over Ferskvandsfiskeriet, 
der el' tilstillet Ministeriet fra Dansk 
Fiskeriforening ved dens' Konsulent 
Hr. A. Feddersen. Det er i AaI 
første Gang, at Fiskeriberetningen 

. giver en saadan samlet Oversigt over 
Ferskvandsfiskeriets Tilstand. I den
ne Beretning gøres der udførligt Rede 
for de forskellige TI dklæknin~san· 
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stalter i I.Jundet og den af disse ud
foldede Virksom hed, ligesom Beret
ningen iøvrigt indeholder forskellige 
Oplysninger om Ferskvandsfiskeriet 
i Landets forskellige Egne. 

Esbjerg Fiskeriforening 
afholdt under 12. Maj d. A. ~ill 

ordinære Generalfol'samlingfor lSh' 
Halmar 1896. Det reviJeretle R\:gll
skub for 1897 og Forhandlingspro
tokollen tilførte Beslutninger god
kend tes enstemmigt. Ved Valget 
af Bestyrelsesmedlemmer valgtes: til 
Formand Fisker fsøren Hunsen, i 
Stedet for eft() r '1' ur fratrædende 
Fisker C. T. Enevoldsen, der bad 
sig fritaget for Genvalg. Til Be
styrelsesmedlemmer vulgtes: Fislcerne 
Enevold A. C. Petersen (Db md.), 
Ole J ens Christiansen, .T ellS Peder 
Torbens('n, Jens Peder Jensen og 
Lorent% W ulff. Til Suppleanter: 
Fiskerne N. C. Hansen og Kristen 
B. Kristensen. Til Revisorer: Fi· 
sJn.rne C. T. Enevoldsen og Chr. M. 
Ohristensf'n. 

Det vedtoges at yde et Bich'ug af 
25 Kr. til de fOl'ulykkede hornholm· 
ske Fiskeres Eftel'ladte og n·d Mod
tag('l' uf saadullne Bidrag i Eshjprg, 

.Hel'redsfuldmægtig .JOI·genspn, at til-
stille Komiteen pau Bum hol Hl d .. tte 
Bidrag. 

* * * Paa et M øde, Fiskeri forenillgen 
afholdt i Slutningf'n af :\laj, vedtoges 
det, af Hensyn til at adskillig-e til Op
tagelse i ,,~'orsihingsforelli ngpn for 
danskeSej IfartøjertilFiskel'i brug" ind
meldte Fiskerfartøjet·, oftQt' Forsik
ringstagernes Formening, ,'ed de af 
nævnte Forening foranstaltede Taksa-

tionsfol'rctninger \'Ul'deredes til fo)' 
lille Yærdi, at oprette en Assuranee 
for Fiskeredskaher, og et Forslag 
til Lorene, som et i Foraal'et nedsat 
U dmlt; havde udarhejdet, blev med 
et PUl' ,iEndringer vedtaget, hvoreft<~r 
FOI'('ningen under Navn af "Forsik
ri lIgsforeningen for Fiskeredskaber i 
Eshjl'rg" dermed var stiftet. 'l'il 
B"s! 'y1'('}sPsllledlemmer valgtes: Fj· 
shr;1/' C. T. Enevoldsen, som For
Illaud, Torben P. Jensen, Søren 
NielselI, O. Olesen og K. B. Kri
stensen. 

* * * Paa et Møde, som Fishrne lod 
afholde den 5. J uH, vedtoges det 
endvidere at oprette en Sø-Assurance 
fol' Fiskernes Tøj' og Beklædnings
genstande, der medbaves om Bord 
pall. Fiskerfartøjer. Det fra et Ud
valg fremlagte Forslag til Lovene 
fOl' Foreningen ble\', efter at være 
gennemgaaet Purag-ruf for Paragraf, 
v 'dtagpt uden væsentlige Forandrin
ger, og da alle paa Mødet tilstede
værende Fiskere gav Foreningen deres 
Tilslutning ved straks at indmelde 
sig som Medlemmer med deres Ef
f .. kter til Forsikring, var dermed 
ogsaa denne Assurancl'forening stiftet. 
'1'il Bestyrelsen valgtes Fisker C. T. 
Enevoldsen son;. Formand. Til Be
styrelsesmedlemmer: Fiskerne K. S. 
A. SOI'ensen, A udreus Dahl, N. C. 
H~\nsen og J aeob Høj. '1'il Supple
anter; Fiskerne C. I.J. 'rhuesen og 
Simon K. Nielsen. L.-III. 

Mindre Meddelelser. 

Es~i('rg, den ] O .J uli 189R. En 
Hæders og Erkjendtlighedsgave, be
staaende af et dobbelkapslet Guld-



Chronometer-Uhr lIled passende J nd
skription og en Takadrpsse i imiteret 
Skindmappe, udstyret med Adres
satens Navn m. v. i Guldtryk paa 
rødt Silke, lod Interessenterne ug 
Bestyrelsesmedlemmer af "Ponik
riugsjoreningen for Fiskefartøje1', 
!tjemmeltørellde 1: Esbjerg (merl 
Hjm'tiug) og FaJw Tulddistrikter". 
Foreningens, Formand HL Told
forvalter Kq,pt. V. V. Hassing, 
Esbjerg, overrække i Gaul' Efter
middag ved en Deputation uestaa
ende af Bestyrelsesmedlemmer fm 
Esbjerg, Hjerting og Fanø, med HJ'. 
Skibsbygmester A hrll!tW}ls/>JI , Fallø, 
som Ordfører. 

Adressen udtalte 'rak og Paa
skønneIse fol' Forvalterens fortjenst
fulde Virksomhed for og udlllmrk(,de 
Ledelse af Forsikringsforenillgen i 
de 14 Aur, fra Foreningens Stif
telse 1. Marts 1884 til dens Oplas
ning formedelst ulige Fiskeri-Inter
esser mellem Esbjerg, Hjerting og 
Fanø fra 1. Marts 1898, som For
mand for dens Best)'I'plse, SOIll og 
for hvad 'l'oldforvaltel'en i denne 
Egenskab, ved Foreningen har ud
virket til Fiskeriets Opkomst og 
Fiskerbefolkningens Tarv i Almin
delighed her paa Egnen. 

Arresteret Trawldamper . Fre-
derikshavn, 18 .. Juli (R B.) Ka
nonbaanen "Guldborgsund" har i 
Eftermiddag indbragt 'rrawldam
peren "Hannover", Kapt. Hanneke, 
af Bremen, hvilket Skib Fiskeri
kontroldamperen "HaY0I'f1pn" havde 
observeret tiskende paa dansk Sø
territorium ved Skagen. Der blev 
idømt Kaptajnen en Mulkt af 200 
Kr. og Konfiskation af Trawlen. 

Kapsejlads. Søndag den 3. ds. 
fandt en Kapsejlads for Fiskefar-
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tnjl>l' 8tpd ved HOll. V<,jret val' 
l::lngtfra fint. St:lI'fl'lI ranrIt Sterl 
ved Middagstid, og SPjlads<'1l var 
endt Kl. 5. Sf'jladsen ml' illddelt i 
4 Ijøb;' Distancen \'Ur i de 3 fØl ste 
Løb ca. 3 Mil i fjerde Løh for 
mindre Joller, kun det halve. Alle 
Deltagerne i Løbpne fik Pl'lcmie. 
Efter Spjlatlsen val' der Fællesspis
ning, her talte blandt andre Hof
jægermester v. Holstein Ratblon, der 
havde fungeret som Dommer, for 
Kongen. Rpd:tktør Madsen Videbæk 
talte for Fædrelaneet og Fm'manden 
fol' Fiskeriforeningen, Strandkon
tl'ollor Nielsen, talte fOl' de)) danske 
Fisker. 

Fiskeriberetninger . 

Esbjerg, den 10 .Juli 1898. Fi
skeriet fra Esbjerg hal' fremdeles 
været yderst slet dels formedelst 
ustadigt Vejr og dels formedelst en 
for Tiden værende tynd Flskebe
stand paa Fiskepladsl'l'lIe. Endelig 
i Gaar Eftermiddag bed:tgedl' Vej
ret sig saameget, at Fiskprne efter 
ca. 14 Dages Pause, kunde begive 
sig paa Fiskeri, men d:, V pjret 
aUlgevel hal' været telllI1lpli~ uroligt, 
er der kun ringe Sandsyndlif!:lH'd for, 
at Turen bliver lønnpndp. Fiskeri 
U dbyttet har i i ndeværenc1 e Sæson 
været for 33 Fartøjer for Marts 
3Hl36 Pd. Rødspætter til Værdi 
4072 Kr., og 6000 Sth. østers, 
for 46 Fartøjer for April 2500 Pd. 
Kuller til Værdi 200 Kr. 0!l: 306491 
Pd. Rødspætter til Værdi :3:3714 Kr., 
for 44 Fartøjer for lVInj 540565' Pd. 
Rødspætter til Værdi 48651 Kr. 

L. III. 



Frederikshavn, den 18 Juli 1898. 
Sædig de j Slutningen af forrige 
U:.;e ved Skagen til A n kers liggende 
Kutt~re fik god IJrjlighed til at beo 
nytte de 3 l'oligel'e Dage vi havde 
først i den sidst forløbne Uge, siden 
Tirsdag har V f'jretværet for n1'O

ligt til, at Fiskeri kunde drives 
hverken paa Vestl\ysten eller i K,tUe
gat. Noget godt hal' da de vest· 
lige Storme g.iort~ idet det lader til, 
at de bar sat en Del Rødspætter 
ind paa Gl'tll)dene. Oa. 15 Kut
tere imllwlII i Løbet af 'firsdagen 
med Luste af 100-220 Snese fan
gede i Farvandet nordvest af Hirts· 
hals og Løkken 5·-~6 Mil af Land. 
Rødspætten vejede 14-22 Pd. Sne
sen og betaltes med fm. 2 Kr. 10 
Øre-4 Kr. 75 Øre pr. Snes. Læ· 
sørentle6skeriet har atter for fleres 
Vedlwmmende givet godt Udbytte, 
der varierede mellem 50 og 200 
Snpse, Fisken rejede fra 10-12 Pd. 
Snesen og be1tbltes med fra 11/~-2 

Kr. pr. Snes. Knap saa meget 
vejede de enkelte Laste~', der indkom 
fra Herthas Flak, de opnauede da 
ej heller mere end fra 1 Kr. 5 Øre 
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l' / ~ Kr. Snesen. En enkelt Kut
ter indkom fm Kobbergmnden med 
en Fangst af 140 Snese der betaltes 
Illed 2 1/ 2 Kr. pr. Snes, endskøndt 
Rødspætten kun vejede 12 Pd. pr. 
Snes. Fra forskellige Fangstpladser 
indkom mindre Partier Skærissing, 
der betaltes Jlled 10 Øre pr. Pd. 
Makrelnskerne, særlig de svenske 
have ogsaa lidt under de urolige 
Vejl'forhold, fra K!'istianssand er 
<.1og tilføt't godt 100 Kasser a 3 
Snese betalte med ca. 13 Kr. pr. 
Kasse. Hummertilføl'selen særlig til 
herværende M Qdtagere har været 
meget knap næppe over 500 St kr, . 

fra Kristianssand, hrorfra. der des
uden afgik ca. 3000 Sth. direkte 
til det tyske Marked: fra vore egne 
Farvande hal' Tilførselen ogsaa væ· 
ret ringe, Prisen er fdr 'riden 1 
Kr. 25 Øre pl', Pd. fol' nOl's\{ 90 

Øre pr. Pd. for dansk Hummer en 
gros. lU. 

Køge Bugt. den 16. Jnli 18mi. 
Skønt Bundgarnsfiskeriei her i Bugten 
ikke i Sommer har gi\'et noget stort 
Udbytte, har Resultatet dog i den 
sidste Maaneds Tid været betydelig' 
bedre, end det plejel' paa denne Tid 
af Sommeren. Omkring 1\1 idten af 
Juni Ma:tned indfandt dpI' sig tem· 
melig store Stimer af Makrel, og 
uagtet det kun var Smaamakrel, 
som for StørstedeHm blev afsat her 
hjemme til en Pris af ca, 50 Øre 
Snesen, var del te Fiskeri dog af 
ikke rioge Betydning fol' Bundgarns· 
fiskerne. 

Rejefiskeriet her har i SOlllmer 
ligesom i de foregaaaende Aur næsten 
været uden Betydning. Kun lej
lighedsvis er der fanget ganske sruaa 
Kvanta, der som oftest have fundet 
Anvendelse som Agn til Fangst af 
Aul med Krog. I. 

Fjaltring, den 14. Juli 1898. I 
Juni Maaned har Fiskeriet været 
omtrent saaledes: 

Ha vf1skel'iet: 
212 Snese Kuner. 
100 Sth. Torsk. 
185 Snese Haa . 

Fjord6skeriet: 
200 Snese Flynder 
600 Pd. Aai. .. . 
100 Pd, Gedde .. . 
36 Pd. Ørred , , , . 

Tilsammen 
Med ialt 7 Havdage. 

Kr. 212.00 
" • 60.00 
" 320.00 
" 642.00 

" 
60.00 

" 
180.00 

" 
2U.00 

" 
i! l.60 

.. _--~----

Kl'. 9~3.0u 
J. 
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ltøbenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr, Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 10. Juli til 17. Juli 1898. 
-

~ I ~ ~J) ... I ~ t ~ 

OD I I~II I Cl> 0.>01 
Cl> 

... 
,~ '»1» ~ I ~-

.>11,- _GO GO >-
Tilført af: -a.... -"a lo. ~ .::::::a. ... GO:; 

f'E I ::! .>II, 'C 'C 

-æ IO;" Q,),.c ::I ep 
~:oo: ~ I 

'C 'ii 
ac:~ :>- ...... ~u.; .>It~ en I~~ I ...I Cl> 

Eii:' .>It bO t- bO ..sO ~ .>II, 
GO q:: 

t- en o o ::lE: en 

J) anskeFiskerfart.:1 Pd. I Pd. )leI. Pd. Pd. Pil. 1',1. Pd Pd. Pd. Pd, 

5 fra Frederiksh.

1
13986 2503 

17 fra andre Pladse 26910 200\ 

Danske Kvaser: , 51750 
10 fra Frederiksh. 17820 
6 fra andre Pladser 
9 svenske Fisker-

fartøjer ... 8388 
pr. Baad og Vo~n 

fra nærliggen e R Rejer 
Fiskerlejer ..• 3320· 1000" 18326 13966 6tH 

pr . .rernbane &- " -
. Dampskib .... 8720 12720 1502 480' 'i20G 367507 121905 14006 11096 19'54 12576 

--- ------------ --- -------------
laIt •.. 127574 12720 350 4050 1720 36750 1402Hl 27972 110!l6 1!l54 13237 

l) 100 Pd. Tunger og 100. Pd. Pighvar. 2) 100 Pd. Tunger og fiO Pd. Pighvar. 3) Sletter. ~) Skrupper. 
r,) Tonk. 6) 520 Pd. Torsk og 200 Pd. Kuller. 7, 176;;R Pd. Makrel "g I~O~2 Pd. Hornfi·k 8) 12614 Pd. Aal 
')!! 1332 Pd. Aalekvabber. 9) Aal. 

lait er der tilført 377654 Pd. 

Retalt GenneIpsnitspriR af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,25-1'>,50 pI'. Lpd.; 
Makrel Kr. 3,00-6,00 pr. 811 ('s ; Hornfisk Kr. 0,25-2.00 pr. Snes; Sild, Kr. 1.21'>-2.00 
pr. Ol; Aal. Kr. 0,30-0,53 pr. Pd.; Laks Kr. O,RO-l,lO pr . .Pd.; Gedde Kr. 0,50-0,60 pr. 
Pd.; Rejer Kr. 0,75-1,50 pr. Pd. 

Tilførslen aflevende Rødspætter har i Ugens Løb været r('t hetydelig. Dil'C'kte ff'n 
Fiskeplads ankom 2l! Fat·tøjer; deraf 11 fra Nordsiden af Anholt med Fisk vf'jellde 16-
22 Pd. Snesen, betalt med 4'/,- 5'/2 Kr. pr. Lpd.; 3 fra NordvesLsiden og 2 fra Kobber
gr'unden med Fisk vejende ca. 14--16 Pd., betalt med 33/.-4\/2 Kl'.; 4 fl'll Læ~ø Ilende 
med Fisk vejende 11-13 Pd., betalt med 33/. Kr., og 2 fra Hirtshals me,J F'sk v{'.i"lIde 
18-20 Pd., betalt me,l 4"/. Kr. 10 Kvaser ankom fra Frederikshavn med Fisk frA Vest
kyst(,1l og nordlige Kattegat, betalt med 33/.-43 /. Kl'" og 6 fra Grenaa me,l Fisk fra 
Aalborgbugten, betalt med 33/.-41/2 Kr. 9 svellske Baade ankom fra Nordsidcu af An
holt og Aalbor!!bugten, betalt henholdsvis med 5'1" ol! 3"/. Kr. - PI' .. Jerllballe og Damp
skIb tilførtes 5!l0 Snese Makrel a 3-6 Kr. og HUO Snese Hornfisk a 2:) 0r{)-:2 Kr'. -
Af dan~ke Sild tilførtes ialt 1366 Ol a 1'/.--2 Kr. 

BEKENDTGØRELSER 
Hummer. 

FiskeaO'ent, udmærket iud
ført hos aUe Grossister og For
sendere i Hamborg ogAltona, 
ønsker imod Provision at re
præsentere et Exportfirma i 
levende Hummer. 

Salg til forudbestemt Pris 
i fast'Regning efter Offerte. 

Prima Referencer. Til llUd 
mrk. L. 0.. 463 til Gotthard 
Latte's Ann.-Exp., Hamburg. 

Vaad. 
UDdertellnede tilbyder ~'i.kerne 

sine anerkendte Snurrevaad i for
skellige JJængder og Ma.8kestJ~rrcl
ser. 90 og 95 Øre pr. Favn efter 
GarnetsTykkelse i flok.f",, digStand. 
- Landdragningsvaad til de for .. 
skellige Filkerier, satut Yaad til 
Felskvandsfl.sk I~rjer. 

Ch.'. Kentved, . 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge- Fabriken 
- SeJ_ed.lUe J .,. J b Q r IC 1!1~S eg 

I K.b •• ~.v. IRIIII -

anb"raler øit euøulg at allld burter 
Fiøkekroge, øaH vel j Staal, .TæTh 
som MeI8illt(, 8Kmt Pilke i Tin fI~ 
B1y. :F'orsol1doB m011 Jl~fterkrav. 

Conrad Christensen. 
~t. Strandøtræde <1. 

Købellb"vlI 1', 
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Xøbenha vns Mekaniske 
N æt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon 
anbefaler 

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

~"""""""""', .. ,""""""""""""""'" """""""""""""'''Ij 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima ::unerika.nsk Bom

uldssejrdug, din~kte ind
kjøbt, tilbydes langt undllr 
gangbare Pri ser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
} alle Kvalitettw. 

NykiøbiuiI p. Falster 
i Fphru tr 1 H98 

Pærdigsyede SeJl, solidt 
forarbejdede; leveres vir
keligt hillige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prover 3.f Dug; 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beedigClt FiAkmmctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Tele{l;ramadr.: Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer" 75 Helslu&r9r", 
leverer efter Bestilli~g 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
ulds,qaru, Hampe.qm·1I og Hørgarn i alle Nr, til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .4.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateelll1 
laaves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne illelsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 
Rp.dl!;eret. af ell 'Id. mag. lVill. Lunilbeck. Tl'.ykt hos Frantz (J/!risttret'. Københa.vn. 
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Nr. 30. 28. Juli. 1898. 

M:ed3.era.eb~a.det udgaar hver 'T'orsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrisUreu. 6rønnegade IO, København K. Prisen er for !udlandet 10 Øre pr. Petit

linje af '/" Sides BJ'en"; for sta.Rende Annoncer indrømme~ betydelig Rabat. 

Indhold; "Fiskerekoleu". Fiskerikougr8ssen 
j H~rgt!u. - Rejens Fredning. -- Mindre M4'ddelel~ 
Hef.- Fiakeriberetninger. - Frederikshavns Fi8keri~ 
:statistik, - Ilekelldt~ørelser 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, ~turm

gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fl'a 9-11. Heda/dm'ci! af l\ledh'Olsbladet 
træffes rlrsn,lell i A Jill. 0-7 Hvanemose
gaardsvej 1:1 A, 3 S, Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. --_ ... _ .... ~----------

Br~ve og alldre Forsellde!seI' til For· 
eningens Konsulent bedes alti,1 alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16. 
København V. --._--

Eftel·tryk af Medlemsbladet, Artikler el' 

tilladt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
5, Musoovy Court, 

London E. C. 
'l'elegram Adr.: Sølllng, London 

Capt. A. Sølling, 
48. Waverley Strøet. 

Hul!. 
Telep;re.m-Adr.: Sølllng, Hull. 

En SæJhundehale 
Bl' indsendt til Zoologisk Museum 
uden Adresse. Poststempel: Chri
stiansø .. Nærmere Oplysning hedes 
sendt til "Dansk Fiskeriforening":; 
Kontor, Stol'lIlgade 20, København V. 

"Fiskerskolen ". 

Pa3 V ullekilde Folkt'højskole pau
begyndes den 1. November d. A. et 
5 MUllneders Kursus i Afdelinp:l'n 
for Fiskere. I Lighed med s1eJore
gtLaf'nde Aur vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
Tilskud, dog paa den Belingelse, li t 
Fiskerne gennemgaa hele Kursus'et, 
san ledes at der kun undtagelsesfis 
vil kUllne til!>tuas Optagelse fol' kor
tere Tid. 

A ndl'agen d I:> I' om at komme i Be
tragtning ved Fordpiingen ;lt' nævnt~ 
Tilskud indsendes til "Dansk Fiskeri
fonming"s Kontor Stormgade Nr. 20 
in(len den lste September d. A. og 
l1HUl være ledsuget af Anb )fulinger, 
samt forsynede med nøjagtige Op
lysnillger 0111 \eukommenue Ansøgers 
A }d(·r. Tr;":':' ng øvrige pt'l'son ligt; 
FOI'hu: I. ;;;1' lib om hu'n fa:tr A IIlts
tilskud, og hvo\' stort, da, dette l'I'. 

P. U. V. 
A, W. Bonnesen. 



Fiskerikongressen i Berg.n. 

I Dagene fra den 18. til den 21. 
.Tuli afholdtes i Bergen en interna
tional Fiskerikongres. Kongressen 
aabnedes Mandag den 18. og talte 
150 Deltagere. Efter Forslag af 
den mssiske Komissær Proft'. Glim . 
og den amerikanske Komissær Collins 
valgtes Formanden for Udstillingens 
Eksekutivkommite, Lehmkuhl, til 
Præsident for Kongressen. Præsi
denten udtalte, at der her forelaa 
et stort Felt for Videnskabsmandens 
og den praktiske Mands forenede 
Anstrengelser. 

Den følgende Dag holdt den ame
rikanske Komissær Oollins Foredrag 
om amerikanske Fiskerier og Dr. 
Nordgaard, Bestyrer af den biologi
ske Station i Bergen om praktibk
videnskabelige Undersøgelser af Fi
skerierne ved Lofoten. Bestyrer 
Backer anbefalede Told paa herme
tisk nedlagte Fiskeriprodukter. 

Ved Mødet om Onsdagen frem
satte Amtmand Hroar Olsen følgende 
Forslag: I Fiskeriernes Interesse bør 
rrNritorialgrænsen fastsættes til 10, 
subidiært 6 Kvartmil. Den rus-

'sisiw Fiskerikonsulent mindede om, 
at Dlan ved Fiskerikongressen i 1894 
var bleven staaende ved de 6 Kvart
mil; vilde man nu vedtage en Re
solution, burde man holde sig hertil. 
FulIarton,· Skotland, Olsen, Grimsby, 
Kaptajn Drechsel, Danmark o. fl.. 
støttede Amtmand Oliens Forslag. 
Italieneren Vinciguerra erklærede at 
ville afholde sig fra at stemme, 
Collins, Amerika, foreslog, at Re
solutionen kun kom til at gælde for 
de nordevropæiske Lande. Jevard, 
Frankrig, foreslog en almindelig U d· 

. '.', ' 

taieise om Betydningen af, at en 
international Overenskomst kom i 
Stand, Lundberg, Sverig, talte imod 
Olsens FOl slag, der imidlertid ved
toges med alle Stemmer mod 2. De 
øvrige Forslag forkastedes. 

Rejens Fredning. 

Vi have modtaget følgende i An
ledning af Dr. Mortensens Svar til 

,Overretsprokurator IJeth angaaende 
Rejens Fredning. 

Hr. Mortensen hævder aldeles be
stemt, at Rejerne bør fredes hele 
Juni Maaned, og sandsynlig vil Reje
mængden ogsaa tiltage noget ved en 
saadnn Fredning, men det er dog 
tvivlsomt, om det vnde gavne i For
hold til det Afbræk, det vilde gøre 
Fiskerne, ved at den bedste Maaned 
for Fiskeriet blev taget bort, lige
som Folk blev e afskaarne fra at 
spise Rejer i den Tid, de ere mest 
velsmagende. At fiske Heste
rejer vilde vist blive en daarlig Er
statning til Fiskerne for Tabet af 
Juni Maaned, da de i det mindste 
paa de Steder, hvor jeg har fisket, 
kun findes i sao. ringe Mængde, sao. 
det slet ikke kunde betale sig at 
fiske efter dem, om ogsaa man 
kunde opnaa Rejepriserne for dem j 
det Rejefiskeri, som foregaar, efter 
at Rejen har sat Rogn, har altid 
været af mindre Betydning, om ogsaa 
det har været paa Steder og Tider, 
hvor der har været mange Rejer. 
Hr Mortensen skriver, at for Reje
fiskeriets Vedkommende kendes ingen 
anden Grund til Nedgangen i Ud
byttet end for stærkt Fiskeri, men 
jeg tror en ualmindelig haard Vin-
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ter mærkes pau. Udhyttet flere Aar 
efter. Man behøver ikke at gaa 
længere end til den Vinter først i 
Halvfemserne, da vi havde nogle 
N ætters };'l'ost med over 20 Grade)'~ 
Sommeren efter vare Rejerne som 
forsvundne baade paa Isefjorden og 
mange Steder mellem Øerne syd for 
Sjælland, hvor der var godt Fiskeri 
Aaret før. Alene i Limfjorden blev 
der fisket godt det Aar, men 
maaske Frosten ikke har kunnet 
gøre saa stor Skade paa Grund af 
Vandets større Saltboldighed. 

Naar der indrømmes, at Stati· 
stikken viser nogen Opgang fra 1895, 
skal jeg tilføje, at den iaar vil vise 
en Opgang mod de foregaaende Aar 
paa mindst 1/3 mere for de sydlige 
Farvandes Vedkommende, øg den 
Opgang kan vist godt skrives paa 
den milde Vinters Regning. 

Den a.f Hr. Mortensen omtalte 
Maade hvorpaa et Rejefiskeri op
staar og afsluttes passer godt for 
Limfjorden, DIen uaade er Fiskeriet 
drevet der med en umaadelig Masse 
Redskab, og Fjordens Beskaffenhed 
er saadan, at Rejerne lettere lade 
sig opfiske der enel de fleste andre 
Steder. I Bugterne vest for Mors 
bleve Rejerne omtrent helt opfiskede 
om Foraaret, naar de trak ind, saa 
der kun var en Ubetydelig af Rogn. 
rejer, der kom tilbage, og Limfjorden 
har vist beller ikke været synderlig 
rig paa Rejer, inden Fiskeriet be
gyndte. 
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I Roskildefjord er det ikke gaaet 
saadan; her er· nu fisket Rejer i 
mindst 50 Aar, først med et mindre 
Antal Buser, men i de sidste 25 
Aar næsten ~Lldrig med under 200 
Ruser paa de 2 Mil fra Frederiks
sund og nord efter, hvor Fiskeriet 

foregaar. Enkelte Aar, naar her 
har været fremmede Fiskere, hal' 
her været brugt dobbelt saa mange 
Ruser, og U .:lbyttet har været større 
og mindre, eftersom Vejret har væ
ret heldig, lige til det Aar efter den 
haarde Vinter, da det helt var som 
forbi. Siden er det hvert Aur taget til, 
og iaar har Udbyttet været fra 40 
til 100 Kr. pr Ruse, eftersom Plad
serne vare gode til~ og lignende er 
U dbyttet i Holbæk og Lammefjorden, 
saa her er da Bevis for, at Fiskeriet 
kan tiltage uden lovueskyttet Fred
ning. 

Jeg er af den Mening, at skal 
der forsøges med Fredning i Juni 
Maaned, burde Forsøget indskræn
kes til en enkelt Fjord for en kor
tere Aarrække, for at se et Resultat, 
inden Fiskeriet blev bebyrdet med 
en maaske unødvendig Indskrænk-
ning. 

Fisker Carl Andersen, 
ll'rederikssund. 

Mindre Meddelelser. 

Ulovligt Trawlfiskeri. Fra Fre
derikshavn er indløben følgende Med· 
delelse: 

Kanonbaaden "Grønsund " gjorde 
Fredag den 22de et ualmindeligt 
godt Kup, idet den anholdt en hel 
engelsk Flaade at Damptrawlere, 
bestaaende af 4 Skibe. 

Kanonbaaden befandt sig Fredag 
Aften kort efter Solnedgang udfor 
Vestkysten mellem Thyborøn og Lod
bjerg. Det lykkedes den her at 
overraske de fire engelske Trawlere, 
der alle laa og fiskede paa dansk 
Søterritorium. "Grønsund" gav dem 
alle Ordre til at følge medlog 



Kursen sattes nll Nord 0111 Skag,en 
ned mod FrpnorikshavlI. V NI Mid
dagstid løb alle Skilwnc ind i Hav
nen. 

De anhol~lte Damptrawlero V:lI'I' 

alle fra Grimsby, nemlig G. Y. 402 
"Gardenia", Kaptajn \V. Th,)J'IlIill. 

G .. Y. 705 "Vaagø", Kapb,ill 
Bealey, G. Y. 2i1 "Svinø", K:'1'
tajn Bill, og G. Y. 't 'lEmu", Kn 11-
tajn Baskcolll h. 

Skibenes Ankolllsther vakte sd 1-

følgelig den største Opsigt. 
Med stor Hurtig:hpd blev Retten 

sat, og af de fire en;!plsko K;tpbjner 
bleve de to, der føl' havde været 
mulkterede, idømte 300 Kr. de andre 
to 200 KJ;. i ~øde, dernæst bleve 
Trawlene og dpn ulodige Fangst 
konfiskerede. Da Trawlene hleve 
førte i Land, viste dpt sig, at tre 
af Kaptajnerne havde skaaret et 
Stykke af dem, de fik derfor ikke 
Skibspapirerne udlevorpde, men 
maatte atter i Retten og her hetale 
en yderligere Mulkt af 50 Kr. 

Arbejder ved Thyhorøn Kanal· 
(Fra vor Meddeler). :Ved Kanal" 

løbets sydlige Side, hvor der for to 
Aar siden for at standse Bortskæ
ringen, (Denne har sidpn 1882 ud
gjort 1500 Fod) og bevare Løbet 
er blevet opført tre Høfder, Nr. 
61-63, ud i Kanalen og bagved 
lagt et Stenglacis, er for Tiden 
under Arbejde en Anlægsbro, som 
hygges for Vandbygningsvæsenets 
Regning. Brøen opføres af svære 
pommerske Bjælker, forbundne med 
Længde- og Tvær1':' 111 nH'r, og h'g:gps 
UI"I'r den østlig:(' Høfd". Denne PI' 

40U Fod lang:; 111('11 Broen sb I 
fon's ('nJnll f)(JO Fod la~III!"I'I' Ild. 
saa den bliver iaIt 900 Fod ·lallg: 
og komIlIer ud til en VandstalJd af 
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indtil 8 Fod, Thyhoronbanpn lægger 
Banespol' paa Broen, der kan bære 
et Lokomotiv, og man antager, at 
lil-n vil fa:l Betydning for Fiskpriet 
der'vl'd, at Klitterne kunde lægge til 
og: lUSSl', Da Sandpumperen "Thy
bOl'On" meget har forbedret Besej
lill:,!sfurholrlene i Kanalen, ligesom 
Ih IIljH!ren "V l'stkysten" hal' kunnet 
slau Kal1nl(~I\ ud under vanskelige 
Olllst;e"di:rhedel', vil Brol'n og .Jl·rn
halll'f1 sikkert i ikke ringe Grad øge 
l'iltrækning paa større' og mindre 
Sl,ibe. 

Islandsfiskeri. Firmaet Ch . . Mik
kelsen af Stl'lwr (Indphaver J, Gut
tn,]!) vil til Efteraaret gøre et For
SOt; med at drive K utterfiskpri undel' 
Island. Efter hvad hvor Meddeler 
paa Stedet skriver, har Firmaet to 
Kutterp, bestemt dertil, under Byg
ning, henholdsvis ved Svendborg 
(0ksenhjerg) og Assens. De skulle 
maale 40 'rons og skulle væl'e fær
dige til at a fgaa til Island i Ok
tober. Den fØlste af Kutterne hliver 
færdig i Løbet af denne Muaned og 
skal under Føreren, C Heru]I, Har
boøre, først paa Fiskeri i Kattegat 
og Nordsøen, J. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 25. Juli 18US. 
'fil Trods for de ugunstige V ej l' for
hold med stadig Blæst have dog en 
halv Snes Kuttere - ved at udnytte 
enhver Chance paa net nojestf' -- i 
l<'ur'\'<illlll't udfol' T\'l'l's!pr! 1Jg: i Hil'ts
l1al,n,,,,J"11 oplla:u·t .Fangst af 1'1';\ 

111(I-20U Siles!', Rods)lættt'll \':1 r af 
tl'III1",'li~ lill ... KI'alitet, \'I'.i~J\d,! 1~ 

--J4 Pd. ~1lt's~ll, d.·1' dog hl'!alt"s 
lIIeu fra ~ Kr.-~::Pi4 Kr. 811 (':;l' 11 , 
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En enkelt Kutter, der havde fisket 
længere ude til Søs, havde en Fangst 
af ca. 40 Snese, vejende ca. 26 Pd. 
Snesen, Prisen slog. vistnok enhver 
tidligere opnaaet Rekord, idet der 
nemlig betaltes Fiskerne jl7 0re pr. 
Pd. U nder de urolige Vejrforhold 
er det heldigt, at der atter har vist 
sig rigeligt med Fisk i Læsørende 

den Havnen nærmest liggende 
Fangstplads af nogen Betydning -
der er i Ugens Løb indbragt mellem 
40 og 50 Laster derfra, ialt vel en 
7000 Snese, Kutterne have ho:,t en 
l!'1angst af omkring ved 200 Snese; 
tiere Kuttere have havt Lejlighed 
til at gøre Fangst 2 å 3 Gange i 
Løbet af Ugen, Rødspætten har været 
af noget bedre Kvalitet end sæd
vanlig herfra, idet den har vejet 10 
--13 Pd. Snesen og er betalt med 
fra l Kr. 50 0re-2 Kr. 25 0re 
pr. Snes. En stor Del af Fisken 
fra Læsørende opkøbtes af Kvaserne 
til Markederne i Kristiania og Kø
benhavn. Fra Herthas Flak indkom 
en 5-6 Kuttere med Rødspætter, 
vejende 13-14 Pd. Snesen og Fang
ster af fra 50-100 Snese hver, der 
betaltes 2 Kr. il, 2 Kr. 75 0re pr. 
Snes. Fra Kobbergrunden indkom 
lignende Fangster, men Fisken herfra 
vejede 13-17 Pd. Snesen og be
taltes med fra 2 Kr. 25 0re-4 KI'. 
pr. Snes. 0st af Læsø havde en
kelte Kuttere Fangster af ca. 150 
Snese hver, smaa Rødspætter vejende 
10 Pd. Snesen og betalte med l Kr. 
25 0re pr. Snes. Makrelfiskeriet 
under N Ol'ge maa nu vistnok være 
sluttet, der er j hvert Fald slet ingen 
Tilførsel sket i denne Uge fra Kri
stianssand ; af Hummer derfra er 
der ogsaa til herværende Exportører 
tilført grumme lidet og til det tyske 
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Marked afgik direkte kun ca. 1000 
Stkr. Prisen er 'ogsaa stegen bety
deligt, der forlanges nu ca. 1 Kr. 
45 0re pr. Pd. en gros ab NOl'ge. 
Tilførslen fra de danske Farvande 
har paa. Grune af de urolige Vejr-
forhold kun været ringe. Kl. 

Fjaltring, den 24 Juni 1898. Den 
bedste Aalefangst i Nissumfjord i 
indeværende Maaned ja for Resten 
hele Sommeren forefaldt Torsdagen 
den 14 ds., idet der paa nævnte 
Dag af Folk fra Fjaltring, Thors
minde og Fjordens østlige Bred blev 
fanget Oll. 2000 Pd. Aal paa den 
tørre Fjordbund. 

En pludselig N. v. Storm havde 
ja.get Vandet ud af Fjorden saa 
hurtigt, at Aalen ikke fik Tid til at 
følge med og derfor bleve tilbage 
paa tørt Land, hvor de som anført 
fangedes med Hænderne eller pa.a 
anden nem Maade. Alle de fangne 
Aal bleve afsatte i de omliggende 
Sogne til en Pris af 30 0re pr. Pd. 

Enkelte Mær.d fangede ved denne 
sjældne Lejlighed fra 3-400 Pd. 
Aai hver, saa det var ikke blot en 
nem og morsom Fiskemaade, men 
ogsaa en rar Fortjeneste, der blev 
flele til Del paa denne Maade. 

Iøvrigt har ellers stormende Vejr 
forhindret Fjordfiskeriet i den senere 
Tid. J. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpe~ond 

Dansk FiskeriforeningsHjælpefond, 
.som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle SOlD aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 
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KøbenhavusTil.fØrssi af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 17, Juli til 24. Juli 1898. 
-

1 .. ... 
~ I 'C 

"iD .., .., 
IO'" 

~ 

-$ Q,c:&.l Cl. ,:,1.- tb '" >o ... q: 'C "''''' 'C 'C 
~ I ~ I ~Æ 

\ 

Cl. f= ,:,I.~ 
Tilfert af: "1:11... -"Cl 

~ t:: 
I~ I "id ~ as~ .". 

-!Il 1"iDt:: = o::': "id as l.. l.. '" a:: Cl. :r:: >o :lE ~ 1-1>D o .. <~ ....I bD Cl:! ~ 
tb q: 

U) o :r:: o U) 

DanskeFiskerfart. :\ Pd. Pd. Pd. Pd. P.l. r d. Pd. Pd. Pd. Pd. })d, 

4 fra }j'rederiksb. ' 8730 
9 fra andre Pladser 9270 

Danske Kvaser: 
6 fra Frederiksh. 29250 
l fra andre Pladser 36001 

2 svenske Fisker-
fartøjer ... 990 

pr. Baad og Vogn 
3 fra nærliggende Rejer 

Fiskerlejer .•• 3352 2944 17401 5236 .9877 i'i0€ 
4 pr. Jernbane & 

Dampskib ••.• 17530 4820 37348 800 24262 12982173933 13636104785 1379 8194 

lait .•• 65770.4820 1407001 3744 7766 12982\7916923513110478 1379 8700 

1) TOl1lk. 2) 1712 Pd .• TOl1lk og 714 Pd. CuU"",. 3) 878'1 Pd. AaI 'lg 1094 Pd. Aalekvabber. 4) Aal. 
r.) 10078 Pd. Laks og 400 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 259021 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 4,50-7,00 pr. l~pd.; 

Makrel Kr. 3,00--6,00 pr. Snes; Torsk, levende Kr. 1,50 pl'. Lpd.; Hornfisk Kr. 0,00-
3,00 pr. Snes; Sild, Kr. 1,00--3,00 pr. Ol; Aal, Kr. 0,35-0,60 pr. Pd.; Laks Kr. 1,00-1,20 
pr. Pd.; Ørred Kr. 0,75. 0,85 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,50-0,60 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00-
.1,75 pr. Pd. 

Der tilførtes 1 Ugens Løb kun smaa Partier levende Rødspætter. Direkte fra Fiske
plads ankom 13 .I!'artøjerj 7 fra Nordsiden ar Anholt med Fisk vejeude 18-20 Pd. pr. 
Snes, betalt med 6 - 7 Kr. pr. L'pd.; 1 fra Nordvestsiden med J:;'isk vejende ca. 16 Pd., 
betalt med 43/ 4 Kr.; 3 fra Kobbergrunden med Fisk vejende ca. 15 Pd., betalt med 4"0-
o Kr. og 2 fra Læsø Rende med Fisk vejen,de 13 Pd., betalt med 41/ 9 Kr. Fra Frede
rikshavn ankom 6 Kvaser med Fisk fra Vestkysten, Kobbergrnnden og LæsøRende, be
talt med 4',~-5'/4 Kr. 2 svenske Baade ankom f"a Nordsiden af Anholt og betaltes med 
o'/~-- 6'/2 Kr. - Af Torsk tilfØltes 200 Lpd. fl'U Svendborgsund, betalt med 1'/~ Kr' pr. 
Lpd. - Pr. Jernbane og Dampskib tJlførtes 1730 Snese Makrel a 3-6 Kr. og ]300 Snese 
Hornfisk a liO Øre-3 Kl'. pr. Snes, samt 580 Ol daIlske Sild a l 3 Kr. pr. Ol. 

BEKENDTGØRELSER 

Annoncer 
Medlemsbladet tilbydes og 

optages v'ed Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

l!'or staaende Avertisaementer 
Indrømme. bet1dellg Rabat. 

Vaad. 
Undertegnede tlibyder Flskerne 

stne anerkendte Snurrevaad' i for
skellige r,ængdu og Maskestørrel
ser. 90 og ~5 ør. pl'. Favn efter 
Garnet.Tykkels. i fi.kefrerdigSland. 
- Landdragning.vaad til de for
skellige Flskerier, samt Vaad til 
Fe.skvand.fiskcrier • 

. Chr. Bøntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge -FabrikeD 
- 8elY.e.atue 1 A a .118 r Ilt 1885 .g 

I K.bnha". 1888-
anbefaler sit [;<1 ... 111 at all~ \>orlor 
Fiskekroge; ..... vel i Staal, Jær.. 
som Messing, aamt Pilke i Tin ul! 
Bly. ForøeIldo. mod Eftnkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Shand.træde 41. 

Købllnb"vlI X, 
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Xøbenha vns Mekaniske 
Næt, og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon 
anbefaler 

Aalevaad. Agnvaad. 
København V. Telef. Nr. 2671 v, Vesterbrogade 70. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, din~kte ind
kjøht, tilbydes I.wgt unuor 
gangbare Pl'i:ser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
] alle KV;llitpter. 

Nykjøbilt!l p. Falster 
i I?,·hnu,r l ~1~8 

Færdigsyede Se,jl, solidt 
forarhejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Pl'øver af Dug; 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmee. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'cmtlr.: Johann COhrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsinger" . 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest(l og bedste 
.\hskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
!:ejeruser, Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom-
1/ it/sy,/,ru, Rallll"',l/m'/I og Jflin',qarlt i alle ~ ,', til Dagens billigstE' Priser o~ j 

III·dstn Kvaliteter. .~ ... Iel,ubel", Kork . • ~laadtl"æ og KatecItu 
hIlves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 
V ~d Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkp,ndt Sølv- og Broncemedaille. 

Jhl;il;eret af CI~lld. ma~, IHll. [,itntlbeck. Trykt hos /i'mntz fJhrisUreu, København" 



Nr. 31. 4. Av gu st. 1898. 

:M:ed.l.e::IXl.sbl.e.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af lis Sides Brede; for staaende Annoneer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; nFisker.koJeo". AaJens Forvand· 
ling og Forpla.ntning. - Rejens Fredning. - Dan
mark. Havfiskeri I V.sternavet. Isla.ndefiskoriet. 
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Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 0-7 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
serede til hans Bopæl :.Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Oonsulate, 
6, M.usoovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: S.Ulng. London 

Capt. A. Selling, 
46, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram.Adr.: S.lllng, HIllI. 

En Sælhundehale 
er indsendt til Zoologisk MuseulU 
uden Adresse. Poststempel: Ohri
stiansø. N ærmere Oplysning bedes 
sendt til "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor, Stormgade 20, København V. 

"Fiskerskolen ". 

Pau Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den l. 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, ut 
Fiskerne gennemgaa hele Kursus'et, 
saaledes at der lmn 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 
maa være ledsaget af Anb~falinger, 
samt forsynede med nøjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder, Tran~ og øvrige personlige 
Forhol!l, SfC' li::; om han faar Amts
tilskud, og hvor stort. da dette er. 

P. U. V. 
A. W. Bou .... 

o~.: 



Aalens Forvandling og 
Forplantning .. 

Efter B. Gra8lli og S. Calandrueclo. 
(Fortsat fra Nr. 29.) 

Den almindelige Aal hører til 
Aalefamilien (Murænoiderne), til hvil
ken ogsaa hører Havaalen og en hel 
Del fremmede Former. . En Tid 
lang betragtede man som beslægtet 
med disse en lille Familie, de saa
kaldte Leptocephaler; denne om
fattede nogle ret ejendommelige 
Arter, der kun ere hyppige i Stræ
det ved Messina, men lejligheds
vis ere trufne i alle Have. 

Disse have som Regel et baand
formet, højt og smalt Legeme, deres 
almindelige Størrelse er omkring 10 
Centimeter (3s/, Tomme), mange ere 
dog mindre andre derimod en Drl 
større. Mest paafaldende er drn 
Omstændighed, at deres Legeme er 
farveløst og gennemsigtigt som Glas, 
saa at man kan læse Skrift igennem 
det. Naar de svømme i Vandet, 
kan man kun vanskeligt· se dem. 
Sætter .man dem i et Fad med hvid 
Bund, saa forraader deres Tilstede
værelse sig dog ved Rækker af sorte 
Punkter samt ved øjnene. Indtil en 
vis Alder er deres Blod og Galde 
farveløse, og de .have temmelig store, 
fremragende Tænder, der danne en 
Slags Ruse. ,'. 

Det er l.allerede mange Aar siden, 
at>;ÅmerikaneJ·#l}. GUl (1864),er.
ldærede I de,;t1 f~"ø.aJl.: godt som .. sik
kert, a't:. ep.:;:Al't a:{ .. LeptoWilphalerne 
var Larve til Bavaalen. nen be
rømte engelske Fiskekyndige Giin
ther bekræftede i det væsentlige Gill's 
Paastand, dog med den Forskel, at 
han ikke mente, det drejede sig om 
normale Larver eller Unger, men 

derimod om Havaalunger, som ved 
forandrede abnorme L~vsbetingelser; 
(f. Eks. ved paa en eller anden Maade 
at være ført op til Overfladen og 
vedbleven at leve del') vare fuld
stændig omdannede. Han mente, 
at de vare ude afStand til at forandre 
sig til normale Individer og blive 
fuldvoksne. 

En italiensk Fiskekyndig,Belotti, 
del' beskæftige sig med Spørgsmaalet 
og blandt andet beskrev de i Mes
sinastrædet forekommende Leptoce
phaler, kom til den Slutning, at 
naar man maatte betragte Leptoce
phalerne som forvokset Yngel af 
andre Fiskearter, saa kunde man 
antage, at det var de ejendomme
lige Forhold i Messinastrædet med 
sine stærke Hvirvelstrømme, der for
aarsagede en saadan Stillestaaen i 
Udviklingen af disse Fisk, der for
modentlig paa andre Steder udvik
lede sig regelret. 

Under disse Forhold fandt vi 
Spørgsmaalet om Leptocephalerne 
aaa interessant, at vi en skøn Dag 
tog os for at forsøge at faa nogle 
af .dem videre udviklede. Hvad skete 
da? Leptocephalerne udviklede sig 
til forskellige Arter af i Havet le
vende Aal, alt~aa til Fisk af Aale-
familien. ' 

Imidlettidhavde ,dette vort Forsøg 
saaat sige haft et Forspil;' Den 
franske" ~ Forsker' :Y. ])el;'ge . havde 
nellllig i 1886 givet en Meddelelse 
om, a.t han af en baa.ndformet Lep
tocephal med farveløst Blod havde 
faaet udviklet en HavaaI. Desværre 
var dette Eksperiment ikke rigtil 
fuldkomment, laa at det mere syntes 
os at bekræfte GUnthers omtalte An
skuelse, end den modsatte, som De
lage paa Grundlag af sit Eksperi-
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ment havde opstillet. Vi troede der
for efter dette Eksperiment more 
end før, at Leptocepbalerne vare 
forvoksede Larver: som Giintht>r 
mente, og ikke norma.le Larver, som 
Doluge mente; thi selv borset fra, 
at han ikke havde hestemt hverken 
sin Leptocephal eller sin "Havaal" 
nærmere, mali. man lægge Mærke 
til, at han ikke omtaler, hvad Giin
ther havde anført til Støtte for sin 
l\f ening, nemlig at Leptøcephalen til 
f, Eks. Havaalen bliver betydelig 
længere end den mindste Havaal, 
man kender. Gunthers Mening syntes 
altsaa ikke afkræftet, og hvad Delage 
har kaldt en Leptocephal, har maaske 
været on udviklet Unge af en Havaal. 

Forvandlingen kan ogsaa gal. for 
sig i et Akvarium*). Den er er led
saget af en Forkortning af Legemet 
(Krop og Hale), der er noget for
skellig (f. Eks. kan Leptocephalen 
til Havaalen forkorte sig omtrent 4 
Cm.) og af en betydelig Formind-

*) Det er sjældent, at man kan følge en 
Leptocephalus, der endnu har alle 
sine Larvetænder, til den er 1uldstæn· 
dig forvandlet; som oftest maa man 
nøjes med at iagttage en Del af For
vandlingen paa et Individ og en anden 
Del paa et andet. Det var naturligvis 
bedre at iagttage hele"Forvandlingen 
paa et Individ, men ogsaa iagttaget 
paa ,to ,Jndivider er Resnltatet ikke 
mindr.e .' $iJ!;kert, VaDskeUghed.en ved 
~t iagtt~ge alt paa e't'JiJk8~plar finder 
SIn simple FOrklaring ved de uheldige 

" 

''Betingelser i et Akvarium; og ml.l.l1ske 
':vilde, det være gaaet bedre, hvis vi 

havdel,la.ft bedre Akvarier,. 
.. fpI'~vrigt har den af OB opdagede 

'Met~morphose været undergivet en 
tredobbelt Kontrol l) antomisk, idet 
vi hos de forskellige Stadier have uno 
dersøgt og sammenlignet de forskellige 
Organer, 2) naturlig, idet vi i det fri 
have fundet Hovedmcll~mstadierne og 
3) eksperimentalt, nemlig i Akvarierne, 

skeise af Legemets Højde, som derfor 
vokser i Breddegennemsnit. 

Ved ForvandlingeB finder adskil
lige Ting Sted, som man særlig maa 
lægge Mærke til, saaledes er navnlig 
Fremadskydningen af Gat· og Urin· 
aabningen samt al Rygfinnen over
raskende, ligeledes Opløsningen af 
det geJatinøse Skelet, Larvetænder
nes Udfalden og Jj'remkomsten af de 
bJ.ivende Tænder, Forkortning af 
Muskeltraadene o. s. v. Under For
Vandlingen tager Dyret ingen Føde 
til sig og holder sig skjult under 
Stene eller i Mudderet. Forvand
lingen sker i Naturen fuldstændig 
eller fol' største Delen i Dybet, hvilket 
mange Kendsgerninger indirekte be
vise j saaledes bringe Fiskefartøjer, 
som dog fiske i stor Dybde, hverken 
Leptocephaler eller Fisk, som ha ve 
disse i Maven, med op, undtagen i 
sjældne Tilfælde. 

Til alt Held er der i Messina
strædet stærke Strømninger, der be
virkes af Tidevandet, som har mod
satte Retninger i det joniske og det 
tyrrhenske Hav og derved fremkalder 
ejendommelige Strømforhold i det 
smalle Stræde. Disse Strømninger 
bringe nu og da blandt en Mæn,de 
forskellige Dyhsøfisk ogsaa Udvik
lingsstadier . af Aaleformer, altsal. 
Leptocephaler, til Overfladen. Ved 
disse Strømninger have vi ogsaa en 
Gang fa aet en Hun af en Aaleart 
med . rnodne Æg, medens'· manSODf 
b~kendt ikk<Y thUigere' hl1welundet 
kønsID(H!rte HUlIlIJr atFi.kaf~Aale· 

. fumilienl ..!-

.' D~nn& vor Iagttagelse tilligemed 
troværdige Forsikringer om, at man 
ogsaa, -omend' sjældent, i Messina .. 
strædet kan fange den almindelige 
Aal i kønsmoden Tilstand, beviser, 



hvad :vi iøvrigt af mange andre Ting 
havde sluttet, at Aalens Forplantning 
finder Sted paa store Dybder. 

Før vi gas. videre, maa vi erindre 
om, at Dr. Raffaele allerede for 
flere Aar siden i et interessant Ar
bejde omtalte Opdagelsen af svøm
mende Æg i Bugten ved Neapel, og 
han udtalte om dem den Mulighed, 
at de kunde høre til Fisk af Aale
familien. Vi toge denne Sag op 
paa ny, og vi kunde bevise, at den 
af disse Æg udklækkede Yngel havde 
tydelig Karakter af Leptocephaler. 

Vi kalde denne Yngel Forlarver , 
og vi have fundet Mellemstadier 
mellem den og de ægte Leptocepha.
ler. N aar vi altsaa sammenfatter, 
hvad vi ha ve sagt, saa kunne vi 
skrive Aalens Udviklings'bistorie paa 
følgende Maade, idet vi foreløbig 
lade den almindelige Aal ude af Be
tragtning. 

Aaleformernes Hunner kunne kun 
blive kønsmodne i Dybet, og det i 
Dybder paa mindst 600 M. (over 
halvtrediehundrede Favne). Hun
nerne, . som endnu ikke befinde sig 
i Dybet, maa altsaa søge derhen. 
Hannerne kunne derimotl ogsaa blive 
kønsmodne i ringere Dybder og der
paa vandre fuldstændig modne ned 
i Dybet. *) Der foregaar Befrugt
ningen. Æggene svæve i Vandet, 
sandsynlig dog i stor Dybde. Kun 
undtagelsesvis komme enkelte paa 
Grund af Strømninger til Overfladen. 
Af Æggene fremkomme hurtig For
larver, der blive til Larver (Leptoce
ph al er med Gat· og Urinaubning 
nærved Halespidsen). Larven bliver 

*) De tUodne Individer af mange·om ikke 
-t!.lle Arter tage ingen Næring til sig, 
deraf kotUrner det, at de ikke kunne 
tages paa Krog. 

derpaa til Hulvls.rve (de omtalte 
Aabninger rykke frem efter, og Le
gemet bliver tykkere og mere cylin
drisk) og afHulvlarven opstaar endelig 
et Individ, der nu allerede ligner 
Forældrene i høj Grad. Larven 
eller Halvlarven kan være betydelig 
længere end den Aalefunge, der frem
kommer af den. Med Hensyn til 
den største Længde, som Larven 
eller Halvlarven kan naa, og den 
Grad af Forkortning, som ledsager 
Forvandlingen, kan der være bety
delig individuel Forskel indenfor 
samme Art. 

Man vil forstaa, at de her beret
tede Kendsgærninger højst sand
synligt ogsaa maa gælde for den 
almindelige Aal, der jo ogsaa harer 
til Aalefamilien. Det var vel 'derfor 
tilladeligt efter vore Undersøgelser 
ogsaa for den almindelige Aals Ved
kommende at antage, at Kønsmod
ningen og Forplantningen fandt Sted 
i Dybet, at Æggene flød i Vandet, 
og at den havde Forvandling mEld 
Forlarve og Larver, hvoraf saa de 
velkendte smaa Aal fremkomme, der 
gaa op i Flodmundingerne. Men 
denne Slutning er ikke tilstrækkelig, 
da som bekendt den almindelige Aul 
er den eneste af Aalefamilien, der 
beboer Ferskvand, hvilket kunde have 
medført en afvigende U dviklingsmaade. 
Imidlertid have vi fundet mange 
andre Omstændigheder, der tillade 
os i det væsentlige at bekræfte de 
ovennævnte theoretiske Slutninger. 
Vor vigtigste Opdagelse er, at qen 
hidtil under Navnet Leptocephalus 
brevirost1'is bekendte Leptocephal er 
Larven til den almindelige Aal 
(Angnilla 1.:rulgaris). Denne I.leptoce
ph al blev allerede for mange Aar 
siden opdaget i Messinastrædetj et 
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Eksemplar blev ogsaa fanget af den 
engelske Dybhavsekspedition "Chal
lenger-Ekspeditionen", og et blev 
fanget ved den zoologiske Station i 
Neapel. Vi have ogsaa fisket nogle 
ved Catania. I Messinastrædet fanges 
dQn sjældent; Sirocco-Vinden kan 
kaste den op paa Kysten ved Faro; 
der have vi i Marts 1895 paa im 
Dag samlet flere Tusinde. 

Vil man imidlertid skaffe sig Lep
tocephaler, saa kan det gøres paa 
en lettere Maade. Man behøver 
kun at sprætte Maven op paa Klump
fisken (Orthagoriscus mtJla), der i 
Sommermaanederne er hyppig i Mes
sinastl'ædet, og man vil altid finde 
en Mængde. Man har al Grund til 
at tro, at Klumpfisken er en Dyb
havsfisk, der kun lejlighedsvis med 
Strømningerne komme til Overfladen. 

De Leptocephaler, man finder. i 
Klumpfisken, ere sjældent levende, 
som oftest i mere eller mindre daal'lig 
Tilstand. I bedre Tilstand ere de, 
som komme op med Strømningerne; 
men ogsaa hos disse er Huden oftest 
beskadiget, saa at de kun kunne 
leve faa Dage i Aquarium, netop 
længe nok til at vise, at de rode 
sig ind i Sand og Mudder, omtrent 
som Aalene. (Fortsættes.) 

Rejens 'Fredning. 

Der findes i Medlemsbladets Nr. 
24 og 25 en Artikkel af Overrets
prokurator Leth, og i samme Blads 
Nr. :il8 et Gensvar af Dr. Morten
sen omhandlende Rejefiskeriet, og 
da. det jo er et Emne, som inter
esserer os Fiskere, kunde jeg ønske 
at fremsætte nogle Oplysninger, som 
jeg har erhvervet mig ved i lodt en 
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Snes Aar at have beskæftir;et mig 
med Fiskeriet ber i Ulfsund, saavel 
Rejefiskeri som andet Fiskeri, og det 
vilde jo være heldig, om flere Fi· 
skere vilde fremkomme med de fak
tiske Oplysninger, de sidde inde med 
paa dette Omraade, at Sagen kunde 
blive saa godt belyst som muligt. 
Det er ingenlunde Meningen at kri
tisere hverken Hr. Mortensens eller 
~r. Leths Fremstilling af Sagen, 
men kun at oplyse om Forholdene 
ved R~jefiskeriet her i Ulfsund. Man 
ser jo i Hr. Leths Artikkel, at han 
ser noget tvivlende paa Hr. Mor
tensens Forslag til total Fredning 
af Rejerne i Legetiden eller dog i 
den væsentligste Del af samme. J eg 
er tilbøjelig til at tro, at de aller 
fleste Fiskere dele Anskuelse med 
Hr. Leth i den Retning, da. man 
ikke tror paa, at Opfiskning er den 
egentlige Aarsag tilltejenø saa plud
selige Forsvinden, og man tvivl.r 
derfor om, at Rejefiskeriet vilde 
blomstre op, selvom en saadan total 
Fredning blev indført. 

Af den Erfaring, jeg har, suavel 
her fra Sundet som fra flere Steder, 
skul jeg villigt indrømme, at Reje
fiskeriet blev misbrugt i den Tid, 
her var Rejer nok j her blev sendt 
mange, ikke Kasser, men hele Læs 
Rejer til København, som ikke en
gang kunde betale Fragt og Udgifter, 
og mange bleve kastede bort til ingen 
Nytte; men selvom alle disse Rejer 
havde faaet Lov at gaa, tror jeg 
ikke, vi havde haft flere Rejer nu, 
end vi have. 

I den Tid, her var Rejer, be
gyndte man at fiske med Drivvaad 
om Foraaret, saasnart Isen var væk, 
og kunde som Regel gøre ret god 
Forretning med det Fiskeril indtil 
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Aalefiskeriet begyndte. N aar Vejret 
blev mildere hen i Slutningen af 
April, begyndte man at fiske Rejer 
i Ruser og kunde undertiden fiske 
ret godt; men dog først hen i Juni, 
naar Rejen blev fyldt med. Rogn, 
og vandrede ud til Søs, fiskedes her 
Rejer i stor Mængde. Naar Rejerne 
vare vandrede ud, og dette Fiskeri 
afsluttet hen i Juli, var her ikke 
Rejer før hen tidlig' paa Efterau ret, 
naar Rejen vandrede ind igen, og 
saa fiskede man dem igen i Ruser, 
men dette Fiskeri paa' Eftersomme
ren gav kun et mindre Udbytte, dog 
naar Vind og Strøm passede, kunde 
der undertiden fiskes ret godt, men 
Rejen holder sig paa Dybet,' naar 
den trækker ind, derimod følger den 
helst Landet, naar den trækker ud, 
og er derved lettere at fange i Ruser. 
N aar sall. Rejerne kom ind om Ef
teraaret, søgte de hen, hvor der var 
godt med Vegetation og let Strøm
løb og overvintrede der; hen i Slut
ningen af Oktober kunde man be
gynde at fiske Rejer i Drivvaad, 
hvilket jo saa vedvarede til Frosten 
begyndte, saa gik Rejerne ned, saa 
man ikke kunde fiske dem mere. 
Indtraf der Perioder i Løbet af Vin
teren med mildt Vejr, kunde man 
fiske dem igen, ellers vare de borte 
til hen tidlig paa Foraaret. Det 

\ sidste Aar hel' var Rejer i Sundet, 
ca. en halv Snes Aat tilbage, var 
her loni 'Efteraaret Rejer i saa stor 
Mængde, at hel' ikke don Tid, her 
er :fisIt~t Rejer, har været saa mange; 
med Dfivvaad kunde en BIlad· med 
2 ':Mand fiSlke 50-60 Pd. Rejer paa 
en Nat, flere kunde man ikke over
komme at faa pillet af. Dette ud
mærkede Fiskeri holdt sig til Frosten 
kom, saa gik de lom sædvanlig bort j 

det Aar var Bundfrosten meget slem, 
og tillige havde vi langvarigt Isdække. 
Da Isen var borte, og Foraaret be
gyndte. tog' man ud at tiske Rejer 
igen; man mente, at man som sæd
vanlig kunde fiske Rejer, til Aale
fiskeriet begyndte, men man blev 
grundig skuffet, der var' ikke SpOl' 
af Rejer mere, de vare helt for
svundne, og her har ikke været Rejer 
i. Sundet siden den Tid. Hvis nu 
Opfiskning var Aarsagen til Rejernes 
Forsvinden, saa maa man fristes til 
at spørge: Hvem har under Isen 
opfisket den enorlIie Mængde Rejer, 
som her var i Sundet den Vinter? 
Det naturligste er dog at tro, at 
Bundfrosten har dræbt dem, mlln 
har jo ogsaa hørt andre Steder fra f 

at de ere slaaede ihjel og drevne i 
Land i stor Mængde. At Opfiskning 
ikke er Skyld i Rejernes pludselige 
Forsvinden her, er aldeles sikkert, 
men om en Fredning i Legetiden 
kunde bidrage til Rejernes Forme
ring, tør jeg ikke have nogen bestemt. 
Mening om, det kunde jo nok se 
snadan ud, og kunde det bidrage 
dertil, burde man jo støtte et saa
dant Forslag, da Rejefiskeriet jo er 
af stor Betyddng saavel for Fiske
riets egen Skyld, som Rejen jo ogsaa 
tjener mange Fisk til Føde, men en 
san indgribende Fredning som den 
af Hr. Mortensen· foreslaaede, . kan 
jeg dog ikke støtte. 

Vel er d~t· naturligt, naår Rejen 
skal fredes, at frede den i Legetiden; 
men en saadan Fredning til Forsøg 
burde dog allerhøjst omfatte en 'Fid 
af 14 Dage, delt i 2 Hold, saa der 
kunde fiskes en Uge og fredes en, 
derved kunde Prisen holdes oppe, og 
Rejerne holdes i Hyttefad til' For
brug den Uge over, i hvilken der 
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var fredet, de kunde nemlig godt 
holdes levende i hensigtsmæssige 
Hyttefade i 8 Dage. Kunde en sau
dan Fredning fremme .Fiskeriet, 
kunde den vist ikke skade stort, men 
freue hele Maaneden er dog ikke 
tilraadeligt. 

Kallehave i Juli 1898. 
Carl Hansen. 

Danmarks Havfiskeri i 
Vesterhavet. 

Af Redaktør J. Videbæk, Odder. 

Der er ofte peget paa, at vor 
Udvikling i Haandens og Aandens 
Verden efter den store nationale 
Ulykke, der overgik vort Folk i 
1864, tik en saa frodig Vækst som 
i intet andet Tidsrum. Og sikkert 
er det, at vi efter 1864 paa flere 
Omraader have haft en ualmindelig 
rig Udvikling; jeg skal saaledes blot 
nævne vore Højskoler, vort Landbrug 
og Hedesagen. Men er der Op
gaver, vi med stort Held have ar
bejdet paa, er der andre, vi have 
forsømt. Det er en saadan, jeg vil 
omtale. 

Vore Nabolande have i den sid
ste Menneskealder lagt et uhyre stort 
Arbejde paa Udviklingen. af deres 
Havtiskeri; 'særlig Fiskeriet i Ve-, 
sterhavet og Atlan'terhavet har taget 

. et Opsving, saa . vipaa . dette .Om
ra-ade er sejlet aldeles . agter. ud, og 
dette til. Trods for, at int.et Land 
har bedre naturlige Betingelser end 
Danmark for at optage Konkurren
cen paa dette Omraade. Intet andet 
Iiand har nemlig i Forhold til dets 
Areal en saa udstrakt Kyststræk
ning, en fra gammel Tid saa pløvet 
og haardfør Fiskebefolkning og en 
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for .Fiskeriet i det hele saa heldig 
central Beliggenhed som Danmark. 

Ft lille Land som Danmark har 
imidlertid ikke Raad til at undlade 
at udnytte sine naturlige Erhvervs
kilder, og Havet har ikke alene fra 
Arilds Tid været vor naturlige Ager, 
men tillige den Ager, der har den 
største Udstrækning, og som der nu 
vilde være saa meget mere Grund 
til grundig at pløje., da vor J ord· 
ager er bleven saa lille, og vi næppe 
som de koloniserende Stormagter 
kunne inddrage Tusinder af Kvadrat
mile i andre Verdensdele under vor 
Kulturplov. 

Det er imidlertid en bedrøvelig 
Kendsgerning som vi maa se 
lige i øjnene at Franskmænd, 
Belgiere, Hollændere, Tyskere og 
Englændere ikke alene have drevet 
Fiskeriet langt videre i deres gamle 
Fiskevande end i vore, men desuden 
delvis erobret vore gamle Fiske
vande, fortrængt vore Fiskere fra 
disse og betydelig formindsket de af 
vore Fiskeres Indtægter, der endnu 
optage Konkurrencen med de frem
mede Fiskere. 

Vil man nu undersøge Aasagerne 
hertil, da ser man straks, at det 
ikke er de udenlandske Fiskere, der 
selv ved deres overlegne Intelligens 
og Dygtighed ere gaaede over' fra 
Kyst- til HIJ.~~kerj, men get er. ,de 
omtalte Landes Regel'ing~r og Pen
gemIlInd, der ved en rid~traktHav,
IWbygningi Fo+bj,Itdel~ JI,Ped en stor 
Kapitalanbrin~l,sø.:,i !'lIi~~l!-eM~" Fi~ 
s,ke,rku~re qg Fi8kerdamp~e, og,,e~ 
tidssvarende Ordning af Transport, 
Opbevaring og Markedsforhold, ha ve 
fremmet Fiskeriet saaledes, at det 
nu aldeles har overfløjet det. dan
ske Fiskeri i V esterhavet og Skagerak. 

,.." 



Hovedbeiingelseu fo,,. dette ny Fi
skeri er Havne. Thi Fiskerkuttere 
kunne ikke gaa ud fra den aabne 
Kyst. Vore Fiskere have derfor no
genlunde kunnet hævde Pladsen i 
østersøen og Kattegat fra de der
værende Ha vne; men i Skagerak og 
Vesterhavet, der ere de mest fiske
rige Vande ved vore Kyster, er den 
Indtægt, vore Fiskere afvinde Ha.et 
i deres smaa, aabneFiskefartøjPI', 
'næppe "een" pCt. af, hnd de frem
mede Fiskere ind ,inde. 

Frankrig, Belgien, Holland, Tysk
land, England, Skotland have kran
set Vesterhavet og Kanalen med en 
Række af store Fiskerihavne, hvor
fra Tusinder af Dampskibe og store 
Sejlskibe daglig drage paa Fiskeri 
i Vesterhavet. Vore Fiskeres aabne 
Baade og Redskaber ere overfor 
disse Flaader af Fiskemaskiner at 
regne som Flitsbuer mod Revolver
kanoner. Resultatet er givet paa 
Forhaand. Udviklingen af Nabo
landenes Vesterhavsfiskeri er gaaet 
saa. hurtig og er endnu i en saa 
rivende Udvikling, saa det ikke er 
underligt, at vore Vesterhavsfiskere 
begynde a.t forlange Havne. Havne 
kunne Fiskerne ikke selv bygge. En 
Vendelbo-Fisker, der talte med mig 
om Sagen, udtalte: "Bønderne kunne 
sagtens; de kunne selv bygge Andels
mejerier og Slagterier. Vi Fiskere 
kunne ikke bygge en eneste Havn; om 
vi saa satte baade Kone og Børn i 
Pant, er der ingen, der vil betro os 
Pengene". Ha vnespørgsmaalet 
maa blive en Statssag her som i 
Udlandet, og tager Staten ikke denne 
Sag op, vil J ylla.nds Vestkyst ef ter
haanden affolkes. Fiskerbefolkningen 
er allerede i Aftagende, idet den 
enten nødes til at gal. over til andre 

æas 

Erhverv eller ogsaa flytter til andre 
Kyster. Fra Holmslandsklitter ud
vandre de unge Fiskere til Esbjærg, 
hvis Fiskerhavn, til Trods for, at 
den ligger daarligt for Havfiskeriet, 
n.lerede er meget for lille. Fra 
R arboøre, Løkken og de andre vest
jydske Fiskerlejer udgaar der en 
lignende Udvandring til Frederiks
havn, ja, selv i Udlandet i Grimsuy 
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i England, i Skotland, i Nordame
rika kan man træffe paa smaa, 
Kolonier af unge danske Fiskere, 
der overalt, hvor de slaa sig ned, 
ere agtede og anerkendte som nogle 
af de dygtigste og mest uforfærdede 
Fiskere. Og Udvandringen erstattes 
ikke af en ny In,dvandring. Ingen 
Fisker fra Østkysten sætter Bo paa 
den nøgne vest jydsk e Strand; det 
vil ikke vare længe, før der ikke 
findes andre Fiskere paa Vestkysten 
end Oldinge og Drenge. Konkur
rencen JDed de fremmede Fisker
Fartøjer har tillige medført, at Ud
hyttet mindskes; selv ved det haar
deste Slid og ved atter og atter at 
sætte Livet ind giver Kystfiskeriet 
paa Jyllands Vestkyst næppe den 
halve Indtægt af, hvad der kan 
tjenes paa Østkysten, eller ved at 
tage Hyre i fremmede Fiskerfartøjer, 
og Fiskerne paa Vestkysten nødes 
derfor til at vove endnu mere end 
tidligere for at bjærge Føden. En 
Fisker fra Holmslandsklit bar for- . 
nylig meddelt mig følgende desan
gaaende: "Vi ere", fortalte han, 
"ved at gas. over til en ny og min
dre Baadtybe, de gamle Baada 
vare lUlmærkede Søbaade, men de 
fordre for stor Besætning. Vi 
kunde ikke være mindre end 7 Mand 
til en Baad. De gamle Baade 
hltvde navnlig den Fordel fremfor 
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de ny,at de kunue bjærge sig for 
et Anker i Fralandsstorm, Søerne 
gik under dem. Men 7 Mand i en 
Baad giver kun en Syvendedel til 
hver, I vore sman, ny Baade kunne 
vi fiske lige saa meget, og de kunne 
betjenes af 4 Mand; det giver en 
Fjerdedel til hver, og det er jo næ
sten det dobbelte. Dertil kommer, 
at de 5ejle bedre end de gamle 
Baade, men ligge fOl' et Anker i en 
Stot'm lemme de ikke. Jeg gruet· for 
den første t'igtige østenstorm, der 
k01nmm' over 08, for sua ere Ti 
satt godt som fm'tabte allesammen, 
der ere ttde i de ny Baade." 

Denne lille Meddelelse illustrerer 
paa en uhyggelig Maade Stillingen 
for vore vestjydske Fiskere. 

De store fremmede Trawlflaader, 
der ligge og . fiske for Millioner 
langs den vest jydsk e Kyst, have gjort 
Betingelserne for et lønnende Hav
fiskeri med aabne Baade endnu 
daarligere, end det va,r i Forvejen, 
og vore Vesterhn vsnskere have saa, 
for at bjærge Ji'ø'den, øget Risikoen, 
der sandelig var stor nok i For
vejen; thi det er alt andet end 
Lystfiskeri, der drives pau Jyllands 
Vestkyst i aabne Baade. I De
cember og Januar gaa Fiskerne 
ofte indtil 10 danske Mil til Havs 
for at fiske Helleflynder. En saa
dan Fisketur tager almindelig ca. 
24 Timer, men Vejret kan være 
saaledes, at en Tur strækker sig 
over et Tidsrum af 36 til 48 Timer. 
Tænk lidt over, hvad uet vil sige 
ved Midvinterstid at ligge i Vester
havet i aaben Baad ved Dag og 
Nat 24 il. 48 Timer i klingrende 
Frost eller Snostorm sOIP Vejret 
falder, og tænk sua, om der kmn en 
østenstorm! 
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I Aaret 18!:l3 var ifølge de sta
tistiske Indberetninger Vesterhavs
fiskernes gennemsnitlige Indtægt op
givet til 308 Kr., og højst regnet, 
det ene Aar med det andet, opnaus 
næppe 400 Kr. Det er derfor ret 
forstaaeligt, at de unge Fiskere ud
vardre. Tilbage sidde Oldinge og 
Drenge - og saa Enkerne. 

N abolr.,nuenes Havfiskeri har ud
viklet sig i to Retninger, som Trawl
fiskeri og som Drivgarns- og Line
fiskeri. Trawlfiskeriet tiltaler mig 
mindst, dels fordi det el' Rovfiskeri 
og sikkert kan drives 8aa stærkt, 
saa den permanente Fiskebestand 
af Bundfisk kan formindskes bety
deligt, og dels fordi dette Fiskeri 
altid maa blive Milionforetagender 
med en hyret Fiskerbesmtning, hvil
ket tiltaler mig mindre, end naar 
Fiskerne, som ved de skotske Driv
garns- og Linefiskerier, almindeligvis 
selv partvis ejer deres Baade og 
derfor ere langt mere uafhæBdige og 
selvstændige. Men der er tillige et 
andet Forhold, der gør, at Trawl
fiskeriet ikke nær faar den national
økonomiske Betydning som et Fi
skeri, udviklet som det skotske, idet 
Trawlfisken som Regel direkte fra 
Fiskerpladsen pr. Damper vil blive 
tilført det store Verdensmarked, og 

. Fiskernes Forbrug af Fødemidler, 
Klæder, Redskaber o. s, v. paa 
Grund heraf bliver købt, hvor Fi
sken sælges. Den anden Udvikling 
af Storfiskeriet i Vesterhavet og 
Skagerak, som sikkert I1gger langt 
anderledes for vore hjemlige For
hold, er Fiskeri efter skotsk Møn
ster. Skotland har, med sin ud
strakte Kyststrækning ligesom Jyl
land, en gammel, dygtig og energisk 
Fiskerbefolkning, hvilket, i Forbin-
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delse med Skotternes udviklede Fri
heds- og Selvstændighedsføleis., sik
kert:har medvirket til den nuværende 
U dvikling, af det skotske Fiskeri, en 
U dvikling, der i Here Henseender 
godt kan sammenlignes med den 
Udvikling, Fiskeriet har taget i 
Kattegat og østersøen efter de ny 
Havneanlæg ved Katt~gat og pall. 
Bornholm, idet Havnene have gjort 
~'iskernes Fartøjer større og -
som Indtægten er øget - forsynet 
disse med Nutidens bedste og mest 
hensigtsmæssige Fangstredskaber. De 
største skotske Baade havde for ca, 
30 Aar siden, før der var bygget 
Fiskedhavne, en Køllængde af ca. 
30 Fod, og var enten aabne eller 
Halvdæks-Baade. Nu er Køllæng
den ca. 60 Fod og Størrelsen lig 
vore Frederikshavns-Kuttere. Rig
ningen er derimod meget forskellig 
fl'a vore Kuttere, idet de skotske 
Baade kun har »een" meget stor 
Mast og ere riggede som Luggere 
med Raasejl. 

Det er de ny Fiskerihavne pall. 
Skotlands Østkyst, der have mere 
end tredoblet det skotske Fiskeri 
og aarHg giver det e.: Vækst og Ud
vikling, som vi maa misunde de 
skotske Fiskere. 

Ja, Fiskerihavne ere Betingelsen, 
og Skotterne have pall. en Kyststræk
ning, .der ikke er sall. Ja,ng som fra 
Skagen til Thyborøn bygget ikke 
mindre end 5 stm'e Fiskerihavne. 
Fra en enkelt. af disse Havne (Fra, 
serburgh) fiskedes der j 1895 i Sil
detiden llled 837 Baade, bemandede 
med 5859 Mand, medens et lignende 
Antal Personer val'e beskæftigede i 
Land llled Fangstens Tilberedning. 
Desuden gav Fiskeriet indirekte Be
skæftigelse til 78 Baadebyggere, 430 

Personer vare beskæftigede i Garn
fabrikkerne, 330 i Fiskehandelsfor
retninger, ca. 2000 ved Fl'agtfart 
med Fisk, Salt, Staver, Tønder o. 
s. '., og endelig vare 800 Fiskere 
udelukkende beskæftigede med Agn
fiskeri til Linefiskernes Forsyning. 
Hvilken uhyre Virksomhed i en eneste 
Havn, Om vi fulgte Eksemplet. 
Hanstholm ligger baade Fisken og 
Verdensmarkedet lige saa nær som 
Fraserburgh. Det skotske Fiskeri 
er baseret paa at fiske i de uud
tømmelige Stimer af Sild, Makrel, 
Torsk og Kuller, der· aarlig fra At
lanterhavet aHægge Besøg i Vester
ha vet og Skagerak, og som Bevis 
paa, hvilket U dby.tte dette Fiskeri 
.kan give, skal nævnes, at det hyrede 
Mandskab fra Fraserburgh, der løn
nes efter Part, i 1895 opnaaede en 
Løn af ca. 550 Kr. i 7 Ugers Sil-
defiskeri. (Slutks.) 

Islands1iskeriet. 

Frede1'ikshavn, d. 1. Avg. 1898. 
For nogle Dag\! sidel1 indløb der 
atter Breve fra de under Island 
fiskende Kuttere, og desværre var det 
kun bedrøveligt Nyt, de bragte. Det 
ser ud, som om Fiskeriet under Is
land i Aar fuldstændig slaar Fejl. 
Efter at ~'iskeriet paa Vestlandsfjor
dene i Begyndelsen af Sæsonen havde 
givet ret respektabelt Udbytte, begav 
SOlD bekendt hele FlotilJensig. pm 
paa Nord- og Østlandets Fjorde, men 
pau. alle disse Fangstpladser har del' 
saa godt som slet ingen Rødspætter 
været, og da der ingen Fisk havde 
været at, sejle med i nogle Uger i 
Træk, indstillede de som can'iers 
sejlende Dampskibe deres Virksotn-

j 
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hed, hvorefter Klitternes Førere be
sluttede sig til at vende hjem, omtrent 
2 Maaneder tiflligpl'p end foregaaende 
Aar. Kllttt'l'Cn .,l\laagen", Skipper 
Andresen af Holbæk, indkom allerede 
i Gaar f\'lt Island, den medbragte 
en halv Snes Tønder saltet Rødspæt
te og et Par T~nder saltet Makrel; 
Makrelen er dørget under Sejlladsen 
hjemad. Kutteren agter med det 
første a t gu a pall Vestkystfiskeri. 
En Del af de andre Kuttere siges 
at ville forsøge l\lakrelfiskeri under 
N orge og ville derfor anløbe Eger
sund for at komplettere Besætningen 
med nogle erfarne norske Makrel· 
fisker<-. A ndre siges at ville for
søge Fiskeri under den skotske Kyst. 
I høj Grad beldageligt er det, at 
Islandsfiskeriet, paa hvilket der netop 
i Aar har været offret saa meget, 
og hvorved aldrig fra Danmark har 
været heskæftiget saa mange Fartøjer, 
skulde give Slltl trist et Resultat; 
man kan ikko bebrejde hverken 
Rhedere eller Fiskere noget, alt har 
været ordnet paa det bedste, men 
naar Hovedfaktoren Rødspætten 
- mangler, er der jo intet at 
stille op. Kl. 

Fra' Bornholm. 

.:; ,. '. Den 25. Juli 1898: . 

Pao. Gt'und af stormende V ejr fra 
Vest og Nordvest i liebgerø Tid hal' 
Sildefiskeriet under hele Bornholm i 
de sidste 14 Dage været uden Be
tydHing, hvilket er meget heklageligt 
for vore Fisken'; thi de fleste trænge 
til al den Fortjeneste, de kunne Jua 
paa Grund af de store Udgifter, de 
have, til Baade og Garnredskaber. 
Ethvert Baadlaug paa 2 a 3 Mand 
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skal have en Dæl{sba::ul pau. fra 8 
til 14 Tons Brutto til Laksefiskeri 
om Vinteren. Til Garnlaksefisked 
i Foraarsmaanederne Marts, April 
og Maj skulle de have Halvdæks
bude paa 4 iL 5 Tons Bruttodræg
tighed. De samme Baade benyttes 
ogsaa til V ragning efter Sild om 
Sommeren. Tillige skulle de helst 
have en mindre Baad til Sætte brug 
inde ved Iland Efteraars~ og Vinter· 
dage. Dernæst maa de anskaffe sig 
Sildegarn, Laksegarn og Laksered
skaber. 

Indsamlingen til de forulykkede Fi
skere gaar nOfli(mlunde godt. Alene 
fra Thisted Amt frem kom forleden 
1500 Kr. Det var et smukt Re
sultat for et Amt. 

Et af Bornholms l!'isl,el'iforening 
nedsat L dvalg har været i Køben· 
havn for at arbejde for Fiskerihavne 
herover, og det kunde synes, som 
om dette Udvalg har haft Held med 
sig, thi det har det Haah, at det 
Ul;l skal lykkes at bringe denne Sag 
til en endelig Afslutning. s. 

Fiskeriberetninger. 

Fejø den 1. August 1898. I 
Juli Maaned har Fiskeriet været 
hindret af det daarligt kolde Vejr, 
og Udbyttet har derfor været ringe. 

Vaadfiskwne have kun haft 15 
Fiskenætter og en Fan~t af 15-
25 :p,~. Aal pr Nat. .'.' 'j' , 

Rejefi!?keriet i. Rnssr har været 
daarligt i Aar, -derimod 'er der fi· 
sket flere Reje~' l"iV::ra'ddeft'e ~ii'd 
sædvanligt. Krogfiskeriet ~fter A al, 
hat' heller ikke givet videre', Ud
bytte i Aar. Vi haabe paa et godt 
Torske- og Sildefiskeri til Ef ter
altret, da Vinden stadig holder sig 
nordlig, og Torsken, har allerede 

\ vist sig her. o. c, 
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københavn, den 30. J oli 1898. 
Krogfiskeriet efter Aal herfra drives 
nu af ikke faa Fiskere, naar der 
kan skaffes Agn, og Vejrliget tillader 
at komme ud - men bf'gge Dele 
have endnu haft sine store Vanske
ligheder. Rejerne ere for dyre at 
købe til Agn, Hundestejl vil Aalen 
ikke gerne bide paa mere, og saa 
er der ikke andet at gøre end tt'ække 
Smaafisk til Agn, og det er ikke 
saa let, naar der skal trækkes til 
henved 2000 Kroge til hvert Hold 
Fiskere. Her savnes et Tobisgarn 
eller en Ruse, som for ca. en Snes 
Aar tilbage blev brugt ved Kysten 
sønderpaa og gav rigeligt Fiskeri af 
Tobis til Agn. Udbyttet havde ellers 
begyndt at bedre sig i den senere 
Tid, men Afbrydelser af Vejret og 
Hjemmebliven af Mangel paa Agn 
har gjort at Fiskeriet endnu har 
været simpelt. Vaadfiskeriet har 
ogsaa kun lønnet sig daarligt, endnu 
der har ikke været fisket halvt saa 
godt som foregaaende Somre, men 
hertil ha.r det blilJsende og ublide 
Vejr, som vi hidt!l have haft, bevir
ket sin Del. Priserne pan, mindre 
Aal have tillige været noget trykkede: 

Smukke Næringssild fra Bundsæt.
ning Nord i Sundet, have været til
førte paa enkelte Dage af svenske 
og danske Baade fra Kysten nordpaa 
og ere blevne betalte med 2 Kr. pr 
Ol. Udbyttet af Rejefiskeriet be
gynder nu at mindskes ret føleligt, 
hvilket har bevirket nogen Prisstig
ning i den sidste Ugestid. RognreJe
tiden er jo nu til Dels forbi, og disse 
ere jo de værdifuldeste. Den største 
Del af Udbyttet af Rejefiskeriet i 
Sommer er leveret fra Provinserne, 
navnlig fra Farvandet mellem Lan
geland og Fyen og fra 0erne Sønden 

... 

for Fyen j Kalvebodeme have slet ikke 
leveret noget Udbytte. Fiskere hf'r
fra forsøgte Fiskeriet fra Begyndelsen, 
men de bleve snart klar over, at der 
ikke vilde blive noget Fiskeri i Kal
vebodeI~ne, hvorfor de søgte and'=lt 
Steds hen, hvor de efter Sigende 
have klaret dem ret godt. r, 

Frederikshavn, d. 1. Avgust 1898. 
Under sidst forløbne, Uges roligere 
Vejrforhold gav dog Vestkystfiskeriet 
i hvert Fald i Ugens Begyndelse 

,ikke noget videre Udbytte, først i 
Gaar og i Forgaars indkom henved 
en Snes Kuttere fra Farvandet nord
vest af Hirtshals med fra 100-200 
Snese hver, Rødspætten vejede fra 
15-24 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 2 Kr. 75 01'e-5 Kr. Snesen, 
nogle solgte ogsaa efter Vægt og 
opnaaede 20 0re pl'. Pd. Mindre 
Partier Skærising betaltes med 8 it 
10 Øre pr. Pd. Endnu vedvar~r det 
gode Fiskeri i J.Jæsørende til stor 
Glæde for mange Fiskere, der ellers 
paa denne Aarstid pleje at have 
deres bedste Fangster paa Vestky
sten, hvor for Tiden det urolige V pjl' 
lægger altfor mange Hindringer i 
Vejen; ialt er der vel indkommen 
henved en 40 Laster fm Læsørende, 
nogle Kuttere have atter havt Last 
flere Gange i U gen, Fangsten vn
rierede mellem 100 og 300 Snese 
pr. Kutter, Rødspætten vpjede 11-
13 Pd. pr. Snes og betaltes med 
fra 1 Kr.-2 Kr. Snesen. Nogle 
fra Kobbergrunden indkommende 
Kuttere havde i"ra 80-150 Snese 
hver, lidt bedre Kvalitet, vejende' 
14-15 Pd. Snesen og betalte med 
21/ 2 Kr. pr. Snes. En halv Snes 
Kuttere indkom fra Herthas :b'lak 
med fra 100-200 Snese Rødspætter 
hver, vejende 12-13 Pd. Snesen og 



betalte med fra l Kr. 50 Øre-2 
Kr. Snesen; lignende Kvantitet~r 
havde enkelte fra Læsø's Østside 
indkommende Kuttere, men Rød
spætten vejede kun 9-10 Pd. Sne
sen og opnaaede fra 75 Øre-l Kr. 
pr. Sne.. Fra forskellige Plådser i 
Kattegat indkom en Del Pighvar og 
Slethvar, der betaltes med henholds
vis 35-40 Øre og 12 Øre pr, Pd. 
J.Jige til 'Lørdag havde der ingen 
Tilførsel funden Sted af Hummer 
fra Kristianssand til herværende 
Forhandlere, men den Dag ankom 
et Parti paa ca. 5000 Stk., ca. 2000 
Stk. afgik direkte til det tyske Mar
ked. der betaltes endnu fra 1 Kr. 
40 Øre-l Kr. 50 Øre pr. Pd. en 
gros ab Norge. Henved en 30 svenske 
Dæksbaade ere indkomne i Ugens 
Løb med mindre Partier Makrel -
en 10-20 Snese hver - dørgede i 
Skagerak og Vesterhavet, der be
taltes med 2 il. 3 Kr. pr. Snes. 

Kl. 

Lemvig, d. 29. Juli 1898. I deu 
sidste }\IIaanedstid har, paa Grund 

af det sjældent stormfulde Vejrli~, 
Fiskeriet her fra Byen givet et ual
miodelig daarligt Udbytte, og det 
har omtrent været umuligt at opdrive 
Fisk. De Fangster, der i Ny og 
Næ øre gjorte af smaa Rødspætter, 
ere blevne revne bort til gode Priser. 

G. 

Ringkøbing Klit, d. 28. Juli 1898. 
Som i sin Tid herfra meddelt, har 
Aalefiskeriet i Fjorden givet godt 
af sig, navnlig af den Grund, at 
man har brugt et ejendommeligt 
Redskab, i Lighed med den" Tl'om
leglib", man anvendte sidste Aar, 
men som efter kort Benyttelse blev 
forbudt af Kontrollen. Man menpl', 
at der i Sommer er fanget tæt ved 
et Par hundrede Tusinde Pund. 
I midlertid har i disse Dage Fiskel'i
kontrollen ogsaa forbudt den nu an
vendte Glib (egentlig et Slæbevaad 
med Skovle) og stemplet Redskabet 
som henhørende til 'l'rawl, og nu vil 
Aalefangsten blive ganske anderledes 
lille. P. 

Hummer. 
Fiskeagent, udmærket ind

ført hos alle Grossister og For
sendere i Hamborg og Altona, 
ønsker imod Provision at re
præsentere et Exportfirma i 
levende Hummer. 

Fiskekvase til Salg. fiskekroge -Fabriken 

$a.lg til forudbestemt Pris 
i fast Regning efter Ofi'erte. 

Prima Referencer. Tilbud 
mrk. L. O. 463 til Gotthard 
Latte's Ann.-Exp., Hamburg. 

En Kvase, bygget til Rød
spættefiskel'i i Kattegat, ca. 
12 Aar, Størrelsell-12Tons, 
ligger til Salg pall, Grund af 
Dødsfald hos 

Jørgen Petersen, 
Brunshuse. 

Ebberub St. Fyn. 

- 8elnllJd"llIe i A II Ila., r" 1888 ., 
I K.h ...... 1888-

anb"faler sit Udsalg at alle !:lorter 
Fi.kekroge, ..... vel i Staal, .J "'h 
IOnt Me .. ing, ... mt Pilke i Till og 
Bly. Foraendos mod Efterkra.v. 

Conrad Christensen, 
St, S~r .. ".d.!~Jed. n. 

København K . 

.,,' . Hus tiI"'S.lg., 
Fisker Andr~as Pedersens Hus i Rølken (Dyr;gby, Strand) ni.ed}'il1iggende2i r., 'fd~ 

Land, gode Bygnmger, ønskes solgt snarest muhgt~ En DeYF1Rkel'cdskaber og .rolle 
kan ·medfølge. Ejend.ommen er udmærket be11ggende for Fiskeri. Man henvender sig til 

,ke 11 s'ftr.!,.~.V'i; '" ' Sagfører Sehou, Odder. 

BERGEl1' international Fiskeriudstilling 
11 Landsudstilling for Haandværk, Industri, KUllSt, 

Landbrug m. m. 

'" 1898 '" ,18. Maj-30. September. 
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Københa.vns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 24. Juli til 3t. Juli 1898. 

'"I .. - t 
.. 

I I~~I .~ Cl> ....: '" .= eDe&) f a.. ....:- • Cl> ,., 
Tilført af: II -: i =æ og ':i i' f "ii q:: :2 <:).cl ""' .... 'a 'a 

o~ = 
I 

;; I_ ~ I ::.i 'a -cc CL l::c'" lE li 
.. Cl> 

.... bD o <~ gf CD ....: 
• q:: m o ::c m 

DanSkeFigkerfart.:~ !'d. I Pd. I Pd. r Pd. I N. I Pd. I Pd, 1 Pd, I Pd. I Pd, 

9 fra Frederiksh. 20010 
14. fra andrePladse1 26578 

Danske Kvaser: , 
5 fra Frederiksh. I 30420 
3 fra andre Pladser 32401 
l svenske Fisker-

fartØjer • . • II 630 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende 
l!'iskerJejer •.• 

I 3{)()()l 

93613248 I 27401 268381 8960 
Rejer 

375 
pr. ,Jernbane &. 

Dampskib _ .. _. _'112152214660 1= 

laIt ••. 11107400 4600 2 

400 127622182661857~6117~1 ~296~/ 4024110215 
3648 9102. 8266112554)26344 1296 4024 101190 

1) Torsk. 2) 1986 Pd. Torsk og 176 Pd. Kuller. 3) 7[,64 Pd. Aal .,g 1396 Pd. Aalekvabber. 4) Aal. 
fi) 6096 Pd. Laks og 700 Pd. Ørred, 

lait er der tilført 318270 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,50-5,00, Kassefisk 

Kr. ~,00-3,50 pr. Lpd.; Makrel Kr. 3,00-7,00 pr. Snes; Torsk, levende Kr. 1,25. Kasse
tisk Kr. 0.75 pr. l'pd.; Hornfisk Kr. 0,25-2,50 pr. Snes; Sild, Kr. 1,00-2,50 pr. ()I; Aal. 
Kr. 0,85-0,55 pr. Pd.; Laks Kr. 1,00-1,30 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,75 0,85 pr. Pd.; Gedde 
Kr. 0,35-0,65 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00-1,50 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været temmelig god. Direkte fra 
Fiskeplads ankom 23 Fartøjer; 11 fra ~ord- Ol{ Nordvestsidell af Anholt med J<'isk vej
ende 14-18 Pd. Snesen, betalt med 31/~-5 Kr. pr. Lpd.; 5 fra Kobbergrrndell med Fisk 
vejende 15-17 Pd .. betalt med 4 5 Kr., og 7 fra. Læsø Rende med J<'isk vejende 12- 14 
Pd., betalt med 31/ 2 , 4 Kr. Fra Frederikshavn ankom ii Kvaser med Fisk fra VesLkysten, 
Kobbergrunden og Læsø Rende og 2 fra Greuaa med Fisk fra Aalborgbugten, betalt med 
411. 411 Kr. - Af Torsk tilførtps 200 Lpd. fra Langeland, betalt med p,. Kr. pr. Lpd. 

Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes ca. 800 Snese Makrel a 3-7 Kr. og 800 Snese 
Hornfisk a 25 Øre -211. Kr. Snesen. Af danske Sild tilførte s ialt 2250 Ol a 1-2'/., 
Kr. pr. Ol. ' ' - '-

"'''' .. 'Redsk'aber til Salg. . 
.. """,-"'" " . ... 

Paa Grund af Ejendoin~ Salg,C, Alders Svaghed m. m. :tilbyder Uudertegnede alle 
sine Redskaber l,JenhØrllntLe til Aalerusefiskeriet til Salg for tLen billigste Pris af Kr. 
q500, naar Handelen kan ,ske i Løbet af denne Mf!.aned. Deri er illdbefattetover 100 
Stkr •. ekstra gode Ruser. Kuber, Pæle, Tougværk, Hytt~fade 'til ca. 12,poo Pd. Aal, Ram-
buk, Damjolle m, m. Ali i første K,lasses Orden: ' 

i ' ' Laur~Jlb_eq" loraø. 
' .. ·Ai ~I1L - t : ',~.J 

Fiskesmakken "Angler" ,', 
af særdeles heldig Konstruktion, 54,i8 eng. Tons tLrægtig, vel vedligeholdt, med sall. godt 
som nye Sejl, og fortrinlig udhalet i alle Retninger, er med staaende og løbende Gods 
paa Grund af Borirejse fra Byen særdeles billig til Salg, naar Handel kan ske 
BIllll'est. Smakken har for ca. 1 Maaned siuen været pall. .Heddiug her 1 Esbjerg, er fuldt 
ud frisk og blev ved den Lejlighed underkastet de nØdvendige Reparationer. . 

Henvendelse til 
Bankdirektør A. Lykke Thomsen, Esbjerg. 
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Xøbellh~ vns Mek~niske 
Næt og G~rn-F~brik 

M. L. UtZOD 
anbefaler 

Aalevaad. Agnvaad. 
København V. Telef. Nr. 2611 V. Vesterbrogade 70. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

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. : Johano Cohrs, Altona. TelegramadI' .: Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 <Helllllll •• r". 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bøm
uldsganl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .,,"alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateeha 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncamada.illa. 
Redigeret af c8ud. ma.g. lViiI. Lundbeck. - Trykt hOB Frat1.t~ Ohridfrelf. Københa.vn. 
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Nr. 32.· II. Av lU st. 1898 •. 

::Med1e:D:1.8b1adetl udgaar hver Torsdag. AnllOncllI' optages ved Henvendelse' til 
Frantz Chrlsttna, Grln_egade IO,KlbenhavD K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr.,Pet~t. 

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Allnoncer indrømmes betyMlig Rabat. 
,-, 

Indhold; , nFlskeHkolen". :Rejens Fr\ldning. 
. -'- Aalens Forvandling og ,ll'Mplantnh.g. - Dan

"'arIte Havfiskeri i .v .... terhavet. - Om Frødnm, af 
. Bejen.; - ][ap •• jladl. JIllndre Meddel&lser. -
F\~ke.z:i~retninger, - Bekendtgør"l."r. 

.. Duak Fltkerl'oreningt Koator, 'Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fJ;a 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose-

,gaa:rdsvej 2 A, a S. Sager vedrørende Re
daktionen ' af Medlemuladet bedes sel;ldte 

: tillentoret. 
.----~--------~----, 'Breve og andre Forsendelser til For-

eølngent 1(ollllllent, bedes ",ltid p.lene adres
sorede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16. 
Kibeohavn 'V. 

,Efterlryk . af M.e~lemsbladets Artikler er 
tiiladt." na:ar KUden' angives. 

'Capl. A. 8ølllag, Da.nish Consula.te, 
a, Muaeovy Court, 

, LOftd.n E. Ci ' 
Telegam Adr.: •• n ..... LoDdoD 

Capl':A. 8eUlail, 
48, Wav.rley Strøet, 

. ,Hull. , ' 
Telegram-Adr.; ø.nlDg, Bull. 

:;~n ,Sælhundehale 
er indsendt til Zoologisk Museuill 
U«Øni Adresse. Poststempel: Chri
stiansø. Nærmere Oplysning bedes 
sendt til "Dansk Fiskeriforening"s 
Kontor, Stormgade 20, København V. 

"Fiskerøkolen B • 

Paa VaUekilde Folkehøjskole Plla· 
begyndes den 1. Novemoord. ,A. et ' 
5 Maa,neders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende .Aar vil ",Dansk lfiskerifor~ 
ening" til dette Kursus kuI;lneyde . 
nogle unge Fiskere' et maanedli8t,' 
Tilskud, dog paa den :&tingelae"at 
Fiskerne gemiemgaa hele K1D'8us'et, 
saaledes at der kun undtagelsesvis' 

'vil k'\lnne tilstaas Optagelse far :kot
tere Tid. 

Andragender om at komm~ i :.n:e .. : 
tragtning ved Fordelingen af ~æynte 
Tilskud indsendes til "Dansk FiskeriA 
forening"s Ko~tor 8tormgadeNr~90 ' 

'inden den lste September d. A,og , 
maa være ledSAget af' Anb·~falinger, ,,' 
samt forsynede' med nøjagti., ~Op~;., 
lysninger' om' vedkOblmendeA~r$ . 
Alder, Trang og -'rige >per~ge ' 
FOl'hoh~ særlig OIQ han' mar A1n~ 
'tilskud, og hvor stort da ,dette ~er. ' 

P. u. V.';'; 
.l. "W.,"9I1rtr' 

';j;f!~~!' 



.Ældre Aargange -af "Dansk Fi
~ke:riforenings MedlemsPIfd" ",,:[)allsk 
Fiskeritidende "", 'Ol, :"J,T ordisk Aars
skrift for Fi$keri~' kIlnne erholdes 
alt Kr. pl'. Aargang pall. Dansk 
P~\er1rOrenings Kontor, Storm gade 
20,*t~ 

Rejens Fredning. 

Dr. Mortensen beder os meddele, 
at han for Tiden er paa Rejse og 
af den Grund maa opsætte at svare 
paa de forskellige Artilder, der ere 
fremkomne her i Bladet iAniednin" 
af hans Afhandling om Rejens Bio
.lo~ og Udvikling og hans Svar til 
O..-:crretsprokurator Leth, til han om 
en Maanedstid er kommen tilbage. 

Vi have modtaget følgende: 

Undertegnede ere blevne gjorte 
opmærksomme pau en Artikkel i 
,~Frederil;:sha vns Folkeblad", i hvilken 
den ,danske Fiskeri-Agent Capt. 
Sølling i Form af et Interview ud
taler sine Anskuelser om l!'orholdene 

, paa Billingsgate Markedet og blandt 
ll~det tillader sii,!; at beskylde Salgs
Agenterne for at beregne sig en 
større Kommission end de alminde-
,lige :) pCt. 

.! Tillad os, HL Rethktør, a.t be-
o svare" denne Artikkel igennem Deres 

ærede, Blad ligesaavel som igennem 
den ovennævnt. Avis. 
. Vi bena)gte for vort Ved,kommende 
at vi beregne vore da.nske Afskibere 

. ,. "~mel'e end de 5 pCt., som vi debitere 
dem i vore Afrelninger, og vi op
fordre Capt. Bølling til at fremkomme 
med de Beviser, han uden Tvivl er 

i B6Ii~llelse af for at substantiere 
'en ·slig"B~lll·nfng. 

Vi have Grund til at a.ntace, a.t 
hvad Capt. Bølling ved om Markedet 
i London, souffterøs ham ,af' den 
danske Agent, han udpeger 10m den 
"mulige" Bestyrer af det "mulig" vor- , 
dende' danske Udsalg i London; -
Hvorvidt denne Mands Mening om 
vort Marked er tilbørlig upartisk til 
at have nogen V ægt, betvivle vi af 
flore Grunde, men selvom dette 
skulde være Tilfældet, er' der enhver 
Opfordring til, at Capt. Søllingselv 
søger at sætte sig ind i Forholdene 
i vort Marked, og han vil muligen 
da komme til det Resultat, at Bil
lingsgate Agenterne ikke ere saa 
sorte, som haR ønsker at indbilde 
de danske Afskibere. 

Capt. Søllings Ideer om et, dan"sk 
Udsalg her ville rimeligvis ogsaa 
modificeres ved mere intim Bllkendt
skab med vort Marked, i al Fald 
tvivle vi ikke paa, at de snart ville 
blive det, efter at det omtalte Eta
blissement er bleven startet under 
hans Proteges Bestyrelse. 

BeDl'J Barber l: Soa. 

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, 
Btormgade Nr. 20 . 

.--~ 



Aalens Forvandling og 
Forplantning. 

Efter B. Gras81 og S. Calandrllsclo. 
(Fortsat), 

r 9a~ 

N aar vi nu ville se nærmere paa 
Leptocephalus brevirostris (Fig, l), 

Fig, 1. 

sall. kan man sammenligne den med 
et Neriumblad. Længden er mellem 
60 og 77 Milhneter (ca. ;llh og 3 
Tommer). Halefinnen nærmer' sig 
den Form, som den har hos AaIe
ungerne. Ogsaa hos de andre Aale
arters Larver nærmer Halefinnen sig 
den blivende Form. Underkæben 
staar oftest frem foran Overkæben, 
Tungen er fri; det samme genfindes 
hos den voksne Aal. Larven har 
større Øine end de mindste Aale
unger, ogsaa hos andre Aalearter 
blive øjnene mindre under Forvand
lin~en. 

Næseborene ere Tel adskilte, de 
forreste rørformede stita temmelig 
langt fra Snudespidsen og den fri 
Mundrand, altsall. i en Stilling, i 
hvilken vi ogsaa have fundet dem 
hos andre Leptocephaler, der høre 
til Aaleformer, hvis forreste Næsebor 
udmunde omtrent pall. samme Sted 
som hos den almindelige Aal, de 
bageste ere ikke rørformede og stua 
pall. samme Sted som hos den voksne 
Aal. Dette stemmer med .Forholdet 
hos andre Aalelarver, hvor ogsaa 
de bageste Næsebor have deres ende
liCe Stilling, men de forreste langtfra. 
Den har en Larvetandbesætning som 
sædvanlig hos Leptocephalerne, men 

., 

i Sa.mmenhæng med dena Lidenhed 
er ogsaa Alltallet af Tænder mindre. 

Passende Undersøgelser, støttede 
paa Tælling af Muskelsegmenterne, 
de forreste Hvirvelbuer og tIe bagre 
Rygmarvsganglier (Nerveknuder) be
vise, at Lepthocephalus brevirostr:i,t~ 

er Larven til en Aaleart, hvis Åntal 
af Hvirvler svinger mellem 112 og 
117 og oftest maa være 114 eller 
115. En saadan Aaleart er netop 
den almindelige Aal. Og der kan' 
ikke være Tale om nogen anden Mid
delhavsform, thi de have' alle mere 
end 120 Hvirvler paa en enkelt Und· 
tagelse nær, der kun er fanget enkelte 
Gange i Middelhavet og sikkert ikke 
forplanter sig der, og som det tilmed 
paa' Grund af anatomiske Karakterer 
ikke godt kan være. 

Vi faa saaledes den Kendsgerning, 
at LeptocephtJlus brevirostris maa 
forvandle sig til en Aal, der har 
samme H virveltal som den alminde
lige Aal (thi vi have med Sikkerhed 
bevist, at der under Forvandlingen 
aldrig hos de forskellige Aalearter 
finder nogen Forandring Sted i Hvir
veltalIet.) 

Leptocephalus bre-virostris er gen
nemsigtig og har farveløst Blod; 
Galden er ligeledes farveløs; dette 
er ganske som hos alle andre unge 
Leptocephaler. 

Leptocephalu8 brevirostris er den 
eneste Aalelarve, der ikke ha.r nogen 
Punktering. I Overensstemmelse. her
med er den alm. Aal ,den eneste 
Aaleart, der tilendebringer Forvand
lingen uden at have nogen Fa.rve. 
Dette Tar den første Iagttagelse, som 
førte os til Opdagelse af Formernes 
Sammenhøren. 

Trænge vi dybere ind i 'denne Aale: 
larves Anatomi, finde vi ØM maDge 

\, 
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Overensstemmelser, som her ikke skal 
opregrreSj man kan kort sige, at dens 
Organisation fuldstændig svarer til 
den alm. Aals, naar man tager Hen
syn til de Forandringer, som ogsaa 
~osandre Arter finder Sted under 
Forvandlingen. 

Disse Kendsgerninger bevise alle
rede tilstrækkeligt, at L. brevi'rostris 
hører til den alm. AaI. Et Eksem
plar, som besad alle de omtalte Ken
detegn, blev fanget saa ubeskadiget, 
at det levede omtrent halvanden 
Maaned i Akvarium, og kunde levet 
længere, hvis det ikke var bleven 
dræbt for at afbilde det. Som frem
-gaar af Figuren (2) var Dyret be_ 

En Larve, som -j Udvikling stod 
midt mellem de her omtalte, idet 
den nemlig allerede havde mistet en 
Del af sine Larvetænder, lykkedes 
det os at klække, og den blev paa 
omtrent en Maaned til en Aaleunge 
(Aalefaring) afde helt gennemsigtige, 
som nedenfor omtales nærmere. Og
SM Prof. Ficalbi klæk kode en Larve 
og fik paa omtrent samme Tid en 
Aaleunge af den. 

I Slutningen af 1892 fik vi tre 
Halvlarver, der stone midt imellem 
Fig. 3 og et Eksemplar, som omtales 
nedenfor. Som vi omtalte i en fore
løbig Meddelelse i Maj 1893, va.1'e 
de gennemsigtige, og saavidt vi kunne 

afgøre, havde de næsten far-

.<_:::::::::::::::'":~:~~::-~~~.~.-~~"l" veløst Blod og havde mistet ~ : .. ~ alle Larvetænderne. De syn-
tes allerede at besidde ny 
Tænder, men kun faa og 

smaa. L!\gemet var temmelig tykt 

Fig. 2. 

gyndt at forvandle sig, de forreste 
Lll.rvetænder vare delvis udfaldne, 
Legemet var bleven tykkere og min
dre højt. Gattet og Rygfinnen vare 
ogsaabegyndte at skyde sig fremad. 
I.Jængden -var endnu 76 Milimeter 
(knap 3 Tom.) .. 

Mere fremskreden i Udvikling var 
en Lar,e, fanget i Messinastrædet. 
(Fig. 3). Dens Længde var 71 Mili-

Fig. 3. 

meter ~ca. 23h Tom.). Gat· og Ryg
finne vare langt fremskudte, som det 
sker ved andre Leptocephaler. Ho
vedet og Haieenden vare allerede 
tydeligt dannede som hos den voksne 
AnI. Larvetænderne ere helt ud· 
faldne, men denye Tændersyntes endnu 
at mangle, og den var helt farveløs. 

og Længden var kun lidt under 8 
Oentimeter (3 Tom.) Kort sagt, det 
var Leptocephalus brevirostris i en 
mere fremskreden Omdannelse til 
Aal, og de forvandlede sig i Virke
ligheden ogsaa i Akvariet under de 
sædvanlige Formindskelser, for der
paa efter fuldendt Forvandling at 
begynde paa nye Vækst. Forvand

lingen gik som sædvanlig for 
sig, uden at Dyret tog Føde til 
sig. Da Væksten paany be
gyndte, begyndte Dyrene atter 
at æde. 

Af en Leptocephalu8 brevirostris 
med Larvetænder, der levede i Akva
rium i omtrent 46 Dage, have vi 
fanet Stadiet Fig. 4. Individet 

Fig. 4. 
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blev dræbt og konserveret, idet vi 
afbrød Udviklingen paa et mere frem
skredet Stadium, end de tre førnævnte 
Halvlarver naaede. Den er 65 Mili
meter (ca. 21/ 2 Tom.) lang, Gattet 
ligger omtrent 22 Milimeter (ca. 10 
Lin.) fra Snudespidsen. Leptocephal
karaktererne tabe sig jævnt. løvrigt 
er der mere Pigment (Farve) til 
Stede end i det derpaa følgende Sta
dium, d. v. s.Pigmentet har allerede 
Udseende som hos Aalefaringen; dette 
Førhold betragte vi som uregelmæs
sigt, og det staar formodentlig i Sam
menhæng med Udviklingen i de uvante 
Omgivelser i Akvariet, (Lignende Ure
gelmæssigheder forekomme ogsaa let 
hos Congromuræna baleariea). 

Det just beskrevne Stadium fanger 
man om Vinteren ikke ganske sjæl
dent i Havet og i sjældnere Tilfælde 
ogsaa paa Steder med ikke helt salt 
Vand (Fig. 5). I Flodmundingerne 

Fig. 5. 

havde vi ikke truffet det indtil forrige 
Vinter, da vi fandt nogle Eksempla
rer iblandt Tusinder af Aalefaring, 
der vare sendte os fra Pisa. Læng-

. den varierer mellem 54 og 73 Mili
meter, oftest er den 65 mm. (ca. 21/ 2 

Tom). Kroppen er højere end hos 
de sædvanlige Aaleungerj den er 
ogsaa forholdsvis tykkere, end den 
plejer ai være hos Leptocephaler 
under Forvandlingen. Om Leptoce
phalus minder ogsaa Kroppens glas
agtige Gennemsigtighed, og det at 
man ikke kan skælne Svømmeblæren 
hos det levende Dyr samt Manglen 
af Larvepunktering. Blodet er svagt 
fuvet, Ol Gallen er aJlerede grøn. 
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Det endelige Pigment (Farve) e~ til 
Stede langs Rygraden og paa Midten 
af Halefinnen ogsaa ofte en Plet 
omtrent paa Sidelinien nærved Hale
spidsen. Denne Optræden af Pig
ment paa de nævnte tidligere end 

. paa andre Steder findes ogeaa hos 
andre Aaleformer. De blivende 
Tænder ere meget smaa. Tarmen 
indeholder ingen Næring. 

Efter alle vore Iagttagelser hos 
andre Aaleformer vilde disse simple 
Iagttagelser af den næppe tilstede
værende Tandbesætning og Mang~l 
af Næring i Tarmen være tilstræk
kelige til at overbevise os om, at 
et Leptocephal-Stadium maa være 
gaaet forud for dette Stadium; hvor
ledes skulde de ellers uden udvik
lede Tænder og uden at optage N æ
ring være blevne saa store. Kort 
sagt, hvis det ikke· drejede sig on1 
den almindelige Aal, med hvis Ud-

vikling allerede de dygtigste Folk 
havde brudt Hovedet, og man 
derfor let optager enhver Iagt
tagelse den angaaende med Mis

!I tro, vilde ingen tvivle om ogsaa uden 
at kende Leptocephalus brevirostris, 
at det omtalte Stadium var en Aale
form ved Enden af sin Leptocephal
Forvandling. 

I Aquariet antager den Aaleun~ 
gernes Karakterer under større eller 
mindre Forkortning og uden at op
tage N ærilig. Aalene i det saaledes 
beskrevne Stadium ere øjensynligt 
paa Vandring fra Havet op i det 
ferske Vand. 

Den p.lmindelige Aalefaring kan 
forekomme f forskellige Stadier fra. 
Former, der kun afvige lidt fra det 
foregaaende Stådium, indtil saadanne . 
med den blivende Farve el1er dog 
med megeu Fa.rve. Omendskønt dø 
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endnu meget ligne det fOl'udgangne 
Stadium, sao. er der dog et Mærke, 
man let kan kende dem pa.a, nemlig 
at del) er mere eller mindre blivende 
Pigment paa Hovedet (ikke at' for
vek~le med Pigmentet bag Hjernen, 
der ogsaa fandtes i det foregaaende 
Stadium). 

Haand i Haand med Udviklingen 
af Aalefarven forkorter Dyret sig 
stærkt. Af vore Maalinger fremg,uLr, 
at den udfarvede Aaleunge hILr en 
Middellængde af omtrent 61 Milli
meter (godt 211.t Tom.), medens de 
mere eller mindre ufarveue Eksem
plarer af Aalefaring maale ca. 67 
Millimeter (2 1/ 2 Tom.). 

Vi have fundet ufarvede Aaleu\}
ger, del' vare forkortede indtil 51 
Millimeter (knap 2 Tom.) en Liden
hed, vi aldrig have fundet hos Aa
leunger, der endnu ikke vare ufar
"ede. Alle disse Kendsgerninger 
bevise til Overflod, at den almin
delige Aal gennemgaar det Stadium, 
ma.n betegner som Leptocephalus 
brevirostril'i. 

Alle, for hvem vi udviklede vor 
Opdagelse, indvendte: »Men hvor 
kan det være, at medens Aalen 
overalt er almindelig, er Leptoce
phalus brevirostris !:!aa at sige ind

. likrænket til Messina?" Imidlertid 
er det ikke rigtig, at den er sao. 
indskrænket i Forekomst, hvad vi 
allerede have omtalt. Dernæst er 
der ved Messina St.ømninger, som 
frarive Havet Hemmeligheder, som 
andetsteds ere utilgængelige. For 
det tredie er det nok rigtigt, at 
man i mange Lande, hvor der er 
Aal, aldrig ser Leptocephalus bre
virostris, men det er ligesaa rigtigt, 
at man' ikke i noget Land, selvom 
Aalen, er nok sao. hyppig, nogensinde 

ser en Aal paa mindre end 5 Cen
timeter (knap 2 Tom.). Naar man 
maa indrømme, at man ikke kender 
Aalen før den har en Længde af 5 
Centimeter, saa er der ikke mere 
Vauskelighed ved at paastaa, at 
Aalen gennemgaar Leptocephal
rrilstanden, end ved at antage, at 
den ikl{e gennemgaar den. 

Man har ganske vist paastaaet, 
at der er forekommet udviklede Aa
le unger, som endo~ kun skulde have 
en IJængde af 6)7 Millimeter (ca. 3 
Linier). Kritisk Litteraturstudium 
og overordentlig mange, gennem Aar 
fortsatte Iagttagelser tilmed paa 
Steder, hvor disse mindste Aaleun
ger skulde forekomme, have gjort 
os det muligt med Sikkerhed at 
fastslaa, at der ikke eksistere Aale
unger i den endelige Skikkelse, der 
ere mindre 5 Centimeter. 

Ved Studium af det før omtalte 
Skrift af Raffaele om de pelagiske 
Æg kom vi til den Slutning, at 
Æggene af en ubestemt Art (Nr. 
10 af 2'7 Millimeters Gennemsnit 
og kendelig for alle de alldre ved 
Mangel af Oliedraabe) maatte høre 
til Alen, thi Raffaele havde af dem 
klækket Forlal'vel', der havde et ringe 
Antal nemlig omtrent 44 Bagkrops
muskelsegmenter. Imidlertid gjorde 
vi to Aar igennem forgæves Forsøg 
paa at studere disse Æg ved den 
den zoologiske Station i Neapel. Vi 
fik kun nogle faa, som hurtig døde. 
Endelig fik vi i Efteraal'et 1886 Æg, 
som syntes at være de omtalte, men 
i Virkeligheden fremkom af dem 
Forlarver med et større Antal Bag
kropsmuskelsegmeoter, end de af 
Raffaele klækkede, saa at vi kun 
tro at turde slutte, at Raffaele under 
disse .Æg (Nr. 10) har blandet to 
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Arter sammen, af hvilke den ene 
vel har været den, almindelige AaI. 

(Fortsætt.es.) 

Danmarks Havfiskeri i 
Vesterhavet. 

Af Redaktør J. Videbæk, Odder. 
(Slutning.) 

Et andet Eksempel er, at der fra 
de nye Fiskerihavne paa Skotlands 
Østkyst paa et Vandomraade, der 
ikke er større eller mere fiskerl.gt 
end Skagerak, aarlig fiskes for 
mindst 11 Mill. Kr. De ny skot
ske, tidssvarende Havne have da og
saa mægtigt forøget den skotske 
Fiskerbefolkning, der nu tæller over 
100 Fiskere pr. Kystmil, medens 
del' i J yUand 'næppe er 25. Skot
land har ca. 50000 Kystfiskere, og 
Fiskeriet beskæftiger ialt ca. 120000 
Personer. Fiskeriet giver et aar
ligt Udbytte, del' repræsenterer ca. 
34 -Mill. Kr. paa første Haand og 
en Udførdselsværdi af ca. 45 Mill. 
Kr., og man vil deraf forstaa, at 
Fiskeriet er en meget væsentli~ 

Faktor af Landets Erhvervskilder. 
Det maa nemlig erindres, at de 45 
Mill. Kr. for Fisk er Arbejdsfor
tjeneste, medens man ved U dfør
selsværdien af Smør og Flæsk maa 
fradrage Værdien af Køernes og 
Svinenes Føde. Fiskene sørge selv 
far Føden. I Skotland som i andre 
Lande er det de ny tidssvarende 
Havne, der have skabt den uhyre 
Udvikling af Fiskeriet. Jeg ved 
ikke, hvad det egentlig er, der har 
holdt os tilbage. Spørgsmaalet rejstes 
lige saa tidligt her hjemme som i 
Skotland, men medens vi endnu ikke 
ere komne længere end til at drøfte 
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Spørgsmaalet, have Skotterne bygget. 
den ene Havn efter den anden. 

I 1865 fremlagde Raadmand Boje 
paa et Delegeretmøde af Byraads
medlemmer i Viborg Forslag om at 
søge oplyst, om der kunde anlægges 
Havne paa J yUands Vestkyst. Del' 
blev nedsat en Komite, som søgte 
Regeringens Bistand til Spørgsrnaa
lets Besvarelse. Regeringen ind· 
kaldte fremmede Ingeniører, der un
dersøgte Forholdene langs Kysten, 
og senere have flere Kommissioner 
gjort det samme, og Svaret har 
stadig været: 

Ja vel kan der bygges Havne! 

Alligevel er det, som man endnu 
ikke tror det muligt, at der kan 
bygges Havne paa Jyllands Vest
kyst. Forholdene ere vanskelige -
ja vel, men at det skulde være den 
eneste Kyst i Verden, hvorpaa der 
ikke kan bygges Havne, er der 
dog næppe nogen, der tror for Al
VOI" Er der nogen, der tror det, 
er det sikkert Overtro af' samme 
Slags, soID for 30 Aar siden var al
mindelig her i Jylland angaaende 
Hedeplantningen i thi da var det jo 
den almind,elige Mening eller Tro, 
at det var umuligt at fremelske 
Skove paa Jyllands Heder og, i 
Ve~tkystvns I Klitter, og nu smiler~ 

man ad dem, der tvivle. 
Heden fik sin Dalgas, der fik hele 

Folket med· i den store Fremtids
opgave, at omdanne den golde. Hede 
og den nøgne Klit til frugtbare Naa
leskove. J eg vil haabe, at Vester
havet snart maa faa "sin Dalgas", 
der formaal' at vinde hele NatioQens. 
Tro paa Havnesagen, der, som He
sagen, er Ol bliver en Nationalsag. 
Som bekendt er der atter i Aar. 
nedsat en Rtgeringakommiesion f~ 
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at tage Sagen under Overvejelse, og 
der skal i KommissioneR· være flere 
Medlemmer, der h~r øje for Sagens 

3" 

. store Betydniag. J eg vil haabe, at 
Kommissionens Arbejde maa bære 
Frugter i Resultater. Som bekendt 
er det jo desværre sadedes, at naar 
en stor Sag skal fremmes, er der· 
en stor Del Mennesker~ der kun kunne 
se Sagen fra en Side, om den sand· 
synligvis vil blivE.' til personlig For
del for dem eller ikke, og som, UU 
fra deres Skøn i saa Henseende, 
dømme Sagen, skønt de ofte mang
le alle eller de fleste Betingelser 
for at kunne afgive Dom i Sagen. 
Ovel'for den vestjydske Ha~nesag 
har det ikke manglet paa Domme 
af den Art. Man har ret ofte 
kunnet læse i Bladene, at N. N. 
eller P. P. Handelsforening har af
givet en omtrent saalydende Betænk· 
ning: 

"Bestyrelsen for N • . . . Han
delsforening skal herved, den vest
jydsk e Havnesag angaaenede, med· 
dele den ærede Kommision, at den 
anser alt yderligere Havnebygge'ri 
for aldeles unyttigt, da de nuvæ
rende Havne saa udmærket godt kan 
besørge al den Trafik, der er og 
kan ventes fremtidig at blive. Der
imod kan det sikkert være rigtigt 
af Hensyn til de brave vestjydske 
Fiskere at bygge nogle Læ-Moler, 
som de i paakommende Stormvejr 
kunne lande ved. 4I 

Meningen er ikke til at tage Fejl 
af, Bestyrelserne for de gode Han
delsforeninger ere bange for, at Fi· 
skerihavnene skulle blive saa store, 
aaa de tillige blive konkurrerende 
Trafikhavne, og saa anbefaler man 
disse "Læ Moler". Jeg kunde næ
sten ønske disse kloge Bestyrelser 

.:"i'~ft~?'-ij}?~~~~~~~:~~<~ 

til Havs i Stormvejr - selvfølgelig 
i Nærheden af en Læ-Mole - for 
at de kunde· faa nogen praktisk 
Forstaaelse af Læ-Molernes Betyd
ning. 

Jeg har set en anden Beregning 
opstillet. En vest jydsk Fisker ud· 
talte, at Havne vilde . sige mindst 
den dobbelte Fortjeneste, for hver 
enkelt Fisker, hviket er sikkert nok; 
men paa Grundlag beraf at beregne 
at en Havn ved f. Eks. Hirtshals, 
Hanstbolm eller Hvidesande kan ikke 
betale sig, fordi den derværende Fi
skerbefolknings fordoblede lndtægt 
ikke vilde kunne forrente Havnean
læget er dog sikkert en vel fri 
Beregning. Tænk, Qm man for 50 Aar 
siden havde spurgt en af de 4 Smak-· 
keejere, der da nedsatte sig i Grilllsby 
som Byens første Fiskere, bvor meget 
han antog, en Havn vilde .bjælpe, 
og han saa havde· svare~, at den 
nok vilde fordoble Udbyttet, og man 
derefter bavde beregnet Fordelene 
ved en Havn ved Grimsby, doc i 
Løbet af 50 Aar bar skabt en By, 
der tæller ca. 70000 Indbyggere, der 
saa godt som alle ere - eller ha ve 
været knyttede til Fiskeriet. 
Grimsby Øl' nu Verdens største Fi
skemarked og har en Fiskerflaade 
paa over 250 Dampskibe og 300 
Sejlakibe, der narligt forøges med 
mindst en Snes Dampskibe. 

En Fiskerihavn paa et heldigt be
liggende Sted paa vor Vestkyst 
vilde sikkert bave lige saa store 
Betingelser for Udvikling som en af 
de større skotske Havne, da den 
ligger Markedet og de store Fangst
pladser lige saa nær som disse. Og 
en saadan Havn vilde hurtig blive 
tagen i Brug, da vi ber hjemme have 
Hundreder af Fiskere, der kun ven· 



te paa Havnen, som knap vilde 
være bygget færdig, før den vilde 
være fyldt mell K nI tere, og jeg 
skulde toge mpgct ff'jl af den vest
jydsk o Foretagsomhed, om der skulde 
gaa mange Aar hen, før den ny 
Havneby fik sine Skibsbyggerier, 
Guano-, Konserves-, Pakkasse-, og 
Garnfabrikker, og der i det hele 
taget vilde udvikle sig den travle 
Virksomhed, der karakteriserer de 
store engelske og skotske Fisker
byer. Mon det ikke er en Overtro, 
at Fiskeriet ikke skulde kunne be
taln sig for os Danske lige saa vel 
som for Tyskerne, Jl'ranskmændene 
og Belgierne? Vi ligge Jo Mar
kedet lige saa nær og ad'<ikilligt 
nærmere ved de gode Fangstplad
set .. 

En vest jydsk Fisker, jeg talte med 
om Sagen, udtalte ivrigt: "Der er 
Fisk nok, og vi skulde ogsaa nok 
faa fat i dem, llIen ri kunne ikke uden 
Havne." 

Men kan det betale sig r have 
vi Raad? spørges der. J eg vil 
svare: Har vi Raad til at lade 
være? Danmark er et lille I.Jand. 
Skaane, Halland, Bleking og Norge 
have vi mistet. Sidst mistede vi de 
tre Hertugdømmer. Kun Sønder
jylland kunne vi ikke tro at have tabt 
for stedse; men Danmark er bleven 
et lille Land, og der er næppe no
gen, der tænker paa Landerobringer 
i Europa eller de andre Verdensdele. 
Men Havet er jo stort. Hvor ofte 
have vi ikke sunget: "Du Danskes 
Vej til Ros og Magt, sortladne Hav". 

Om det nu i Stedet for Ros og 
Magt var Vejen til Tusinder af nye 
Hjem, val' det saa ikke meget bedre? 
Folkemængden øges, mon. det 
ikke er sundere og bedre at skaffe 
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Betingelser til Voje for Tnsinderaf 
smaa selvstændige Fiskerhjem, med 
de barhenede Unger løbende om 
Kap med Bølgerne paa den sandede 
Kyst, end søge skabt Betingelser 
for en Forøgelse af vore Fabriksar~ 
bl'\jdere, der skal klumpes sammen i 
de store Arbejderkaseruer? Hvor 
Pengene skulle komme fra? Vi have 
jo haft Raad til sao. meget, vi have 
bygget Fæstning, vi ofre hvert Aar 
en Snes Millioner paa vort Militær
væsen, vi ere nok ved at ofre en 20 
å 30 Millioner Kroner paa køben
havnske Banegaardsforhold, og Sta
tens Indtægter øges jo dog Aar for 
AaI'. Have vi Raad til alt dette, 
maa vi ogsaa have Raad til at give 
den danske Fiskerbefolkning de 
samIlle Vilkaar at arbejde under som 
dens Konkurrenter. 

Efter de Forslag, der ere udarbej
dede, vil en større og flere mindre 
Havne paa Jyllands Vestkyst kunne 
bygges for 15 å 20 Millioner Kro
nel'; men selvom der skulde gaa 
25 Millioner Kroner, var del vel til at 
overkomme. 

Af de Punkter, der særlig have 
været paa Tale fra Skagen og syd
efter, skal nævnes Hirtshals samt 
Hanstholm eller et Punkt i N rerhed.en 
af Hanstholm, som man, hvad Belig
genheden angaal', anser for det heldig
ste Punkt, Thyborøns Befæstning og 
et befæstet Udløb af Ringkøbing 
Fjord ved Hvidesande-

Lad os forudsætte, at Ståten eks
proprierer Jorden i ca. 1/4 ,Mils 
Omkreds fra samtlige Havne (thi 
der er jo da ingen Mening i at gøre 
de nuværende tilfældige Ejere af 
dette værdiløse Flyvesand til Milli
onærer, fordi Staten ved Havne
bygning giver Sandet Værdi}, sas, 

, 
t:\~ 



vilJordsalget med Tiden aldeles 
sikkert kunne dække Anlægskapita
len. Der bliver saa tilbage Rente· 
tabet, eller en Udgift af 1 Million 
Kroner aarlig, men mon Staten ikke 
vilde faa disse Penge ind mere end 
en . Gang paa anden Maade? De 
ny .Byer vme jo komme til at svare 
Bygningsafgift, og den forøgede Fol
kemængde og den forøgede Kapital
indvinding vil sikkert forhøje Told
indtægterue med Resten. Desuden 
ville Havneindtægterne stige temmelig 
hurtigt, naat de procentsvis paalignes 
Fangsten. 

Der er sikkert ingen Fare for Ud· 
giften. Det er ikke de Penge, der 
udgives til Jernbaner, Landeveje og 
Havne, der gøre et Folk fattigt. 
Tværtimod er det vel saaledes, at 
man, red at spare paa Udgiften 
hertil, sparer paa Skillingen og lader 
Daleren springe. Frankrig, Belgien, 
Holland, Tyskland, England. Skot
land ofre hvert eneste Aar Milli
oner paa Fiskeriets Udvikling. 
Det er, som næ'-nte Landes Fiskere 
næsten ere Nationernes Kælebørn. 
M on vore V esterhavsfiskere egentlig 
fortjene at gøres til Samfundets 
Stedbørn? Mon vi som Nation vir
kelig har Raad til at lade denne 
Opgave ligge? 

Vi samle ind til Enkerne derude 
paa Vestkysten, vi indstille de djærve 
Redningsmænd til Kors og Medailler, 
og de fortjene dem, men vi gøre 
ikke vor' Pligt overfor de nord- og 
vestjydske Fiskere, dersom vi ikke 
skaffe· dem bedre Betingelser til at 
tjene det daglige Brød. Det er godt 
nok med Hjælpen til Enkerne og 
med alle Hædersbevisningerne, men 
det er ingen IJøsning af Opgaven. 
For denne findes der kun en Løs-

ning, og det er: Fiskerihavne paa 
Jyllands Vestkyst~ 

Hidtil er Sagen blevet optaget 
stykkevis, der har staaeten indbyr
des Kamp mellem Fiskerne og By
erne om, bvor HavneJl skulde ligge 

lad os berefter enes alle, der i 
Havnesagen se en stor national 
Opgave, om at forlange den store 
omtalte samlede Plan gennemført; 
det gælder her mere end stedlige In
teresser, det gælder at indvinde en 
stor og uoverskuelig Arbejdsmark 
for en Del af vort Folk, der, hvad 
Sunhed, Mod og faglig Dygtigbed 
angaar, ikke staar tilbage for. deres 
Fagfæller i Udlandet - det gælder 
at skabe F1'emtidsbetingelser for 
dansk Fiskeri og for de danske Fi· 
skerp.. 

Om Fredning af Rejen. 

Hr. Dr. Th. Mortensen har i en 
Artikkel i Medlemsbladets Nr. 28 
i et Svar til Overretsprokurator Leth 
fra et videnskabeligt Standpnnkt 
udtalt forskellige Meninger om Fred
ning af Rejen. Fra. et praktisk 
Standpunkt se disse dog ikke ganske 
holdbare ud. Hr. Mortensen følger 
den Parole, som der nu stadig raabes 
paa, naar der er Tale Olll, at Fi
skeriet efter en eller anden Art en 
Tid giver et mindre Udbytte, nemlig 
Fredning. Lad os en Gang se lidt 
praktisk og nøgternt paa, hvad sligt 
fører til. Det ministerielle Forbud 
mod Vaadfiskeriet i do 3 Foraars
maaneder, som nu har været gæl
dende. i en Aarrækk:e, førte til, at 
en stor Del af Vaadfiskerne gave 
sig til at fiske med Bundgarn i de 
nævnte Maaneder, og naar der nu 
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indtæffel' Sildtlfisked Om Foraal'et, 
sker det i Reglen· i et saadant Om-

• fang, at Afsætni ng I il endog taale
lige Priser omtrent er en Umulighed. 

J eg skal forørrigt ikke vedrøre 
Forholdene andre Steder end he!" 
ved Aunø Fjord, Sydkysten afKnl1ds
hoved samt Dybsø Strøm. Herfra 
har jeg Erfaringer og Optegnelser, 
som række over et halvt Aarhun
drede tilbage i Tiden. Til en Tid 
blev Fiskeriet her paa Kysten kun 
dl"evet lejlighedsTis af to :1 tre Mand 
med et Par skrøbelige Joller, nogle 
faa Torskeruser og et Par Rejeruser ; 
men her var dog før som nu Perio
der, i 'bvilke de forskellige Fiske
arter forsvandt i nogle Aar for saa 
atter at indtræffe efter kortere eller 
længere Tids Forløb i rigelig Mængde. 
Det er en Selvfølge, at der ikke nu 
som forhen, omend Fiskemængden 
er lige rigelig til Stede, kan bli\"e 
saa stort et Udbytte til hver som 
før, da Fiskernes Tal stedse bliver 
større og større for hyert Aar. 

Men det var Rejefiskeriet, vi skulde 
til! I Firsern~ var her som flere Steder 
et godt Fiskeri med Rejeruser, saa 
godt,at der endog var Tider, i bvilke 
Rejerne knap kunde' dække Fragten 
til København; dette varede indtil 
1894, da vare pludselig Rejerne 
forsvundne. J eg har nu den An. 
skueise, at haarde Isvintre og regn
fulde Somre foreløbig bør have 
Skylden for Rejefiskeriets Aftagen, 
og ikke, som Hr. Mortensen skriver, 
Opfiskning med Ruser. Det kund", 
naar man sidder bjemme i sin Stue, 
lade sig høre at tale om at opfiske 
Rejerne, men hvem der Anr efter 
Aar følger Rejefiskeriet paa nært 
Hold, ,il faa en anden Anskuelse 
om den Ting. Var Vejret altid til 
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at fiske Rejer, kunde man let fristes 
til at' tro, at største Delen af de 
Rejer, der vare paa Vandring, bleve 
fangede, dog det havde endda ingen 
Fare, . da det i -Reglen kun er en 
lille Brøkdel, der gaa ind i Ru
serne, de fleste gaa uden om ved 
Armene til Ruserne. Desuden er 
det jo saa, at Vejret stadig lægger 
Hindringer i Vejen for Rejefiskeriet. 
Her i Aunø Fjord bar der været 
fisket pua Strækningen fra Knud
skov til Knudsboved, ca. et Par 
Mil, med godt 200 Rejeruser, paa 
Sydkysten af Knudshoved i Smaa
landsbavet bar paa samme Stræk
ning, altsaa til Søs, været fisket lej
lighedsvis med nogle faa Ruser, men 
med større Udbytte end ved de i 
Aunø Fjord udsatte Ruser. Og da 
Rejerne vare forsvundne i Aunø 
Fjord, var det samme Tilfælde ind
truffet i Smaulandshavet, og der, 
hvor kun hist og bel' med meget 
godt Vejr kan anbringes Rejeruser, 
kan fornuftigvis ikke være Tale om 
Opfiskning. I Dybsø Strøm har det 
været ligesom de førnævnte Steder, 
og det var jo en mærkelig Omstæn
dighed, skulde de her nævnte, langt 
fra hinanden skilte Steder paa im 
Gang af Fiskerne være udtømte for 
Rejer .. Skulde vi naa til, at den 
af Hr. Mortensen Joreslaaede Fred
ning blev til Lov, . da var Rejefiskeri 
saa godt som uden Betydning.En
hver ved jo, at Rejer dels ikke kunne 
afsættes til Menneskeføde af nogen 
Betydning,· naa}' de ikke have Uog
nen, og at det kun bliver meget lidt 
der kan fiskes, naar de trække til
bage ind i Fjordene om Efteraaret. 

MeI: man tør jo haabe, at Reje
fiskeriet (hvad jeg sikkert tror at 
turde love) vil blive saa' godt, at 



Hr. Mortensens Fredningsforslag vil 
vise lig at være overflødigt. løvrigt 
synes tier mig at være enkelte Punk
ter, hvor Hr. Mortensen ikke viser 
fuldt Kendskab til den Sag, han 
skriver om, og det gaar ikke just 
so~ Fod i Hose uden a.t blive prøvet 
lidt nøjere. Hl'. Mortensen skriver, 
at i AprH gaa Rejerne ind til Ky
sten pa.a ganske lavt Vand, og det 
vil altsaa være ganske ubetydeligt, 
hvad der kan fiskes i Vaad paa dy
bere Vand. Det er fuldkommen 
rigtigt, at Rejerne tage en lille Van
dring ind til Land, dersom vel at 
mærke Vejret er godt i April, men 
Hr. Mortensen glemmer at tilføje, 
at derefter vandre Rejerne igen ud 
paa dybere Vand, hvor de blive 
bløde og skifte Skallen, og først 
naar Skallen igen har sin naturlige 
Fasthed, og Rognen har udviklet 
sig, vandre Rejerne igen ind paa 
det lavere Vand. Derfor fiskes de 
fleste R~jer med V o.ad som Regel 
i Maj Maaned. Hr. Mortensen hen
viser til den Udvej, at spise Beste
rejer, som det bruges i Tyskland 
og England, Illen Københavnerne 
have vistnok mere forvænte Ganer, 
saa jeg er bange for, at Fiskerne, 
hvis de ikke fik Statstilskud eller 
lignende, vilde sulte ihjel, før Pu
blikum fik Smag, fol' vore grimme, 
graa, tørre og bittersøde Hesterejer. 

Sallerup i J uH 1898. 
A. Chr. Nleløen, 

}<'isker. 

Kapsejlads. 

Fiskerne i Nykøbing F. afholdt d. 
7. Aug. en overordentlig vellykket 
Kapsejlads for Kuttere, Damjoller 

;; , r'.~· :.:--

og Fiskerbaade. Starten, Kl.. 91/2, 
foregik ud. for Roklubbens Baade
hus, fra hvis Alt3.n d'Brr. Amts-· 
fuldmægtig Jensen, Kbmd. . Cærl 
Brehfll, Guldborg, og Forretnings
fører Chr. Sideniu8 fungerede som 
Dommere. 

Banen gik om Bøjerne ved Ven· 
nerslund og tilbage tH Klubhuset. 
Af 15 startende Baade fuldførte 12 
Løbet. 

I lste Løb startede 3 Baade, 
hvoraf den ene udgik. Nr. 1 blev 
Fisker Ohr. Boesen med "Rylen", 
2 T. 18 M. 28 S., Nr. 2 Fisker P. 
Kusels "Vilhelmine", 2 T. 20 M. 52 
S. I dette Løb var udsat 2 Præmier, 
den ene af "Dansk Fiskeriforening", 
1 Kompas, tilfaldt' "Rylen". " Vil
hehnine" fik en Pibe, udsat af Kbmd. 
Gotthardt. 

I andet Løb sto.rtede l) Baade, 
som alle fuldførte. Nr. 1 blev Jl'isker 
P. Boesen, 2 T. 35 M. 52 S. Nr. 2 
Fisker Marius Jørgensen, 2 T. 37 M. 
14 S. Nr. 3 Fisker Ohl'. Frederik
sen, 2 T. 4\J M. 17 S. Nr. 4 Fisker 
J. Holm, 2 T. 5& M. 10 S. Nr. 5 
Fisker Chr. Boesen, 3 T. 1 M. 31 S. 
I dette Løb var udsat 3 Præmier. 
1ste Pr., 1 Kikkert, udsat af "Dansk 
Fiskeriforening", 2den Pl'., 10 Kr., 
udsat af Borgere i Nykøbing, 3die 
Pr., 5 Kr., ligeledes udsat 3.f Bor
gere samme Steds. 

I 3die Løb deltoge 7 Baade, hvor· 
af 2 udgik. Nr. 1 Fisker Carl Boe
sen, 2 T. 31 M. 46 S. Nr. 2 Fisker 
Oarl Balslev, 2 T. 57 M. 26 S. Nr. 
3 Fisker P. Mortensen, 3 T. 17 S. 
Nr. 4 Fisker Carl Houberg, 3 T. 2 M. 
12 S. Nr. 5 Fisker Marius Johan
sen, 3 T . .2 M. 20 S. 

. Fisker Carl Boesen, der sejrede i 
sidste Løb, styrede sin Baad saa 
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godt, at ban ikke alene kom ind som 
en smnk Nr. 1, men ogsaa fuldendte 
Løbet i kOl,tere Tid end 2det Løbs 
lste Baad. 

I dette IJøb var 3 Præmier. 1ste 
Pr., et Sølvbæger, udsat af Sejlksub
ben "Vikingen", 2den Pr., JO Kr., 
udsat af Borgere i Nykøbing, 3die 
Pr., 1 Pibe, udsat af Kbmd. Gott
hardt. 

KI. 7 samledes alle Deltagerne 
med Damer til et Festmaaltid med 
efterfølgende Bal i .Ternbanehotellets 
smukke nye Sal, hvor ogsaa Præ
mierne uddeltes. 

Mindre Meddelelser. 

Freaerikshavn, d. 8. Avgust 1898. 
Midt i Ugen indkom en nybygget 
Kutter fra Odense, hvor den for et 
Konsortiums Regning er bygget paa 
Skibsbygmester N. F. Hansens Værft; 
K utteren, der skal hedde "Ingeborg", 
er ca. 38 Brutto Tons drægtig og 
koster fuldt udrustet med Petrole
umsmotor og Fiskeredskaber 13000 
Kr. Købmand Ernst Kjærsgaard skal 
være bestyrende Rheder og Skipper 
C. Madsen Fører af Kutteren; del' 
skal være hjemmehørende i Frede
rikshavn. Motoren leveres fra Bo
linders mekaniske Værksteder i Stock·' 
holm. 

Den tidligere Fører af den i For' 
aaret under Napstjert Strand ind
strandede her hjemmehørende Kvase 
"Kirstine", Skipper O. Olsen, har i 
disse Dage købt den i Nexø hjem
mehørende Kvase "De tvende Brødre" 
for en Købesum af 2000 Kr.; Kva
sen skal fremtidig høre h,jemme i 
Frederikshavn. ll. ' , 

Fiskeriberetninger. 

Køge Bugt, den 6. A vgust 1898. 
Det ugunstige Vejrlig hele Somme
ren igennem synes at have haft en 
heldig Indvirkning pan Bundgarns
fiskeriet her i Bugten, _ thi medens 
dette Fiskeri næsten altid i de fore
gaaende A ar har været temmelig 
betyuningsløst, naar Sommeren er 
kommen med Varme og stille Vejr, 
har det i Aar omtrent hele Tiden 
givet et ikke ringe Udbytte for Fler
tallet af Kystens Fiskere. 

Der er saaledes i Sommer fanget 
ikke saa ganske lidt Smaamakrel,' 
der i Almindelighed er bleven solgt 
til 50 a 75 Øre Snesen, ligesom der 
ogsaa af og til har været nogen 
Fangst af Sild og Hornfisk, der i 
Almindelighed har fundet Afsætning 
til meget høje Priser. Fiskeriet af 
Aal med Krog har derimod ikke 
givet noget synderligt Udbytte i 
Sommer, da det som oftest har knebet 
med at skaffe god og passenrIe Agn. 

J. 
Frederikshavn, d. 8. Avgust 1898. 

Den "milde Vinter", som i Alma
naken kaldes for Sømmer, vedvarer 
endnu; sidste Uge lignede sine For
gængere baade mea Hensyn til Regn 
og Storm, først i Ugens sidste Dage 
var der nogen Lejlighed ti L at fiske, 
sall. Udbyttet i sin Helhed var meget 
knapt. Særlig de Kuttere, som h~ve 
drevet eller havt i Sinde at drive 
Vestkystfiskeri, have havt Aarsag til 
at klage, største Delen af Ugen have 
de maattet holde sig liggende til 
Ankers i Skagbugten; kun en enkelt 
har været heldig nok til at 6ske 
fuld I.ast,; i Farvftlldet nordvest af 
IJøkken paa godt en Snes Favne 
Vand havde den en Fangst af ca, 
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350 Snell~l;t~d,sp~~~r, re,jeqde 12-
13 Pd. Snesen, . derbleve· betalte 
med 2 Kr. 35 Øre pr. Sne!?, Enkelte 
andre indkom· med. mindre Partier 
fra :Farvandet nordvest af Hirthals, 
fra 20-4Q Snesp pr. Kutter, Rød
spætten vejede 15-18 Pd. Snesen 
og beta.ltes med fr~ 3 Kr.-41/ 11 Kr. 
pr. Snes; nogle solgte ogsaa efter 
V ægt og opnaaede 26 Øre pr. Pd. 
Paa. Kobbergrunden sydost af Læsø 
er der af 4-5 Kuttere gjort Fang
ster af fra 60-140 Snese hver, 
Rødspætten vejede 15-17 Pd. Sne-

. sen og betaltes med fra 3 Kr.-3 
Kr. 60 Øre pr. Snes. I. Læsørende 
har der været fisket af henved 30 
Kuttere, men kun faa opnaaede fuld 
Last, der blev for kort Tid til det, 
Udbyttet varierede fra 16 op til 200 
Snese pr. Kutter, Rødspætten vejede 
11-13 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 1 Kr. 50 Øre-2 Kr. pr. Snes. 
Hummertilførslen fra Kristianssand 
har været meget knap, ca. 2000 Stk. 
til herværendeForha~dlere og et 
ganske ubetydeligt Kvantum direkte 
til det tyske Marked; paa Grund af 
at Fredningstiden allerede midt i for-

rige Maaned ~r . .indtra~dt . baade, f 
Sverrig ()g Norge, under hvilk,en, der 
selvfølgeligelig ikke maa fiskes, ere 
de forhaandenværende Lagre snart 
udtømte, saa Tilførslen vil v~stnok 

snart helt standse foreløbig, Prisen 
er .ikke undergaaet nogen Forandring, 
dør betales 1 Kr. 40 Øre-1 Kr. 
50 Øre pr. Pd. en gros a:b NOlge. 

lU. 
Esbjerg, den 2. Avgust 1898. Fi

skeriet fra Esbjerg. Havn i J uH 
l\faaned er drevet af 38 Kuttere 
(fiskende med Snurrevaad) hjemmeh . 
i Esbjerg, der hjembragte 173,420 
Pd. Rødspætter til Værdi 17,342 
Kr., 10 tyske Fiskeverter (Trawlere) 
8500 Pd. Rødspætter til Værdi 850 
Kr., 1 engelsk Damp-Trawler 5110 
Pd. Rødspætter til Værdi 306 Kr., 
ialt 187,030 Pd. Rødsp~tter' til 
Værdi 18498 Kr. 

Middelpris har været 10 Øre pr. 
Pd. Vejret har været meget ugun
stigt ,og Udbyttet som Følge deraf 
tarveligt. Nogle Kuttere have selv 
bragt deres Fangster til·Hamborger
Markedet, med meget gunstige Re-
sultater. L ••• 

BEKENDTG9RmLSER 

Vaad. 
Undertllsnede tilbyder Fiakerne 

.in·e .. nerkendte StlUrrevaad i for
skellige Længder og Ma.keatørrQl
ser, 110 og \lO ør. pr. Favn efter 
Garnet&Tykkelse i lbkefærdigStand. 
- Landdragning.v .... d til de for
skelllg. Fiskerier, I«\mt V .... d· t,il 
F.,.kv .. nJsfhkorier. 

Chr. B •• tved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

FiskekYRSe til Salg. 
En Kvase, bygget til Rød

spættGfiskeri i Kattegat, ca. 
.HI Aar, StØrrelsell-12Tons, 
ligger til Salg pall. Grund af 
Dødsfald hos I 

::.J"rgen Petersen,: 
. ", •. ',Brunsbuse. . 

Ebberub St. Fyn. 

fiskekroge- Fabrjken 
- !l.I~,ulalll. l A a III ... , lilIS ti 

I K." .. II.". 1888-
.. "bMaler ait [J ds .. lg al .. lIe borter 
Filkekroge, ..... vel i. St .... I1. Jær>. 
.om Meuing. lamt Pilke I 'rln og 
1111. FOHondGl mod Efterknv. 

Conra4 ChrI8ten~en • 
St. Stl'lmdltræde n. 

KtJbollhaTII K. 
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Kebenha\1ns Tilfgrsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampsldb 

1 Ugen fra 31. Juli til 7. Avgust 1898. 

.. ii-
... .... f iD 

.iD iD G) ~ ... -
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DanskeFiskerfart. : Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd. 

12 fra Frederiksh. 36414 4001 

10 fra andre Pladser 

Danske Kvaser: 
6 fra Frededksh. 

10 fra andre Pladser 
svenske Fisker

fartøjer •.. 
pr. Bud og Vogn 

22230 

\ 34380 
270001 li 1 36003 

fra nærliggende 
Fiskerlejer • . . II 129522 1 2ii4Q3 
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I Pd. I Pd. I Pd. 1 

60284111093 
pr. Jernbane & 

DaJllpskib =--=--=-:...il 5820\ 2720 \ 4500 \ 5602121881'3186 i-
lait . . . 12fi344 2720 4500 3912 8328 3186 
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Pd. 

.. 
iD ,., 

"=ti 'a ... 
iD ;; 
cø ... 
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I Pd. I Pd, 

Bejer 
414 

43307 1 3318 110914 

"330 I 3318 I 11328 

l) Sletter. 2) Skrupper. 3) Torsk. 4) 1408 Pd. Torsk og 780 Pd. ]lulle... o) 1POOO Pd. Aal 'lg 1093 PIl. 
Aaleknbber. 6) All!. 7) 39110 Pd. Lak. og 880 Pd. Ørred. 

lait er der tllf.rt 457919 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,7fi-4,75 pr. Lpd.; 

liakreI Kr.4,?O-:-7,00 pr. Snes; Torsk, le~ende Kr. 1,25-1,50 pr. L.pd.,; Hornfisk Kr. 0,35-
4,00 pr, Snes, SlId, Kr, 1,00-2,00 pr. Ol, Aal, Kr. 0,30 0,50 pr. Pd., Laks Kr. 1,00-1,40 
pr .. Pd. ; . ØlTed Kr. 0,75 1,00' pr. Pd.; Gedde Kr. 0,28-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 0,65-
1,25 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugeus Løb været ret betydelig. Direkte fra 
Fiskeplads ankom 22 Kuttere; 6 fra Nordsiden af Anholt og 3 fra Hirtshals med Fisk 
vejende 16-22 Pd. pr. Snes, belalt med 31i2- 4 Kr. pr. Lpd.; 6 fra Kobbergrunden med 
Fisk vejende 16-18 Pd., betalt med 31/ 2 Kr.; 5 fra Aalborgbugten og 2 fra Læsø Rende 
med Fisk .vejende 11-14 Pd., betalt med 2s/.-3 Kr. Fra Frederiksh!1vn ankom 6 Kva
ser med Fisk fra Læsø Rende og Vestkysten, betalt med 31/ 2 43/ Kr.! og fra Grenaa 9 
Kvaser med Fisk fra Aalborgbugten; betalt med 3-31

/ 2 Kr. AI Torsk tilførte s mod 1 
Kvase 200 Lpd. fra Fornæs. betalt med pt4-11/2 Kr. - Pr. Jernbane og Dampskib til
førtes 150 Snese Makrel a '4-7 Kr., og 318 8nese Hornfisk a 35 øre-4 Kr. pr. Snes, 
samt 375 Kasser svenske Sitd, endvidere pr. Baad fra Sundet 4560 Ol Sild a 1-2 Kr. 
pr. Ol. 

Redskaber til Salg. 
Flla Grund af Ejendoms Salg, Alders Svaghed m. m. tilpyder Uud~rtegnede aIle 

sine Redskaber henhørende til Aalerusefiskeriet til Salg for den billigste Pris af Kr. 
3500, naar Handelen kan ske i Løbet af denne Maaned. Deri et' indbefattet over 100 
Stkr. ekstra gode Ruser, Kuber, Pæle, Tougværk, Hyttefade til ca. 12,000 Pd. Aal, Ram-
buk, Damjolle m. m. Alt i første Klasses Orden. . 

LaURenbeJPU'. Korser. 

Fiskesmakken "Angler" 
af særdeles heldig Konstruktion, 54'98 eng. Tons drægtig, vel .vedligeholdt. med saa. godt 
som nye Sejl, og fortrinlig udhalet i alle Retninger, er med staaende og løbende Gods 
paa Grund af Bortrejse fra Byen særdeles eillig til Salg, naar Handel kan ske 
snarest. Smakken har fOr ca. 1 Maaned siden været paa Bedding her i Esbjerg, er fuldt 
ud frisk og blev ved .den Lejlighed underkastet de nødvendige Reparationer. 

Henvendelse til 
Bankdirektør A. L;ykke ThelDsen, Esbjer •. 
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xøbe~lia'Vns ··KelWiiske 
Næt og Garn-Fa. brik 

K. L. Utzon 
anbefaler 

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

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 Februar 1898 . 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halm88. 
Telefon 129. 

. Altona Fiskeauetion. 
JOHANN COHRS, beediget lt'iskeauctionator. 

Brevac1r.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Steng'ade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør". 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde~, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader •. 
Rejeruser ,Rejerader , Bundgarn sam t alle andre Slags N æt og Garn. B~fI~ 
uldsgartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste 'Kvaliteter. .~aleknber, Kork, Flaadtræ og Kateehn 
Itaves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straka. 
'ed lJdstilllilgerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af oo~d. mag. WiU. Lundbeck. - T17kthoa Frantz CM-isttret'. KøbenhaVIl 
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Nr. 33. 18. Avgust. 8. 

Me(l.1.e:c::a..sb~adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indla.ndet 10 Øre pr. Petit

linje af lIs Sides Brede; fol' staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; "Fiøkerøkoleu". Anlens Forvand· 
ling og Forplantning. - Hnløn",sfi.keriorne. -
Isl"ndsft.k"rierne. - Fiskeriberetninger. - Bekendt· 
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren a.f Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 8 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forselld,lser 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, 
B, Muøoovy Couri, 

London· E. C.' 
Telegralll Adr.: ø.lUna, London 

Capt. A. Sølling, 
48, Waverley Sireei, 

Hull. 
Telegram-~dr.: •• llln". Hu,ll. 

Ældre Aargange af "Dansk Fi·· 
skeriforenings Medlemsblad", Fiske- . 
ritidende" og "Nordisk Aal'sskrift 
for Fiskeri" kunne erholdes' 11 l Kr· 
pl'. Aargang paa Dansk Fiskeri-, 
forenings Kontor, Storm gade 20 St. 

/ 

"Fiskerskolen ". 

Paa Valle kilde Folkehøjskole paa· 
begyndes den l. Novethber 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. 0& 
maa være ledsaget af Anb~falinger, 
samt forsynede med nøjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder: Tranp: og ønige per!,:!onlige 
Forhold; sæl jig; ulD han faar Amt'!· 
tilskud, og 11\'01' stort da dette er. 

P. U. V. 
A. W. Bou .... 

.' 

\ .~;1 
'. ' 

;~ . 



Aalens Forvandling og 
Forplantning. 

Efter B. 8ras81, og S. Calandruoolo. 
(Fortsat). 

I en anden Retning fremmede 
vore Studier' en Sag af en vis' Vig
tighed. Især ved de ,seneste Under
løgeIser af Petersen vide vi nu, at 
Aalen har en Parringsdragt, der 

.' :-"!'~~' 
> ~: -' 

Ar alle disse Angivelser er ube
stridelig den, at "Øjnene blive større, 
den interessanteste j t~i den finder, 
som vi først godtgjorde, sin physio. 
logiske Forklaring i, at Aalen bli
ver kønsmoden i store Havdybder
(Fig 6.) 

na.vnlig er udmærket ved Sølvfarve _____ - ____ ----
uden Spor af Gult, ,ved de mere 
eller mindre mørke eller helt sorte 
Brystfinner og endelig ved de store 
øjne, At dette er Parringsdragten, 
har Petersen sluttet af deri Omstæn
dighed, at' de Individer, som vise 
denne Dragt,-have videre udviklede 
Kø~sorganer, ikke tage nogen Næ
ring og vandre til Havet. Her ende 
Petersens Undersøgelser, og vore 
fortsætte. 

De samme Strømninger, som blinge 
os Leptotephalerne, kunne ogsaa 
medbringe mange' Aal; disse ere 
altid sølvfarvede. Alle vise de af 
Petersen beskrevne Karakterer, men 
ikke sjælden endnu videre udviklede 
cl. v. s. øjnene ere endnu større, 
sædvanlig højere og saaledes kreds
formede i Stedet for ovale, Bryst
finnerne ere intensiv sorte. Sæd
vanlig vise disse AaI en Tilbøjelig
hed til mere mørk Farve end de 
sølvfarvede fra ferskt Vand. Og 
paafaldende er det, at hos et Antal 
af dem' er Gællespaltens Forrand
stærkt sort, eD Karakter, som vi 
ikke fandt hos de endnu ikke i 
Dybet vandrede Saltvandsaal, og som 
heller ikke findes paa Petersens 
Tegninger, i hans Beskrivelser eller 
paa de os af ham tilsendtedriginal-
eksemplarer. ' 

Fig.6. 

At virkelig de Aal, der faas 'Op 
fra store Havdybder, kunne have 
saa store øJne, som man aldrig 
finder hos Ferskvandsaal, bevise vi 
ved mange sammenlignende Maalin
ger mellem Dybhavsnal og Aal, som, 
va.re i Færd med at vandre i Dybet, 
idet vi llerved ogsaa betjente os af ... Petersens Anglvelse. Saaledes havde 
f. Eks. ho~ en Aalehan, der var 
kommen op med de, tit omtalte 
StrømniBger, og som havde en To
tallængde af 34,5 Centimeter (cn. 
131

/ 4 Tomme) øjet en Diameter 
(lodret som vaQdret) af 9 Millimeter 
(godt 4 Linier) og hos en Han' paa 
33,5 Centimeter havde det et vand
ret Gennemsnit af 9 Millimeter og 
et lodret af omtrent 9 Millimeter. 
Hos en Aalehun sammesteds fra paa 
48,5 Centimeters (lSI/li Tomme.) 
Længde, var øjets lodrette Gennem
snit 10 Millimeter, det vandrette lidt 
mere end 10 Millimeter, og det var 

. ikke en Gang de - største Maal, Vi 
fandt. Heraf kan -man slutte, at 
den af Petersen biskrevne Pan:ings

, dragt endnu ikke· er færdig. Det 
bliver den første i de store Hav
dybder. 

I Sammenhæng med denne lagt-

- \' 

René
Sticky Note
Du kan finde en bedre udgave af dette billede ved at åbne listen med de vedhæftede filer i dette dokument.
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tageIse staar ogsj,l.a den Kendsger
ning, at hos de Aal, der komme op 
med Strømningerne, ere Kønsorga
nerne ofte mere udviklede end hos 
Aal, der endnu ikke ere gaaede i 
Dybet. Saaledes fandt vi Hunner, 
der i Kønskirtlerne hist og her havde 
Grupper af Spermatozoe\', der lig
nede dem hos Havaalen (Gonger 
vulgaris), og som man kunde be
tegne som modne. Som bekendt 
val' dette endnu ikke fund en, netop 

.. fordi de undersøgte Hanner endnu 
ikke vare gaaede i Dybet. 

Aal i lignende Tilstand som ,de 
her omtalte findes ogsaa i l\!aven paa 
Sværd6sken, der fanges i Messina
strædet. De synes endog at udgøre 
dennes Ynglingsspise. 

(Slutt.es). 

Halsnæsfiskerierne 
. fra 1. April til 25. Juli 1898. 

Af C. Brammer. 

April, Efter det haarde og lang
varige Stormvejr l den første Ugestid 
kom Baadene hjem fra. Anholtsfi
skeriet med snoede og iturevne Garn 
- mange endog aldeles gaaet tabt 
- og næsten al Fisk (Tunge) øde-
lagt, suget af. Korsfisk, Krabber Q. 

des!.; men Baade og Mandskab hel
digvis i god Behold,. Resten af 
Maaneden var Tungefiskeriet meget 

, heldigt med godt Udbytte og høje 
Priser, idet der endog blev opnaaet 
fra 65' til 100 Øre pl', Pd, for Tun
gerne og 40 Øre pr. Pd. for Pig
hvarrer. Desuden' blev der ogsaa 
fisket en Del gode Rødspætter og 
Skrupper. samt Sletter, men kun {aa 
. Sll.ese Torsk. Som, sædv-anlig i denne 
Maaned forefutdtes især en stor" 
:Masse smaa Sletter - flere Snese 

~., 
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paa Garn 6-8/1 pr. Stk. vog.·, 
6-1 Pd. pr. Snes, men tildels usælge· 
lige til Menneskeføde, hvorimod Svin 
og Høns æde dem med god Appetit. 
Imidlertid blev e dog de største og 
bedste rensede og ophængte til Tør
ring til Vinterbeholdningj ligesom 
man selvfølgelig daglig havde god 
fersk Fisk paa Bordet til. en· billig 
Penge i alle Huse. 

Mai. I denne Maaned begyndte 
det saakaldte Landfiske efter Tun
gerne, som nu vare gaaede imod 
Land, og var Udbyttet i det hele 
taget heldigt og Priserne gode. Rød. 
spætter, Skrupper og Sletter som i 

'forrige Maaned. 2 Baade vare ude 
ved Anholt og droge Hornfiskevaad 
og havde et Udbytte af 160 Snese 
å 5 Kr. Begge Bundgarnene ved 
Lynæs og ligesaa udfor Kikhavn og 
~øddebo vare ude ideune Maaned, 
hvori fiskedes Hornfisk, Sild m. m • 
med ret godt Held, men en orkan· 
agtig Storm ~atten imellem den 11. 
og 12. Maj af' Paalandsvind væltede 
begge Bundgarnene ved Lynæs, me· 
dens de ved Kikhavn eller i Katte· 
gattet slap godt derfra j ligeledes 
slap de Baade, som vare ude ved 
Anholt, fordi de hRvde kastet Anker 
i Læ af øen. Desværre var Til. , 
standen i Hundested Havn mindre 
. god under Stormen, idet Baadeile i 
S. V. ligge og banke sammen,' og 
en stor Masse Tang: fyldte Havne
bassinet, som selvfølgelig de paaføl· 
gende Dage maate oprenses, og 
Tangen kastes ud over den sydlige 
Mole - :flere Tusinde Læs Tang -, 
som i l,ang' Tid las: og' raadnede Pg 
foraa~agede . en . højst ubehagelig, 
Stank, indtil . eu . andenViiid' ar 
nOrdlig . førte: den 'sydpaa mød Høj-
vandet, ~,. . 

'. 
.• (c '''',- .. 

,.' . 
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Beboerne i Hundested imødese 
,derfor med Længselen Forbedring 
af Havneforholdene, ogsa'l1 af Hen
syn til Helbredstilatanden. I Slut
niu'gen af Maj Maaned, da Land
fisket formindskedes, paa Grund af, 
at Tungerne nu sprede sig i Fjor
den for at sætte Legen, gik nogle 
Hnndeste,dbaade igen ud ~i1 Anholt 
og fiskede ret godt, særlig Tunger 
og Pighvar. Hornfiskefangsten fort- , 
sattes ligeledes i nogle Dage med 
ret godt Held. • 

Makrelfiskeriet begyndte den 25. 
Maj med et Udbytte af 505 Snese 
a 61/ 2 Kr. 3282 Kr. 50 Øre; 
Torsk 16 Sno å 1 Kr., Rødspætter' 
~30 Sno å 50 Øre, Skrupper og 
Sletter 875 Sno å 30 Øre, Tunger 
6330 Pd. å 50 Øre ~=, 3165 Kr., 
Pighvar 500 Pd. il, 35 Øre = 175 
Kr., Slethvar 150 Pd. a 6 Øre ~ . 
9 Kr., 50 Stkr. Stenbidere a 15 
Øre,""", 7 Kr. 50 Øre. Altsaa om
trentlig Udbytte' i hele Maj 7181 
Kr. alene fra Hundested Havn -
efter J ourmden. 

Juni. I hele denne Maaned fort
sattes særlig Makrelfiskeriet, med 
Undtagelse af enkelte Dage, da det 
afbrødes af Storm, af 11 Baade fra 
Hundested HaTn og 5 Baade fra 
Lynæs Havn (deriblandt 1 Baad fra 
Liseleje) med en Besætning af 80 
Mand og IDed et Udbytte af 2745 
Sno a 5 t / 2 Kr. 15;5~n Kr. 50 
Øre, Aal i Vaad 1225 Pd. å 35 
Øre ~ 428 Kr. 75 Øre,' Rejer 25 
Ptr. å 1 Kr. ~ 25 Kr., Rødspætter 
60 Sn., il. 75 Øre 45 Kr., Skrup
per og Sletter 700 Sno il. 50 Øre ~ 

. 350 Kr., Tunger 885 Pd. å 50 Øre 
=' 442 Kr. 50 Øre, Pighvar all 
Pd .. 8040 Øre 124 Kr; 40 Øre, 
HUlJlJDer 160 Pd. a 85 Øre ...... 136 

Kr., Aalekvabber' 6000 Pd. 3 Øre 
~ 195 Kr., iaIt 17,843 Kr. 16 Øre 

efter Journalen i Hundested. 
(Sluttes). 

Islandsfiskeriet. 

Frederikshavn, d. 14. Avg. 1898. 
Fiskekutteren "Prins Valdemar" 
indkom midt i Ugen i Havnen fra t 

I sland. Det var egentlig Meningen, 
at Kutteren skulde være gaaet di- '. 
rekte paa Makrelfiskeri, men Kut
te~ens Besætning vidste ikke, at del' 
laa Besk~d desangaaende hos den 
danske Konsul i Egernsunc,l; forøvrigt 
kan det naas endn~, Kutteren mødte 
i Skagerak en hel Flaade af svenske 
Fartøjer, der stod nordpaa til Ma
krelfiske,ri. "Prins Vald.mar"s Fø
rer, Skpr. J. Thomsen, meddeler, 
at Kutteren har fisket for et Netto
Beløb af ca. 3000 Kr., men naar 
man hører, at der i .Fjor fiskedes 
for ca. 11000 Kr., ser man, at Re
sultatet er tarveligt. En væsentlig 
Aarsag til det daarlige pekuniære 
Udbytte ~r de uforholdsmæssig lave 
Priser, der i Aal' opnaaedes iGrimsby; 
her er sikkert noget at ratte for 
Fremtiden, Afsætningsforholdene maa 
kunne forbedres. En Ting, som og
saa er ret u lleldig, er det, at Trans
portdampskibets Kaptajn og Besæt
ning slet ikke er interesseret i, hvad ' 
der opnaas for Fangsten; øaasnart 
man naar Land, kommer det hele 
ikke dem ved, Kaptajnen rejser som 
oftest bort, og Besætningen hje;n
søger»sboppen" . At saadan let 
kan have uheldig Indflydelse paa. 
Ilandlosningen og. Behandlingen p 
en sall. følsom Vare $om fersk Fisk 
tu,rda Tære indlysende. Paa. de. 
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Steaer, hvor Fangsten afhændes, 
burde Fiskerne have en Repræsen
tant til at varetnge (leres Interesser. 

En af de om Bord i Krydseren 
"Diana" værende yngre BiolOger 
mente, at -Aarsagen til det daarlige 
Fiskeri i Aar under Island var, at 
Vandets Varmegrad har været be
tydeligt lavere end i de 'sidste Aa)' 
~ed samme Aal'sliil, ligesom ogsaa 
Saltholdigheden har været mindre, 
hvilket har bragt forandrede Strøm
fodl"old, hvorar'atter Fattigdom paa 
Fisk resulterer. 

Det er nemlig ikke alene Rød
spætter! det hal' været sløjt med, 
Islændernes og Færingernes Torske
fiskeri skal ogsaa være helt nlislyk
ket. Den bekendte Købmand Watne, 
Se)disfjord, del' hal' tre Dampskibe 
i Søen paa Torskefiskeri, har udtalt, 
at Skibene næppe havde fisket saa 
meget, at Udgiften til Kul og Olie 
kunde dækkes. Ved Kutterens Af
sejling fra Island syntes det der
imod, som om Sildefiskeriet skulde 
blive godt. En Ma nd, boende ved 
Rødefjord, havde saaledes med et 
Silde stæng gjort en Fangst af ca. 
500 Tønder udmærket Sild, I dp-n 
sidste Tid skal der ogsaa ofte være 
set H val, ogsaa et Tegn paa rigelig 
Tilstedeværelse åf Sild. 

Kutteren "W. Klitgaard " , Skpr, 
Christensen, og "Emilie Fram,:iska", 
SkPl·. Knudsen, indkom begge Lør
dag Nat og "Nordvest", Skpr" Mad- . 
sen, Søndag Morgen fra Island; ,de 
meddele det samme som de. to tid- I 

lig~re indkomne, daarligt Fiskeri . i 
den -sidste Maanedstid, og de klage 
ogsaa stærkt over de daa:rlige Af-. 
sætningsforhold J Grimsby, havde d~ 
blot.opnaaetdensamme Pris i-Aar . 

-. / sOrn i Fjor, vilde debave haft _ om~ 
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h'ent det dobbelte pekuniære Udbytto. 
"Klitgaard" og "Nordvest" have 
fisket for et Nettobeløb af ca. 4000 
Kr., "Emilie Franziska for ca., 3500 
Kr. Il. 

Fiskeriberetninger. 

Harbo.re, den 13. Avgust 1898. 
Det Havfiskeri, der her for Kysten 
drives i Sommertiden, spiller næsten 
ingen HoUe og i Sommer endnu 
mindre-end sædvanlig, da Vejret jo 
har holdt sig saa uroligt. Sommer
havbruget giver hovedsagentlig kun 
Haj og Knurhane, altsammen til 
Hjemmeforbl·ug. 

Med Hajens Forekomst her for 
K "sten er der for Resten i Løbet 
af 20-30 Aar sket en' øjensynlig 
Forandring. I tidligere Tid var 
Sommerhajfiskeriet af V ærdi, og 
Baadene behøvede kun at gaa ga.nske 
lidt af Land f~r at opnaa fuld Fangst. 
Nu og i de senere Aaringer er Haj
ens Talrighed i høj Grad aftagen, 
saa man sjælden gør videre Fang
ster. Hvad Grunden til denne For
andring 1 Fiskens Opholdssted kan 
være, har man ingen begrundet Me· 
ning om. J, 

Færring Fjord (ve<f Bovbjerg), d. 
13. Avgnstl898. Fiskeriet efter 
Aal vedbliver fremdeles· her paa' 
Fjorden, og man synes at fange Aal 
af bedre Størrelse og Udvikling end_ 
tidligere. En Del af FiskC!'ne an
vende en ny Slags Kroge, og som 
Madding bel)ytles Smelt i Stedet for 
som forhen.Orm.Sm~l~en,fanger \ 
man i Fjorden,m~d Vaad. 

Frederikshavn, d.' -15: Avg. 1890-; 
U agtet der først fra ,To.r!!dag· af var· 

-nogenlunde sodt riskav~jri den:~d*,t 



forløbne Ugo, har Udbyttet dog for 
manges Vedkommende været godt, 
og Tilførslen i det hele taget endog 
meget betydelig. Fra V ostkysten er 
der indkommet benved en Snes Kut· 
tere, der i Farvandet udfor Bulbjerg 
og ~Pvel sted samt nOl'dvest u f Hirts
hals huve haft Fungster uf mellem 
50 og 300 Snese pr. Kuttor, Rød
spætten fru førstnævnte Pladser val' 
kun lille, 11-12 Pd. Snesen, iøvrigt 
vejede den op til 18 Pd. Snesen og 
betaltes med fru 11/ 4 Kr.-41/ 2 Kr, 
pr. Snes; 5000 Pd. Skærising. herfra. 
opnaaede 10 Øre pr. Pd, Fra Læsø· 
rende indkom en halv Snes Kuttere 
med fra 200-400 Snese pr. Kutter, 
Rødspætten herfra er atter meget 
smuatfaldende, 9 a 10 Pd. Snesen; 
de opnaaede lavo Priser, 65 Øre
l Kr. pr. Snes, vise bedst, at Til· 
førslen har været betydelig, idet 
Prisfald, der er foranlediget af større 
Tilførsel, altid guur først ud over 
den lidet vægtige Fisk. Paa de 
forskellige Grunde nord af Læsø 
har der været rigtig godt Fiskeri, 
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benved on Snes Kuttere bave derfra 
huft et Udbytte af fIl. 100-300 
Snese hver, Rødspætten vejede 10 
-11 Pd. Snesen og betaltes med 
fra' l Kr.-1 Kr. 10 Øre Snesen. 
Et lignende Antal K uttel'e indkom 
fl'a Herthas Flak med fra 50-300 
Snose hver, uf en y ægt fra 11-14 
Pd. Snesen og betalte med fro. l 
Kr.-2 Kr. 70 Øre Snesen, en en
kelt Kutter havde pau Kobbergrun
den sydost af Læsø en Fangst , af _ 
65 Snese, der"ejede 18 Pd. Snesen 
og betaltes med 4 Kr. pr. Snes. 
Hummerlagrene i Norge ore nu snart 
udtømte, til herværende Eksportører 
ankom i denne Uge slet intet fra 
Kristianssand og,kun ca. 2000 Stk, 
afgik herover direkte til det tyske 
Marked. Fra Vestkysten og fra 
Læsø er der tilført mindre Partiel' 
Hummer, fra sidstnævnte Plads ca. 
1000 Stk., som alle ere afgaaede til 
et Humborger-Firmu, der køber Hum
moren og giver en fus t Pris Aaret 
rundt. lU. 

BEKENDTGØRELSER 
Vaad. 

Undortegnede tiibyder ]'lakern. 
oine anerkendte Snurrevaad I for· 
skellige Længder og Ma! ke!tørrcl
.er.· 90 og 96 Øre pr. Favn efter 
Garnet.Tykkelse i ftøkefærdlgStand. 

J,anddragningsv" .. d til de for
skellige Fbktirier, samt Vaad til 

., Ferøkyand.fiskcrier. 

Chr. Bø_tved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge- Fabriken· AIlnoncer 
- IMIYJae'alUe l A a 1 •• 1' I 1888 ., 

l bhalun 1888 _ Medlemsbladet tilbydes og 

anbefaler øit Udslug at alle Sorter optages ved Henvendelse til 
Fiøkekroge, øaa vøl I Btaal, ;rer .. 
lom Meuing, lamt Pilke i Tin op F t Ch i tt 
Bl,y, Forlandes mod Efterkrav. \ ran z r 8 reu, 

Conrad Christensea. 
st. Strandot~ede n, 

Xøbenhavn x. 

GrøDDegade 10. 
J!'or .taaende Avertissementer 

Indrømme. bet,ydelia Rabat. 

Frederik&havns Fiske- og Sætteskipperskole 
{6rbereder saa vel indenbys som udenbys Elever til Fiske- og Sætteskipper
prøven. Nærmere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, Konsul 
Christian Cloos i Frederikshavn. 

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

i Ugen fra 7. Avgust til 14<. Avgust 1898. 
-

lo I h 

lo lo 

j I 
~ I ~ ';,; Cl ~~ bØ~ .., Go> Cl 

lo .e: ..4!.: a. >. 
Tilført af: 

lo a. oo:i ~ C).Q ..... ~ ~ 

=1 l;i~ 
~ :II ~lIC CD C;~I!I~ ~ C; .. lo IL> 

00 q:: 2 ~ !-bO CD ~ 
Cl) o ...:~ ~ Cl) 

Danske Fiskerfart. ;1 Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 1'(1, 

l fra Frederiksh.\ 1S5O 
. 5 fra andre Pladser 4716 

Danske Kvaser: . 
6 fra Frederiksh. 30510 
2 fra andre Pla.dser 1260 54001 .. 

1 svenske Fisker-
fartøjer .•• 774 

pr. Baad og Vo~n 
fra nærliggen e 3 Rejer 
Fiskerlejer .•. 1464 13401 3225 54278 5524 190 

pr •• J ernbane &; - , 
Dampskib .••. 17730 2070 1900 19882 2612 68028 15124 6046& 2496 7400 

-------- - --
5837 ·122306 

---------
laIt ... 56340 2070 H}OO 1464 8728 20648 6046 2496 7590 

l) Torsk. 2) 788 Pd. Tonk og \too Pd. "Kuller. a) 47,,8 Pd. A .. I 'lg 766 Pd. Aalekvabber. 4) A"I' 
5) (000 Pd. Laks og 161,6 Pd, Ørred, 

lait er der tilført 235425 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 4,25-5,75. Knssefisk 
Kr. 2,00-4,oo;pr. Lpd.; 'l'orak, levende Kr. 1,75 pr. I'pd.; Hornfisk Kr. 0,50-12,00 pr. Snos: 
Sild, K~. 0,80-2,00.pr.Olj Aal, Kr.O:aO-O,60 pr. Pd.; lJa,ksKr. O,75-l,2~ pr.P,l.; Ørred 
Kr. 0,6[.)- 1,00 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,50-0,60 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00-1,50. pr. Pd. 

. Tilførslen af levende Rødspætter har i U<rens Løb væl'et ubetydeli fY• Direkte fra 
ll'iskeplads ankom 7 Kuttere fra Nord- og Nor'avestsiden af Anholt med ~'isk vojende 
16-20 Pd. Snesen, betalt med 5-1)8/4 Kr. pr. Lpd. Fra Fr.ederikshavn og Grenaa ankom 
7 Kvaser med Fisk fra Vestkysten, Læsø Rende og Aalborgbugtcn, botalt m.;tl4'/4-5Ii. 
Kr. - l Kvase ankom fra Svendborgsund med 300 Lpd. Torsk, betalt med PI. Kr. pr. 
Lpd. - Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes 1108 Lyd. Rødspætter a 2--4 Kr. og 132 
Kasser svenske Sild. - Pr. Baad tilførtes ca. 4000 O Sild fra Sundet a 80 ØI'e-2 Kr 
pr. oL . 

Redskaber· til Salg. 
PaR Grund af Ejendoms Salg, AldeI'll Svaghed m. m. tilbytler Uudertegnede alle 

sine Redskaber henhørende til Aalerusefiskeriet til Salg for den billigste Pris af Kr; 
3500, naar Handelen kan ske i IJøbet af denne Maaned. Deri er indbefattet over 100 
Stkr. ekstra gode Ruser. Kuber, Pæle, Tougværk, Hyttefade til ca. 12,000 Pd. Aal, Ram-
buk, Damjolle m. m. Alt i første Klasses Orden. . 

La~enbe.ø, Korsør, 

Fiskesmakken "Angler" 
af særdeles heldig Kon!truktion, M'i8 eng. Tons drægtig, vel ·vedligeh<lldt. lUed saa godt 
Bom nye Sejl, og fortrinlig udhalet i alle Retninger, er med staaendeog løbende Gods' 
pa.a Grund af Bortrejse tra Byea særdeles billig til Salg, naar Halulelkan ske 
lInaresIr. ~makken har for . .ca.. 1 MaanedsidIJll været pall. Bedding, her i Esbjerg, er fuhU 
ud frisk og blev ved den Lejlighed undetkastet de nødvendige ;Reparationcr. . 

. Henvendelse til. . . 
Bankdirektør A.~ IJykke Thomsen, ESbjerg. 
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:Københavns Mekaniske 
Nætog Garn-Fabrik 

M:. L. UtZOD 
anbefaler 

Aalevaad. Agnvaad. 
København v.. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70. 

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

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 Februar 1898. 

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

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

F. N. Halmae. 
Telefon 129, 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadl'.: JOhannCohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona 

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

Telefonnummer" 75 HelølncØJ"". 
, , " 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest o og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom-. 
uldsgarti, Hampegq,rn og Hørgarn i alle Nr. til "Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekober, Kork, Flaadtræ Ol Katechu 
haves paa Laler •. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
RediKeret a.f CI/-'l.d. ma.g. ,Will. L'Undbeck. - Trykt bps Frantz fJkriøttre". København, 
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IUIIIISlIAD 
Nr. 34. 25. Avgust. 1898. 

::M:e~e:c:::Lsb1a.d.e'b udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, 6rønnellade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

J nllhold; "Fiskerskolen". - Aalens Forvand· 
lIng og Forplantning. - Danmarks Fiskehandler' 
forening. Fiskerne ved de islandske Kyster. -
Halønæsftskerierne. - Fiskeriberetninger. - Frede-
rik.bllvns Fiskeri-Statistik. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskerlforenlnlls Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af M.edlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, a S. Sager· vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt A. Sølling, Danish Consulate, 
8, Musoovy Court, 

London· E. C. 
Telegra'!l Adr.: SølUDg. London 

Capl. A. Sølling, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: øølllng. Hull. 

Ældre Aargange af "DanskFi
skeriforenings Medlemsblad", Fiske
ritidende" og "Nordisk Aarsskrift 
for Fiskeri ". kunne erholdes a 1 Kr. 
pr. Aargang 'paa ,Dansk Fiskeli
forenings Kontor, Stormgade 20 St. 

"Fiskerskolen ". 

Paa Vallekilde Folkehøjskole paa
begyndes den 1. November d. A. et 
5 Maaneders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar vil "Dansk Fiskerifor
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge Fiskere et maanedligt 
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
f ol'ening" s Kontor Stormgade Nr. 20 
inden den1ste September d. A. og 
maa være ledsaget af Anbofalinger, 
samt forsynede med ~øjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder. Trang og øvrige personlige 
Forhohl, sæ-lig om han faar Amt1?" 
tilskud, og hvor stort. da dette er. 

I? U. V .. 
A. Y. Boun .... 

~ , 



Åaiens Forvandling og 
Forplantning. 

Efter B. Grassi og S. Calalldrucclo. 
(Slutning). 

Vi maa her gøre et lille Side
spring. Allerede Bonapa1'tø siger i 
sit Forsøg til Klassifikation af Aalen, 
at der eksistererAal med store 
fremspringende øjne, hvilke i Rom 
kaldes "Chiavicarole". Denne Be
mærkning fik os til at undersøge 
disse Aal, som endnu i Rom gaa 
under Navnet chiavicarole, og vi kom 
til følgende Resultat: 

Hos disse Aal, Hanner eller 
Hunner, som nu og da forekomme i 
Kloakerne, begynde øjnene i For
vejen at blive store og fremtrædende 
(Forstørrelse af ØjQ-.Æblet, især af 
Krystallegemet), og saaledes udvik
ler der sig pludseligt en Kønsl{lo
denhedskarakter. Dette er imidler
tid ikke ledsaget af en tilsvarende 
Udvikling af Kønsorganerne, hvilke 
endog kunne blive forhaldsvis tilbage 
i Udvikling, endog hos Individer 
med meget store øjne (Fig 7.) 

Fig. 7. "-

Lad os se nærmere herpaa! Der 
er ikke noget regelmæssigt Forhold 
mellem øjnenes og Kønskirtlernes 
Størrelse. Hos Hannerne ere de 
forholdsvis mindre ndviklede end hos 
almindelige Aalehanner af omtrent 
sam IDe Størrelse. Hunnerne vise 
overfol almindelige Aalehunner af 
samme Størrelse undertiden ligesao. 
udviklede, undertiden lidt og under-

tiden meget mere udviklede Ægge
stokke. I hvert Fald er deres Ud
vikling altid lidet fremskreden i 
Sammenligning med øjnenes Stør
relse. 

øjets Størrelse staar ikke i For
hold til Legemets Størrelse, thi man 
finder smaa Stykker med enorme 
øjne, og temmelig lange med min
dre øjne. De mindste af OR under
søgte Eksemplarer, hos hvilke de 
store og fremspringende øjne vare 
tydelige at se, havde en Længde af 
19 Centimeter (7 1/4 Tomme) og de 
største af 39 Centimeter (ca. 15 
Tommer). Mangelen af den gule 
Farve var endnu et Modenhedsmærke, 
som sluttede sig ~il det af øjet ud· 
viste. Derimod var Ryggen ikke 
nær saa mørk (graa eller blyfarvet, 
medens den hos de i Havet fangede 
Aal nærmer sig mørk kastaniebrun) 
og Brystfinnerne vare ufarvede (især 
hos Hannerne). Dette var aaben
bart en Indflydelse af Mangelen paa 
Lys. Ogsaa Skællene vare hos de 
nogenlunde store Eksemplarer som 
hos de sølvfarvede AaI. J disse 
'Kloakaals Tarme finder man altid 
megen Næring (Leddyr, Orme ek) 

Enkelte af disse Aal faa øjne af 
en Størrelse, som vi aldrig have 
fundet selv hos Aal fra Dybet. 

Endelig kan endnu tilføjes at disse 
"chiavicarole", naar de holdes i Akva
rium i et halvmørkt Værelse ved; 
blive at æde, og en af dem, som 
blev dræbt efter 10 Maaneders For
løb, medens de andre vedblivende 
levede, viste meget store øjne, 
men derimod lidet udviklede .Ægge
stokke. 

Denne Forel{omst af Storøjethed 
hos Aal, del' endnu leve i fersk 
Vand, er imidlertid ikke indskrænket 

René
Sticky Note
Du kan finde en bedre udgave af dette billede ved at åbne listen med de vedhæftede filer i dette dokument.
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til Rom; i det mindste har i 1835 
Deslonehamps beskrevet en Aal med 
meget store øjne fra. en Brønd. 
Imidlertid forekomme de, vel paa 
Grund af de mange gamle Kloaker, 
der endnu indeholde Vand, for
holdsvis hyppig i' Rom; og for 
at forklare . dette Fænomen, maa 
man maaske foruden til det spar
somme eller manglende Lys ogsaa 
tage Hensyn til den rigelige Ernæ
ring. 

De her meddelte' Iagttagelser be
vise, at Aalen ikke kan blive køns
moden i fersk Vand. I Virkelig
heden var dette ny Bevis ikke nød
vendigt., thi de utallige modstridende 
Iagttagelser, ogsaa de' nyere af Imhop 
og Knauthe ere ufuldstændige; de 
kunne ikke staa for Kritik, idet de 

, ' ikke tage Hensyn til. Muligheden 
af underjordiske Forbindelser mellem 
to tilsyneladende adskilte Vande, 
eller til Muligheden af Indsættelsen 
af Aaleyngel i en eller anden Sø, 
uden at dette var ,kommen til For~ 
skernes Kundskab eller Udbredelsen 
af Smaaaal, der let kan forekomme 
ved Oversvømmelser o. s. v. Mod
standerne mod den Lære, at Aalen 
bliver kønsmoden i Havet, burde 
i det mindste være forpligtede til at 
finde Aø,leunger af mindre end 5 
Centimeters(knap 2TommersLængde), 
en Aaleyngel, hyis Eksistens vi paa . 
det ~estemteste benægte, netop fordi 
den Forvandling, som vi ovenfor ud
førlig have omtalt, finder Sted. 

De ovenfor omtalte Kendsgærnin-
ger-ere ogsaa 1ra en anden Side 
sete vigtige. De bevise, at den .ev_ 
l'opæi~ke Aal øjensynlig kun er Em 
Art, og det fjærner en Indvending, 
mIlD' kunde gøre mod vore Under
søgelser nemlig at LeptocephaZus 

brevirostris istedet fOl' at høre til 
den almindelige AuI (A:lIguilla vul
garis) kUIlde høre til A. Kieneri, 
Bibroni *) eller en anden Art. 

Samle vi nu alle Resultaterne faa 
vi følgende: Aalen bliver kønsmo
den paa større Havdybder, hvor de 
kunne udvikle øJne af en Størrelse, 
som man ikke finder hos Aal, der 
endnu ikke ere gaaede i Dybet (med 
Undtagelse af Kloakaalene). I Dy
bet sker Parringen. Æggene svæve 
efter al Sansynlighed i Vandet. 
Aalen har en Forvandling, idet den 
gennemgaar en Larvetilstand, hvilken 
Larve benævnes Leptocephalus bre
virost,·is. 

Hvor lar.g Tid Udviklingen fra 
Æg til Aaleunge, saadan som ,de 
. træffes ved Flodmundingerne, tager 
er ikke let at afgøre: Hidtil have 
vi kun følgende Holdepunkter. 
1) Aalen vandrer til Havet fra 

Oktober til Januar. 
2) Strømningerne bringe fra No

vember til Juli Aal op fra Dy
bet, der i Udvikling ere længere 
fremme, end de, der vandre til 
Havet, men endnu langtfra fuldt 
kønsmodne. 

3) Æg, der efter al Sandsynlighed 
høre til Aalen, ere fnndne fra 
Septertlber til Januar. 

4) Leptoctphalua brevirostt-is er 
hyppig fra Februar til Septem
ber, medens sikre Data mangle 
for de øvrige Maaneder, i hvilke 
Klumpfisken, i nvi. Mave den 
findes,. kun sjelden ses •. 

5).Optrækket af Aalefaring (MoaM) 
finder sædvanlig Sted fra Slut-

*) Disse ere N avne paa storøjede l<'ormer, 
som man .altsaa har botr~gtet som 'fT~ 

, den almindelige AliI (A. vulgaris) tor. 
skellige Arter, ... 



ningen af November til Slutnin
gen af Marts. Enkelte Aale
unger vandre imidlertid pall. en 
hver Tid af Aaret (iagttaget ved 
Landsbyen Pacini ved Catania). 

6) I Akvarierne kan Forvandlingen 
fra Leptocepha'lus brevirostris 
til Aalefaring vare fra omtrent 
en Maaned indtil to. Forvand
lingen af den samme Leptoce
phalus med alle Larvetænder 
til et Stadium med delvis udfaldne 
Larvetænder kan vare omtrent to 
Maaneder. 

Enkelte Leptocephaler med alle 
Larvetænder kunne blive i Akvariet 
en Maaned eller længere uden at 
begynde Forvandlingen. 

Som Resultatet ere vi tilbøjelige 
til at antage, at Aalefaringen alle
rede er et Aar gammel, -og i. saa 
Tilfælde vilde Forvandlingen vare 
omtrent et Aar, hvad højst sand· 
synlig ogsaa passer for de øvrige 
Former af Aalefamilien. 

NB. Nylig have vi kunnet klække 
et Antal Ltptocephalus . brevirostris 
med endnu fuldstændig larval Tand· 
besætning. Forvandlingen var næ
sten tilendebragt efter en Maaneds 
Forløb (fra Slutningen af Maj til 
Slut~ingen af Juni).' De fOl'vand
lede sig uden at rode sig ned i 
Sandet. I vort udførlige Arbejde 
ville vi bringe Afbildningen af samt
lige Mellemstadier .. 

Danmarks Fiskehandlerforening 
afholdt sit Aarsmøde i Ringkøbing 
den 13. og 14. August." Foreningens 
Formand, Grosserer C. Bang bød 
Velkommen og foreslog Konsul Her· 
thelsen, Ringkøbing til Dirig~nt. 
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Denne valgtes og gav Ordet til Hr. 
Bang, som aflagde Beretning for det 
forløbne Aar. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet· om 
lsolationsvogne oplyste han, at en 
saadan af Generaldirektoratet Var 
overladt til "Dansk Fiskeriforening" 
og for Tiden prøvedli's af denne 
Forening. Han oplæste dernæst en 
Svarskrivelse fra Foreningens Be
styrelse til Vestkysthavnekommissio
nen, i !hvilken' Anlæget af Fiskeri-

. havne paa Jyllands Vestkyst anbe
faledes. Derefter fremlagdes og god
kendtes Regnskabet. Foreningen 
tæller for Tiden 59 Medlemmer og 
2 Æresmedlemmer. 

Det vedtoges ,at søge afholdt et 
nordisk Fiskehandlermøde i Forbin-, 
delse med en Fiskeriudstilling i Kø· 
benhavn 1899, saafremt der ira, 
Rigsdagen blev bevilget 10000 Kr. 
Dernæst vedtoges det at indgaa til 
Regering og Rigsdag med et Andra
gende om at faa Hummer, østers" 
1vluslinger, Rejer, Krebs samt alle 
røgedo Fiskevarer befordrede som 
let fordærvelig Vare samt at faa 
Leveringsfristen for Fisk forkortet. 
Endelig opfordred~~ Bestyrelsen til 
at virke for, at Told' paa Kurve af 
Vidier ophævedes. Sluttelig vedtoges 
det, at der af Foreningeps Over
skud fr~mtidig hvert Aar skulde 
overgaa 50 o I o til U tlderstøttelsesfon
den for Enkerne. 

Ved Valg efter Tur af tre Be
styrelsesmedlemmer valgtes Fiske
handlerne 'Taabbel, Thisted, Mehl
sen, Struer og Brønnum,Frederiks
havn. 

Til Revisor genvalgtes Asp, / Fre
derikshavn. 

Om Søndagen foretog Deltagerne 
en U dflugt til V esterhavet, under 
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hvilke nedenstaaonde Sang blev af
sunget. 

Klitboens Sang 
til 

de danske Fiskehandlere. 

Hvor Vesterhavet ruller sine Bølger 
i Storm og stille mod den hvide Strand, 
hvor tusind sære Sagn og Suk sig dølger 

. i Bruset af detvr!>de Vejr og Vand, 
- der ligger Hjemmet, gemt bag .K,litters 

Kæde, 
og lun og gæstevenlig er min Vraa, 
her fødtes jeg til Livets Sorg og Glæde, 
Mr vil jeg stræbe Livets Maal at naa! 

En fattig Sædejord er Klhtesandet,' 
kun Lyng og Marehalm slaar kraftig Rod. 
bag Plov og Harve længes jeg mod Vandet 
og føler SØmands-Lysten i mit Blod. 
Min Far og Farfar tog i Baad paa Havet 
og satte Garn og drog den dyre Fangst, 

de blev derude, men jeg fØlger Kravet 
og røgter Fisker-Donten uden Angst. 

Men Tiden ændres, og de gamle Baade, 
som tjente Slægton gennem mange Asr, 
er Nødeskaller midt i Havets Fraade; 
naar langt til SØs de efter Fangsten gaar. 
Den nye 1'ip. har andre Midler nødig, 
og Held de Mænd, der fører 1'iden freln, 
men Skam faa dem, der gør mig overflødig 
- en brødløs l<'isker i mit eget Hjem! 

Giv mig en Havn paaHjemmets kære Kyster .... 
og hjælp mig til en stærk og drægtig Baad, 
at jeg kan stævne trygt mod drøje Dyster 
og Børn og Hnstru vente uden Graad! 
- I store Mænd, af Vilje og af Evne, 
som kender Fiskerfolkets Lod og Trang, 
bær Sagen frem, hjælp op de smaa, de Jævlle, 
at ogsas vi kan faa det godt en Gang! 

... Du stolte Hav, som. ruller dine Bølger 
i Stor~ og Stille mod den hvide Strand, 
min skønne Hjefllstavn, hvor min Vraa 

. sig dølger,. 
her er jeg vokset op fra Barn til Mand: 
Og bød man mig et Bosted alle Vegne, 
jeg valgte dog mit kære, kendte Hjem, 
lier saa jeg Far og Ven og .Fremmed segne, 
Ml' vil jqg sUde, til jog. dør med dl,lm! 

·l~. MyliWJ Erichsen. 
~ 

Fiskerne ved de islandske 
. Kyster.' 

I Tidsskriftet Arehives de mede
eine navale fandtes forny lig en in
teressant Artikel af Siseo om Fi
skernes Liv ombord i de Fartøjer, 
som aarlig drage til Island. Siseo 
sondrer først mellem de franske og 
hoiIandske Fiskere, af hvilke de sid
ste især indskibe sig i Dunkerque. 
Men medens der med Hensyn til 

- disse to Nationaliteters Fangstmaade, 
deres Methoder for Fiskens Tilbe
redning samt deres Lønningsforhold 
er stor l!'orskel, h~rsker· der derimod 
en sørgelig Overensstemmelse med 
HenSyn til at ignorere de simpleste 
bygiejniske Forhold ombord i Ski· 
bene, hvor der tilmed hersker en 
Drukkenskab uden Lige, som Rbe
derne dog hovedsagelig bære Ansvaret 
for. . 

Disse Fiskere, henved 4000 i 
Tallet, indskibe sig i de forskellige 
Bavne langs Kanalen lige fra Dun
kerque til Brest. Et utroligt Svi~ 

neri hersker ombord; forrest i Ski
bet findes Besætningens Lukaf, et, 
lille fugtigt og malpropert Rum, 
hvortil Adgang kun haves fra en 
Luge, den eneste Luftaabning, l\d 
en stejl Trappe, som er klæbrig af 
Saltvand, Snav~ og Fiskelevninger. 
Der findes intet Vindue, og man op: 
bevarer her de vaade Klæder i For
bindelse med Levnedsmidlerne. En 
tyk kvælende Røg fra den bestandig 
ophedede Kakkelovn forværrer. yder-. 
ligere den metitiskeLuft, som het'· 
sker i Lubfer ,Mor de syge og 
raske Fis~ere liggeSideQIl! Side, 
thi ·om Isolering a,f~yge er -der ikk~ 
Tale i.disseFartøjer.LangsV æg-

\ . '. ' 
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gene findes deres KøJer eller rettere 
sagt deres Huler, hver beregnet til 
to, og Fiskerne sove. fuldt paaklædte 
uden endog blot at aftage deres 
Støvler i Fugtighed, Svamr, og Utøj 
hersker overalt. Deres Føde bestaar 
af kogte Torskehoveder, Kartofler, 
saa længe disse kunne bevares, Be
skøjter og Flæsk to eller tre Gange 
om Ugen. Men Alkoholen supple
rer den mangelfulde Ernæring; det 
er Fiskernes Universallægemiddel, 
som Rhederne medgive dem med 
den største Liberalitet. 

En Fiskers daglige Alkoholration 
anslaas nu til 25 Centiliter om Da
gen; {' Almindeli5hed medtage Kap
tajnerne 60 Liter Brændevin til 
hver af deres Mænd, og da Togtet 
beregnes paa syv Maaneder, bliver 
det omtrent 25 Centiliter pr. Dag. 
Men da Togtet som Regel ikke 
varer mere end i seks Maaneder, 
oCte kun i fem, disponerer enhver 
Mand saaledes over en dag;lig Por
tion Alkohol af 33 Centiliter, thi 
Kaptajnen hjemfører aldrig en Draabe 
Spiritus. Da Kvaliteten tilmed er 
ringe, bliver den intensive Gifts 
Virkninger endnu farligere for- disse 
SøColk, fordi deres Konstitution i 
Forvejen er svækket af den lidet 
nærende og lidet varierede Føde. 
Sisco slutter sin Artikel med at 
sige, at hvis Rhed~rne vilde over
føre de Erfaringer, man har gjort 
paa Dyr, som faa Alkohol, paa 
Mennesker og vilde se, hvormange 
Epileptikere, Sindssyge og Forbry
dere en fordum kraftig Race kunde 
frembringe, indtil den til Slut helt 
uddøde, kunde deres Methode ikke 
være nogen ande:rr og bedre end den 
nu brugelige Fremgangsmaade. 

Ralsnæsfiskerierne 
fra t. April til 25. Jull 1898. 

Af C. 1JraJmur. 
(Slutning). 

Af foranførte vil det ses, at Fi
skeriet fra Hundested Fiskerleje er 
i god Fremgang og vil uden Tvivl 
Kunne yderligere fremmes, naar. 
Havnen, som man haa'ber, i den 
nærmeste Tid bliver udbedret og 
udvidet ved en Tilbygning af en 
Ydrehavn, saaledes som foreslaaet 
af Havneingenør Zahrtmanll. I mod
sat Fald vil Fiskeriet hæmmes i høj 
Grad, da Havneindløbet stadigt san
der til - nu f. T. igen saaledes, 
at Fartøjerne hugge i Bunden ja 
endog forlise, hvad naturligvis for
aarsage Fiskerne store Tab, saavel 
ved Omkostningerne paa Baadenes 
Reparation som ved Stansningen af 
deres Bedrift i længere Tid. Herpaa 
havde man et Eksempel nylig, da. 
den første Baad, som kom hjem fra 
Makrelfiskeri ved Anholt, strandede 
foran Havneindløbet, flækkede i Bun
den og drev helt forbi og ind paa 

_Grundene syd for Havnen, hvorfra 
den med stort Besvær og ved mange 
Fiskp.res Hjælp maatte slæbes helt 
op paa Land for at blive repareret 
til Sildefisket. Da de andre Fiskere 
kom hjem og saa Ødelæggelsen af 
deres Kammerats Baad, maatte de 
selvfølgelig løbe Havnen forbi og 
søge ud til Lynæs Havn, som altid 
er tilgængelig, og hvor der er Plads 
nok til begge Fiskerlejernes Baade; 
men at den lange Sejlads saavel 
som den Omstændighed, at Fiskernes 
Koner og Børn derved ikke kunne 
komme deres· Mænd til Hjælp, ikke 
bidrager til. Fiskeriets Fremme er 
indlysende. 



'-

Jt~li. . , De store Bundr;arn ved 
Lynæs og Kikhavn ere nu (midt i 
Maaneden) tagne or og have givet 
følgende Udbytte: 
I. Lynæs-Stadct, umiddelbart uden· 

for Havnen (2 Bundgarn): 
514 Sno Hornfisk il, 11/, Kr. = 771 Kr. 
200 Ol Sild il, 50 Øre = 100 . 
Forskellige Fisk (Torsk, 

Flynder o. desl. =- 39 

910 Kr. 
II. Kikbavn·Stadets Udbytte (Kat-

tegat) er opgivet saaledes: 
737 Sno Hornfisk il. 1,30 958,10 
579 Ol Sild il. 40 Øre - 231,60 
ll'orskellige Fisk (Laks, 

Flyndel' o. dem.) = 80,30 

1270,00 

Nøddebo·Stadets Udbytte: 
489 Sno Hornfisk il. ] ,50 733,50 
423 Ol Sild il. 50 Øre 211,50 

31 Pd. Laks å 85 Øre <= 26,35 

971,35 

Makrelfiskeriet forsattes med ret 
godt Udbytte indtil ,midt iMaaneden, 
da Vejret blev aaa stormfuldt og 
uroligt, &t alt Fiskeri maatte 
indstilles, og Baadene trækkes paa 
Land for at skrabes og gøres i 
Stand til Sildefisket skulde begynde i 
næste l\1aaned; men indtil det uro
lige Vejr kom, fiskedes i alt; 830 
Sn; Makrel It 41/ 2 Kr. 3735 Kr., 
Skrupper og Sletter 210 Sno Ii l 
Kr. == Ino Kr., Hummer 160 Pd. 
il 60 Øre 96 Kr., Rejer 30 
Ptr. il 60 Øre = 18 Kr., Aale
kvabber 850 Pd. å 3 Øre ~ !5 Kr. 
50 Øre, Aal i Vaad. 1100 Pd. å l?5 
Øre - 165 Kr, Enkelte Fiskere 
satte \ Garn og KrOge i' Isefjorden, 
men med tarveligt Udbytte og smaa 

7' . Fisk paa 7"-10" vog 6-7 Pd,. 
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pr. Pd. Aalefiskeri ved Vaaddrag
ning i Isefjorden samt med Kroge 
drives nu af en halv Snes Kvaser il. 
2 Mand, men Udbyttet kaI) endnu 
ikke fuldt opgives, og Fiskeriet fort
sættes desuden fremdeles, saa længe 
Vandet er aabentj det giver derhos 
saa godt Udbytte, at Sildefisket -
efter hvad der siges - opgives i 
Aar af Va.addragerne. 

Fra Nederdraaby Fiskerleje drives 
hovedaagellg Aaalefiskeri med Vaad 
og Kroge: 8 Baade il. 2 Mands 
Besætning, og Udbyttet er opgivet 
til omtrent 8000 Pd. il. 40 Øre ~ 
3200 Kr. 70 Rejeruser have været 
satte ud og givet omtrent 1000 Pd. il. 
l Kr. ~ 1000 Kr. Fjordfiskeri med 
Garn og Kroge, særlig efter Flad
fisk omtrent for 500 Kr., tilsammen 
4700 Kr. 

Kulhus Fiskerleje driver hoved
sagelig Rejefiskeri om Sommeren 
med et Udbytte af omtrent: 

800 Pd. il l Kr. 800 Kr. 
Tunger 960 - il 50 Ø. 480 -
Pighvar 200 - il. 30 - 60-
Torsk 400 - il. 10 - 40-
Flynder 1000 - il. 10 - 100 • 
Aal i Ruser 500 - il. 50 - i50 -
I Marsvingarnene er fanget 1iO 
Svin = U'rdr. Tran il. 50 Kr. 600 -

2330 Kr. 
Kulbusfiskerne eredesuden i Som" 

mer beskæftigede med at føre Sø
,sten til deres Landgangsbro, naar 
Vejret tillader det, thi i Stormvejr 
lader det sig ikke gøre at tage Sten 
pau Havbunden. -

. pr. Snes og til en Pris af 60· øre . 

Hvad Hundested Havn augaar, 
saa kan jeg til Slutning meddele, at 
denne nu i. 'den Grad er tilsandet" . 
saa at ikke 'en Gan, en tom' Baad 
kan flyde over Barret;a, som har lågt 
sig tæt udenfor Indløbet og til-



stoppet dette. Den i Forsolllmcren . 
. ved Hjælp af Dampskruen opren
sede' Rende er aldeles opfyldt med 
Sand, foraarsaget ved' nordøsten 

. Storme. Den sidste Tids 'nordvest 
Storme have til Gengæld berirket, 
at en stor Masse Sand under Plan
kebroen er re\'et op red det stærke 
Bølgeslag og passeret videre sydpatt. 
Inden Sildefisket skal begynde, nlaa 
selvfølgelig enSkruedumper rekvireres 
til at rense Renden op, hvis Havnen 
skal kunne benyttes. 

Hundested 25 A \'gll~t 1898, 

fiskeriberetning~r . 

Frederikshavn, d, 22. Av@;. 1898. 
Sidste Uges rolige Vejrforhold be
virkede, at Udbyttet ogsua blev til
fredsstillende. Fra Vestkysten ind
kom henved 30 Kuttere, nogle havde 
fisket syd for Hanstholm, udfor 
Klitmøller og Bulbjerg, Rødspætten 
herfra vejede kun 11-14 Pd. Snesen 
og betaltes med fra l Kr. 26 Øre 
-~ Kr. Snesen, andre tiskede i 
Farvandet nordvest af I,økken og 
Hirtshals længere ude til Søs, Fi
sken vejede herfra 16-32 Pd. Sne
sen og betaltes 'med fra 3-61/ 2 Kl'. 
pr. Snes; Udbyttet androg fra 100 
-350 Snese pr. Kutter. Godt og 
vel saa mange Kuttere ha ve i Fal'
vandet østlig af Skagen over imod 
den svenske Kyst og paa Herthas 
JI'lnk havt gode Fangster, Udbyttet 
varierede mellem 100 og 250 Snese 
pr. Kutter, Rødspætten vejede 10-
14 Pd. Snesen og· betaltes med fm 

.1-11/ 2 Kr. Snesen. He'nved en Snes 
Kuttere indkom fra Læsørende med 
Fangst af noget. mindre Kvalitet, 
100-300 Snese pr. Kutter, vejende 

10-12 Pd. Sneson og betalte med 
fra 90 Øre-l Kr. 35 Øre pr. Snes; 
nord af Læsø tiskende Kuttere havde 
lignende' Fangster af samme Kva
litet. Fra dis~e Pladser indkom ca. 
4000 Pd. Skæl'issing der' ~pnaacde 
8 il. 1 () Øre pr. Pd. Paa Dvale
grundene sydost af Sæby han~ en 
Del Kuttere gjort Fangster, de, fleste 
afsejlede direkte til København ?g 
Aalborg med Fisken, 3 indkom her 
med fra 70-300 Snese pr. Kutter, 
Rfjdspætten vejede 9-10 Pd. pr. 
Snes og opnaaede kun smaa Priser 
50-60 Øre pl'. Snes, væsentlig paa 
Grund af deres ringe Le.edygtighed 
i Hyttefadene og i Kutternes Dam. 
Hverken til herværende Modtagere 
eller til det tyske Marked er del' 
sket ,nogen Tilførsel af Hummer fra 
Kristianssand, fra Vestkysten er der 
af og til ankommen Smaapartier vel 
ialt ca. 1000 Stkr. til et herværende 
Firma. 

Den sidste af de under Island 
tiskende Kuttere "Ellen", Skipper 
Jensen af Frederikshavn indkom i 
i Lørdags uden som først var paa
tænkt at have forsøgt Fiskeri pall. 
Hjemturen under d<>n skotske Kyst. 

Kl. 

Roskilde Fjord, d. 20. Avg. 1898. 
I de sid~te 4 It 6 Uger hur Aale-' 
fiskeriet her i Fjorden kun give~ et 
meget tarveligt Udbytte saa' vel for 
Vaad- som for Krogtiskeriets Ved. 

, kommende. Derimod have enkelte at' 
Fjo{"dens Fiskere i dl'n sidste Tid 
af OlL til haft nogen Fangst af Sild, 
og skønt det hidtil ikke har været 
store Kvantiteter, har Udbyttet dog 
pan. Grund af af de høje Pl'iser 
været nogenlunde godt, der' er saa
ledesgennemgaaende blevet betalt 
200 Øre for Olen. Y. 
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Frederikshavns Fiskeri-Statistik 
(D

en danske Fiskeriinspektion indenfor Skagen) M
aj 1898. 
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Smaaskrifter , 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

" (2den Ud~ave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

. ved Arthur Feddenen, 
(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

v6d Arthur Feddersen, 
(2den lTdgave) 
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V. 
Odderen og dens Fangst 

uf Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udurbejdet at' C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af 8rredyngel og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddenen • 

2den Udgave. 

udleveres g1'atis til Foreningens Mod
lemmer ved Henvendelse til FOl'onin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø
uenhavn V. 

Beskrivende Katalog 
Gver 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling . 
Udarbejdet af P. VIllumsen. 

~ Pris 25 øre. 

BEKENDTGØRELSER 
• 
Vaad. 

Undertegnede tiibyder Fiskerne 
sine anerkendte Snurrevaad i for .. 
ikellige J,ømgder 01/ Maakestørrol
ser. 90 og 95 Øre pr. J<'avn efter 
GaruetsTykkelse i ftskefærdigStand. 

JJ .. nddr .. gDing ...... d til de for
skellige Fiakerier, s"mt Vaad til 
}'erekvandsfiakorier. 

<J hr. ~R8Dh:ed, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge -Fabriken 
Salnle.ame t Aalh', 1881." 

I Kølle. kn'. 1888 
"nb.r"ler .it Udaalg at "II~ !:lurter 
Fiskekroge, ....... el i Staal, J ..... 
Bom Messing, .amt Pilke i Tin u~ 
Dly. FOfiendo8 mod Efterkr ..... 

Conrad Chrl8ten8en. 
St. Str .. nd,træde 41. 

KøbeuhaO'n K. 

En Kvase 
paa 4 Tons saa god som ny 
med udmærket Inventarium. 
nye Sejl og tilhørende Vaad 
er meget billig til Salg ved 
Henvendelse til 

Fisker P. Pedersen, 
Hou pr, Hou Station. 

O:IYentlig A vktion. 
Lørdag den 27. Avgust 1898 Kl. 11 Form. bliver ved oft'entlig Avk

tion, der afholdespaa Orlogsværftet, bortsolgt: MOOPd. Tovværk, 2648 
Pd, gi,' Metal, 45,400 Pd. Staalaft'ald, 69,600 Pd. gI. Jærn, 200 Pd. Læder, 
1 Destillationsapparat, 1 Frem- og Bakviser af Metal, 2 Kabelspil, m. m. 
og endvidere 

1 Redningøbaad (fra Gl. Skagen), 
33 Fod lang med alt Tilbehør, deriblandt en .I-hjulet Transportvogn. Den 
er an ven'd eli g til Fiskeri og andet Brug. 

Sagerne paavises fra Onsdag den 24. Avgust og følgende Søgnedage 
fra KJ. 10-2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til den Tid 
udleveres. 

Orlogsvæ'rjtets Centralkontor, Avgust 1898. 
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ltøhenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra, Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 14. Avgust til 21. Avgust 1898. -
~ I h 

bIJ~ .. ~ ~ 

1:>
D

.III! 1 
"Cl i.. 0>0> O> ... .8 .. = eLG) °as Co. .... .III! = ~~ I øG> G> >-~> Co. .... ø~ :5! 0./0 

.III! t "Cl "Cl Tilført af: "'Cl.., -"'Cl G.c: -~ 
-ti I";;" -co ~~ l; lII: li:; (i) as"" ,as = "Cl 'ii ~0 O> a:: Co. : >- ... - .lll!bIJ I- bl) <~ -'bIJ Cl:! .III! ø . '= {!o. :I: 0 i 00 . o et o 

Danske Fiskerfart. j Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

7 fra Frederiksh. 19882 301 1003 

19 fra andrePladse i 30654 962 503 

Danske Kvaser: 
il fra Frederiksh. 25920 

10 fra andre Pladser 20358 21605 

svenske l!'isker-
fartøjer •.. 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 9 Rejer 
Fiskerlejer ... 20884 15805 23557 37198 7360 433 

pr. ,Jernbane & 10 

Dampskib. ' .. , 49400 8660 801 26666 7080· 9207323612 5413l! 4560 9772 
--,--,------------:--1-----

laIt ... ,.145664: 8660 156 2288 6406 9435 1129271 30972 5413 4560 10201) 

l} Pighvar. 2} 32 Pd. Tunger og 64 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4} Skrupper. 5) Torsk. 6) 616 Pd. Torsk 
og 2050 Pd. Kuller. 7) Hornfisk. 8) 5640 Pd. Makrel ,>g 1440 Pd. Hornfisk. ~,) 6295 Pd. Aal og 1065 Ptl 
Aalekvabber. 10) A.l. 11) SBM Pd. Laks og 1665 Pd, Ørred. 

lait er der tilført 352980 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,00-5,75. Kassefisk 

Kr. 1,00-3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende Kr. 1,75 pr. Lpd.; Makrel Kr. 3,00-8,00 pr. Siles; 
Hornfisk Kr. 2,00-12,00 pr. Snes; Sild, Kr. 1.25 3,00 pr. Ol; Aal, Kr. 0,30-0,55 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,75-1,40 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50-0.90 pr. Pd.: Gedde Kr. 0,15-0,55 pr. Pd.; 
Rejer Kr. 1,00-1,50 pr. Pd. . 

Tilførslen af levende Rødspætter bar i Ugens Løb væl'et ret betydelig. Direkte fl'il 
l!'iskeplads ankom 26 Kuttere: 9 fra Nordsiden af Anholt med Fisk vejende 18-24 Pd. 
pr. Snes, betalt med 41/.-6 Kr. pr. Lpd.; 10 fra Nordvest- og Sydvestsiden med Fisk 
vejende 14-18 Pd., betalt med 31

/ 4-5' /. Kr.; 3 fra Aalborgbugtcn med Fisk vejende ea. 
14 Pd., betalt med 31/ 2 - 4 Kr. og 4, fra Dvalegrundene, Læsø Rende og Bulbjerg med 
Fisk vejende 9-12 Pd., betalt med 2-311. Kr.· Fra Frederikshavn ankom 5 Kvaser 
med Fisk fra nordlige Kattegat og Vestkysten, betalt med 311._5'/. Kr. og 9 fra Grenaa 
med Fisk fra Aalborgbugten, betalt med 31/ 4-4 Kr. - 1 Kvase ankom fra Slipsbavll 
med 120 Lpd. Torsk, betalt med PI. Kr. - Pr. Jernbane o~ Dampskib tilførtes 3020 
Lpd. Rødspætter. il. 1-3 pr. Lpd., 188 Snese Makrel a 3-8 J\.r. og 144 Snese Hornfisk 
a 2-12 Kr. pr. Snes samt 115 Kasser svenske Sild. Endvidere pr. Baad fra l:hmrlet 
2657 Ol Sild li. 11/.-3 Kr. og 157 Snese Horufisk. 

Redskaber til Salg. 
Pall. Grund af Ejendoms Salg, Alders Svaghed m. m. 'tilbyaer Undertegnede alle 

sine Redskaber henhørende til Aalerusefiskeriet til Salg for den billigste Pris af Kr. 
3500, naar Handelen kan ske i Løbet af denne Maaned. Deri er indbefattet over 100 
Stkr. ekstra gode Ruser, Kuber, Pæle, Tougværk, Hyttefade til ca. 12,000 Pd. Aal, Ram-
buk, Damjolle m. m. Alt i første Klasses Orden. . 

LaurenbeJtg, Korsør. 

Frederikshavns Fiske-og Sætteskipperskole 
forbereder saavel indenbys som. udenbys Elever ,til Fiske- og_ S~ttesldpper
prøven. Nærmere Oplysninger gives af BestYl'elsens Formand,'K6nsul 
Christian t:lool i Frederikshavn. 



Xøbenha. vns Meka.n1ske 
Næt og Ga.rn-Fa. brik 

M. L. Utzon 
anbefaler 

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

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 1898. 

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. 

Fiskenætfabriken "Danmar k", 
. Grønnehave, Helsineør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,"'5 Helslne_r". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruler, Aalerader. 
Rejeruser , Rejer.ader, Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsganl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. • .... alekober, Kork, Flaadtræ og .Kateeha 
haveø paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler belvares Itraks. .. 
. led Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemeda.ille , . . 

Rediieret af c9-Qd. mag. wm, Lundbeck. - Trykt hos Frantz Ohriøttt'eu. Københan. 
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Nr. 35. I. September. 1898. 

:ll4:ed.1e:c:::Lsb1.ac!let udgaa.r hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, 6rønnegade IO, København K~ Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af 113 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

/ 
Indhold; Filkeriudøtilliugen i Bergen. Fi· 

okeokipperokole i Frederikohavn. Fra Limfjorde
fiokeriet. - Mindre Meddeleloer. Fiokeriheretuin
ger. - Bekendtgørelser. 

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

_ fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet . 
træffes desuden i Alm. 0-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 8 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. ---Breve Ilg 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, 
a, Musoovy Couri, 

London E. C. 
Telegram .A,dr.: ø.Umg. Loødoø 

Capt. A. SøIlinU, . 
48, Waverley Sireei, 

Hull. 
Telegram-Adr.: ø.Umg, HulI. 

Ældre Aaruanue af N Ol'di~k Tids
skrift :for Fiskeri, Fiskeritidende og 
Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 

. kunne gratis erholdes paa Dansk 
Fiskeriforenings Kontor, Stormgade 
20.' 

, Fiskeriudstillingen i Bergen. 

Juryen ved den internationale Fi· 
skeriudstilling i Bergen har nu endt 
sit Arbejde, og Bedømmelsen fore· 
ligger. 'Af de forskellige udstillende 
Lande fik Danmark 16 Guldmedaii
ler og 19 Sølvmedailler, Amerika 15 
Guldmedailler og 10 Sølvmedailler, 
Japan 10 Guldmedailler og lige saa 
mange Sølvmedailler, Rusland 9 
Guldmedailler og 14 Sølvmedailler, 
Frankrig 18 Guldmedailler og 22 
Sølvmedailler, Sverige 13 Guldme
medailler og 25 Sølvmedailler, Tysk
land 2 Guldmedailler og l Sølvme
daille, England ligeledes 2 Guldme· 
dailler og 1 Sølvmedaille samt en
delig Belgien og Spanien hver' 1 
Guldmedaille. Fra de fire sidst· 
nævnte Lande var Deltagelsen i Ud
stillingen imidlertid ringe. 

For Danlll;\I,ks Vedkommende til
kendtes folgcllde Belønninger. Æres
diplom: Dansk Fiskeriforening. Gu,ld· 
medaille: J. Bech & Sønner, Kbhvn., 
for Klipfisk. J. Benzon, Skibsbyg
mester, Nykøbing F., for Skibsteg
Ding. Forenede Bryggerier, Kbhvn.t 

ti. 
~1:1~ 



Skibsøi m. m. Direktoratet for kgl. 
grøn!. Handel, kollektiv U dstHling. 
C. R. Evers & Co., Kbhvn., Malt
præparater. Cornelius Knudsent 
Kbhvn., Jns~'umenter og Kompasser. 
Københavns Fiskerforening, Redska
her.. C. F. Lichtenberg, Kbhvn., 
Skihsbrød. ,1 ens Olsen; Thorshavn, 
Klipfisk. C, M~ Opffermann, Kbhvn., 
Fiskeboller m. v. Carl G. Peter
sens Enke, Kbhvn.} Skibsblokke. S. 
P. Petersen, Fuglefjord, Klipfisk. 
Fr. Preisler, Kbhvn., Kompas. Leonh. 
Tang, Kbhvn., Klipfisk .. Tuxen & 
Hammerich, Kbhvn., Kølemaskine. 
Netfabrikken (Utzon) Kbhvn., Fi-. 
skElnet. Sølvmedaille: Alfred Ben· 
zon, Kbhvn., Medicinkiste. Brinck 
& Spellerberg, Skive,. Røget AaI. 
Jul. Christensen, Kbhvn., Slippeap
parat. Joh. Clausen, Svendborg, 
Træskostøvler. Compo board Com p., 
Kbhvn., Fabrikat. Færøernes kol
lektive Samling. S. F. Hansen, 
Klaksvig, Seksmandsfaring. J. Jo
hansen & Søn, Kbhvn., Lædersværte. 
Jens Lauritsen, Jegindø, Vaadbin
ding. J. Lefolii, Kbhvn., Tørfisk 
og Klipfisk. F. H. Mehls€'n, Struer, 
Røget Fisk. Samme, Transportkasse. 
Chr. Popp, Saudarkrog, Klipfisk. J. 
Mortensens E f te dl. , Trangisvaag, 
Klipfisk. Hofbager Olsen, Kbhvn., 
llwo-Kaffehrød .• 1 ens Pedersen, Tissø, 
Geddeudklækning. Vejle Spinderi, 
Vejle, Tvist og Fiskegarn. Vend-· 
syssel Eksportforretning, Khhvn., 
Fiskeval'er. Vendsyssel Packing Co" 
Kbhvn., Frossen Laks. Bronceme
daille: P. Andersen, Esbjerg, Snur
revaad. ,V. H. Bandholm, .Frede
rikshavn, Vaadbinding. Raun By
bjerg, Skibsmodel. Conrad Chri
stensen, Kbhvn., Fiskekroge. .T. A. 
Hummel, Fur, Fiskeredskaber. P. 

Jørgensen, Kbhvn., Petroleumsmotor. 
Brødrene Nielsen, Kbhvn., Ruser. 
Hans Nielsen, Kbhvn., Ruser. F. 
Nielsen & Søn, Assens,Olieklæder. 
Joen Joenson, Nolsø,.Færøerne, Ti
mandsfaring. P. C. Pedersen, Frede
rikshavn, Fiskeredskaber. Jens Pe
dersen, Tissø, Fiskeredskaber. R. O. 
Pedersen, Vrigsted, Apparater til 
Fiskeavl. Chr. Stange, Svaneke, 
Røget Sild. Thor Tulinius, Kbhvn., 
Klipfisk. Hædrende Omtale: Bang 
& Tegner, Kbhvn., Forbindingskas
ser. J. Espersen, Vile, Vaadbin
ding. O. Iversen, Nykøhing M., 
Baadmodel.· W. Lassen, Kbhvn., 
Fiskerstøvler. R. Lykkeberg, Kbhvn., 
Rollmops. A. Nielsen, Listed, Røget 
Sild. Nordisk Flagfabrik, Flag. Joh. 
PadUl'sson, Kirkeby, Seksmandsfa- -
ring. Fr. Svendsen, Fur, Aalejern. 
G. Weise, Kbhvn., Fender, Red
ningsbælter m. v. E. Winkler, Kbhvn., 
Firmaplader. J. Wittig. Ærøskø
bing, Bølgedæmpere. Takke-Diplom: 
Dansk Biologisk Anstalt. Carl Bang, 
Kbhvn. l(udenfor Konkurrence som 
Medlem af Juryen). 

Fiskeslripperskole i 
Frederikshavn. 

Som bekendt er Frederikshavn 
Danmarks betyfleligste Fiskerhavn, 
idet her hører hjemme ca. l20 Kut
tere, ,som hver have ~ Mands Besæt
ning. 

Størsteparten af disse Fartøjer, 
føres nu af Folk, som ikke have 
underkastet sig nogen Slags Eksa
men. Trangen til eksaminel'ede 
Skippere gør sig imidlertid mere og 
gældende, efterhaanden som Far-



'ajo 

tøjerne blive større og Rejserne 
længere. SaaJedes skulle Kuttere 
paa Islandstiskeri have e~saminerede 
Skippere, da Fiskefartøjer udenfor 
N ordsøen kun inaa føres af Folk) 
som. mindst have bestaaet den i 
1892 indstiftede Fiskeskipperprøv(·. 
Sandsyndsigvis vil det ogsaa inden 
mange Aar blive fastslaaet, at nye 
Skippere skulle have aflagt denne 
Prøve for at kunne ansættes til 
Hjemmetiskeri paa Dæksfartøjer 
over en vis Størrelse. Thi medens
den ældre, prøvede Kutterskipper 
kan siges at have godtgjort sin 
Duelighed i Praksis, saa besidder 
den nye ueksaminerede Mand intet 
antageligt Bevis for, at han el' 

Opgav~n voksen, eller at han, kell
der Søvejsreglerne, der dog haH~ 

saa stor Betydning i befærdede Far
vande som Kattegat, Skagerak og 
Nordsøen. 

Enkelte af vore yngre Fiskere 
have derfor i de sidste Aar aflagt 
Prøven ved Navigationsskolerne. Men 
det er kun et Mindretal af vore 
Fiskere, som kunne og ville ofre 
Tid og Penge paa et Studieophold 
ved en i en fremmed By beliggende 
N avigationsskole. Det er ogsaa tem
melig meget forlangt, naar først 
Vedkommende har stiftet Hjem og 
Familie, hvilket jo cior de fleste 
']fiskeres Vedkomp1ende sker for
holdsvis tidligt. 

Det har derfor oftere været paa
tænkt at oprette en Fiskeskipper
skole i Frederikshavn, og en i Ram
borg bosiddende dansk Patriot har 
endog fol' nogle Aai! siden stiftet et 
Legat, hvis Renter, under ByraadeJs 
Kontrol, vil kunne benyttes i dette 
Øjemed. 
. Opgaven har imidlertid først Cun-

det sin Løsning nu, ved at der bel' 
i Byen bar dannet sig en Komite 
af tiskeriinteresserede Mænd, som 
have paa.taget sig at oprette og 
drive en Skole, der udelukkende 

. skal forberede til Sætteskipperprøven 
og Fiskeskipperprøven, i Henhold 
til' Loven af 25. og 30. Marts 1892, 
(altsaa ikke en egentlig Navi@;ations
skole, der forbereder til Styrmands-
3ksamen). Denne Skole vil træde 
i Virksomhed allerede ved næste 
Maaneds Begyndelse. Et Kursus 
vil vare 2-4 Maaneder efter ved
kommende Elevs Forkundskaber og 
Evner. 

Komiteens Medlemmer ere : d'Hrr. 
Kapt. Otta L Be:rg, Lodsoldermand 
Ch?'. Bærenz, Konsul Christian Cloos 
(Komiteens Formand), Formanden 
for Frederikshavn Skipperforening, 
Fiskehandler .J. ..4.. Jensen, Skibs
rheder P. Nielsen. Bangsbostrand, 
I!'iskehandler 1. P. Kongsbak, Skibs
handler P. Schon, Formanden for 
J!'rederikshavns Fiskerforening, Kut· 
terskipper P. Buhr og Kaptajn B. 
Thomsen. 

Fra Limfj ordsnskeriet. 

Det er en bekendt Sag, at der 
nu langs Limfjordens Kyster findes 
en stor Del Fiskerlejer med en 
talrig og stedse voksende Befolk· 
ning. Der findes Sogne ved Fjor
den og dens mange Forgreninger, 
hvor der endpg kan tælles ca. Hun
drede Familier, hvis Medlemmer saa 
godt som udelukke!ide' nære sig ved 
dette Fiskeri. Om Vinteren er det 
fornemmelig Torsk og Flynder, der 
gøres Fangst p,aB., medens Aa-



te fiskeriet er Hovedarbejdet om So 
meren. 

,Men fol' godt et halvt Aarhun
drede tilbage vare Forkoldene gan· . 
ske anderledes. Da fandtes der de 
fleste Steder kun enkelte bosiddende 
Fiskere, og det uagtet der i disse 
Tider forekom en større Mangfol· 
dighed af Aal end nu. Da var det 
de saakaldte "Havboere", d v. s.: . 
Fiskere fra Bavkanten, især Barho· 
øreboerne, som spillede første Vi· 
olin i Limfjorden. Disse Folk kom 
regelmæssig hvert Foraar op ad 
Fjorden og lejede sig ind hos Be
boerne, og de dreve saa et indbrin
gende Aalefiskeri. Dog lærte snart 
de lokale, Fiskere de fremmede 
Kunsten af og toge selv Arbejdet op 
med Havboernes forbedrede Rod
skaber. 

For ca. 20 Aar tilbage mærkedes 
der imidlertid en meget kendlig Til
bagegang i Fjordens Fiskebestand, 
og saa. maatte der banes nye Veje, 
Unge Fiskere, lige fra Nissum 
Bredning og øst paa i Fjorden, 
sloge sig- derfor ud paa Sommer~ 
ture til Issefjorden, Øresund og 
Vandene imellem vore sydlige Smaa· 
øer, hvor der en Tid fandtes en 
sjæld~nRigdom af Aal. Sjællæn
derne kendte nemlig ikke til Bru
gen af de moderne Fangstmaader, 
særlig ikke de med stort Udbytte 
anvendte "Snn·revaad". 

I de senere Aaringer lader det 
nu til, at Aalebestanden er-i 
n.ogen Fremvækst i Limfjorden,' og 
derfor er det gaaet mere af Brug 
"at fare paa Sjælland", tilmed da 
lokale Fiskere dersteds ogsaa ere 
blevne drevne i Fangsten, og da 
det er en' temmelig kostbar Rejse, 

~de enkelte Vovehalse undtagne, 

der i deres smaa aabne Baade, 
"Sjækter", sejle over Kattegat. 

Fjordfiskeriet drives som Regel af 
to eller tre Mænd i Fællig om' en 
Band, og Udbyttet er meget for
skelligt. I Almindelighed er A alen 
af mindre Støn'else, naar der tages 
mange, men der ka.n ogsaa tages 

\Eksemplarerpaa 10-12 Pd. pr. Stk. 
og derover. 

I Afsætningsforholdene er der 
sket store Forandringer. For indtil 

·ca. en Snes Aa.r tilbage var det en 
meget almindelig Fremgangsmaade 
at tage Aalefangsten hjem med sig, 
rengøre Fisken og nedsalte den. 
Naar mau saa havde samlet sig en 
halv Tønde eller. sligt, solgtes den 
til "isse Gaardmænd, som san igen 
røgede Aalen, hvorefter de nedpak
kedes i Tønder, kørtes til Byerne 
og solgtes. Som en Erindring om 
disse primitive Forhold, kan man 
endnu i Nærheden af flere Gaarde 
se et lille saakaldt Røghus, hvori 
Aalene bleve røgede. Men nu om 
Stunder er det kuil rent undtagelses
vis Gaardmænd, som befatte sig med 
større Handel med AaI; thi døn 
langt overvejende Del af Fangsten 
sælges levende og sendes især til 
England og Tyskland. Om Som
meren er der stadig Aalekvaser og 
Dampskibe, som sejle omkring i de 
forskellige Vige Qg Sunde og mod
tage Aalen,' i Almindelighed et Par 
Gange om Ugen, og Fangsten føres 
direkte til de udenlandske Havne
pladser, hvorfra den sendes ind i 

-Landet pr. Bane. Saaledes skal 
,let ikke høre -til Sjæsdenhederne, 
f. Eks. i Berlin, at faa levende 
AnI, som ere fangede i Limfjorden, 

noget, som formodentlig ikke 
finder Sted i vor egen Hovedstad. P. 
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Mindre Meddelelser. 

fra Færøerne. Et af Lagthinget 
nedsat Utlvulg i Trawlsagen har haft 
den Opgave at tage under Over
vejelse, hvilke Forholdsregler der 
bør tages i Anledning af fremmede 
Skibes Overgreb ved Fiskeriet paa 
færøisk Søterritorium. Udvalget, der 
nedsattes den 30te Juli, afgM den 
Sdie 'August sin Betænkning, der 
sluttede med følgende Resolution: 
"Lagthinget indgaar til Rigsdagen . , . 
med indstændig Begæring om, at 
samme vil give Færøerne den Be
skyttelse mod fremmede Fiskeres 
Overgreb paa dansk Søterritorium, 
hvortil vor statsretlige Stilling be
rettiger os, og at denne Hjælp, under 
Hensyn til de ulykkelige Følger, 
som de Fremmedes Fiskeri med 
Trawl alt" har afstedkommet og for 
Tiden anretter, maa ske snarest 
muligt." Dette Forslag blev ifølge 
"Dimmalætting" enstemmigt vedtaget 
af Lagthinget. . 

Vandsyn og Vandløbsflskeri. Rundt 
omkring i Landet findes der et slet 
ikke saalille Ferskvandsnskel'i i 
vore mindre Vandløb, et Fiskeri, 
som baade er til Nytte og Glæde. ' 
Et Forhold d~rved, som i man~e 
Tilfælde lades upaaagtet, og som i 
høj Grad el' ødelæggende derfor, er 
utidig Rensning, bestemt af det lo
kale Vandsyn. Man lader nemlig 
denne foregaa paa Tider, der ikke 
tager Hensyn til Fiskeyngelens hel
dige Udklækning, og man maa ofte 
med Harm~ være Vidne til, at Mil
lioner af Fiskeæg ligge paa Land 
sammen med den oprensede Vege
tation. 

Der kan i ingen Retning være 

noget til Hinder for, at Vandløbenes 
Syn og Rensning foretages paa Tids- . 
punkter, der tillader Ægudklækni~gen 
at foregaa betryggende. Det el' blot 
Mangel paa Forstaaelse af· For
holdets Betydning, der gør sig gæl
dende. Med ri'ogen god Villie . og 
Omtanke vil s.aaledes Fiskerieti vore 
Vandløb kunne undgaa dønne brutale 
og aldeles unyttige Overlast. 

Lærer P. 

Fiskeriberetninger .. 

Frederikshavn, d~ 29. Avg. 1898. 
Ugens sidste Dage bragte temmelig 
uroligt Vejr, og da de første Dage 
tlj~eller vare særlig gunstige, har. 
Udbyttet for fleres Vedkommende 
været tarveligt og Tilførslen knap, 
hvad Fiskehandlerne iøv.rigt ikke 
have havt noget imod, da Behold
ningerne fra forrige Uges rigelige 
Fiskeri endnu for manges Vedkom
mende langtfra ere udtømte.' Fra 
Vestkysten ere kun enkelte Laster 
indtrufne, 5-6 Kuttere, der havde 
etUdbytte af omkring ved 100 Snese 
Rødspætter,vejende 15·-22 Pd. 
Snesen og betalt med 21

/ 11-5 Kr. 
Snesen. Fra svenske Kysten indkom 
midt i Ugen enkelte med fuld Last, 
de senere der tiskende hindre~es i 
at faaFangst af den opkommende 
sydlige Storm, de havde fra 20- 80 
Snese Rødspætter, vejende 14-20 
Pd,. Snesen og beta1te med fra 2--:-
4 Kr. pr. Snes. Paa Herthas Flak 

. havde lige'ed~s kun de færreste fuld' 
Last, op til 200, Snese Rødspætter, 
som' betaltes - med fra 11/'2-2 Kr. 
pr. Snes og var af en V ægt fra 10 
-11 Pd. -pr. Snes. Udbyttet paa 
Rusmandsbankennbrd af Læsø naa,· 
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ede op til 300 Snese fol' nn;;le en M 

koltes V pdkommende, FU,rn vejede 
lig~'som de fra Herthas Flak og op
nanede lignende Priser. Eli enkelt 
efter Hummer fiskende Kulter er 
indkommf't fra VestkystPIl Iii ed, ca. 
200 Sth., og lnndvtærts 1i Ilures en 
Del fm V estkysten særli~ fra Lok
ken. Prisen er henved l Kr. pr. 

, . Pc!. ell gros. Kl. 

Spodsbjerg, den 27. Avg. 1898. 
Ro(lspættefiskeriet fra Spodshjerg og 
allllindPligvis i hele Langelandsbæltet 
kan fl';t Midten af indevæn'nde Maa
ned betragtes for tildels ophørt, idet 
dl I' nu kun fiskes enkelte Rødspæt
h,!' i de udsatte Bundgarn. I Maa
nedens 2 første Uger pr her fra 
Spodshj~rgfisket ca. 200 Snl'se Rød-

. spætter, som med Undtagdse af (aa 
Snese, solgte her paa Pladsen,. blev 
opkøbte af Skipper I~arsen med 
Kvasen ~Hansine" fra Svendborg 
fOl' en' Pris af 1 !{r. 50 Øre pr. 
Snps, Fisken vejede gennemsnitlig 
12 a 14 Pd. pr. Snes; paa Grund 
af det \'arme Vejr døde Ollltr. Halv
delen af de købte Rødspætter, hvor
for Skipper Larsen maa.tte søge Af
sætning af Fisken igen til en lavere 
Pris end givet, og K vasens Bestem
melsessted Flensborg blev opgive,t. 

I de senere Dage er fanget en 
Del Hornfisk, 150 Snese, og forsendt 

til København til en Pris a 3 Kl'. 
Snesen. 

Aale- og Sildefiskeriet forberedes 
med stor Iver for at paabegyndes 
til Begyndelsen af næste Marm~J; 
endelig kan notel'e~, at der er fisket 
i fOl'egaaende Uge ca. 3 Snese Ma
krel, forsendt til København til en 
Pris a 5 Kr. pr. Snes. 

I de senere Dage hul' eler lobet 
en usædvanlig stærk Stl'Offi i Lan
ge1andsbæltet, som har hindret Ud
aætning og Inddragning- af Bund-
garnene en Del. J. 

Nissum Bredning, den 26. Avg. 
1898. Rejefiskeriet her i Lirilfjor
den har i den forløbne Del af Som
mel'E>n vær~t gennemgaaende meget 
ringe, og man giver den overvejende 
Kølighed Hovedskylden for dette 
Forhold. Den Varme, del' i de 
sidste fjorten Dage har hersket, har 
daogsaa givet en Forandring til 
det bedre. Der betales indtil 75 
Øre pr. Pd. Rejer. G. 

IUngkøb'ing Klit, d. 26. Avg. 1898. 
I forrige Uge opdagede herværende 
Fiskere, at . der stod Makrelstimer 
under Kysten, og man forsøgte at 
gaa ud. Det viste sig dog, at Fi
sken -stod for langt af ,Land,' saa 
man ikke fik noget nællneværdigt 
Udbytte. Det hører i det hele taget 
til Sjældenhederne,at man her for 

. Kysten faar disse særd€'les efter
stræbte Fiskestimel' nær nok til 
Land. J. 

'En Kvase 'Baad til Salg. 
En god Fiskehaad, hygget 

af Eg, velsejlende, ea. 19 
Fod lang, med fuldt Tilhehør 
af gode Sejl, Rundholter, 
OSV., dl' billigt til Salg, da 

,den er for stor for Ejerens 
Behov. Man hehage at hen
ven(le sig snarest muligt til 

Snuppevaad. 
.J eg undertegnedetilbyder 

J;'iskel'e mine hekentlte Snnr
revaad i forskellig Størrelse 
og Ma~kevidde t.il den billige 

pau 4 TOlJs saa god som ny 
med udmærket Inventarium. 
Jlye Sejl og tilhørende Vaad 
er meget billig til Salg ved 
Henvelltlelse til ' 

:Fisker P. PederseJ_, 
Hou pr, Hou Station. 

}<'isker Øaus lIausen, 
Snøkkersten. 

Pris af 90 Øre 'pr. Fv. -
Tohisvaad (Rejevaad) vævet 

af Hørgarn leveres ligeledes 
til billigste Pris. 

Niels Uhr. Nielsen •. 
Vaadbinder. SkageR. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen fra 21. Avgust til 28. l\.vgust 1898 . 

T'I" t' "'Cl.... --t:;I ... ø. U'J = q::: "::::I rn' ~ "'Cl "'C::J 
. .= d" ~ iP 1\ ~ ~~ ~ I I g,oj I "'f O) ~ 

I,ør a,: lDEQ iPc -= 2 :;::0:: E 1:= -;.;; tlSd; ~ -; 
t:C=. :c:- :le ~ I-t:n C> CL! Icc.;;I...IC/J c::I ~ 

'" 'CL! o:C .. o CL! 

Da.nskeFiskerfartJ Pd. l'd. I Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. PLt. Pd~ Pd. Pd, 

5 fra Frederiksh. I 147i8 
18 fra andrePladseri 31698 I 

Danske Kvaser: i 
10 fra Frederiksh, 44640 
10 fra andre Pladser 14148 216001 

_ 

svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
~~~~~ 3 ~H 
Fiskerlejer . . . 1992 16601 930 4751610453 314 

pr. Jernbane & 4 

Dampskib. . ,. 17552 4630 7020 16002 606 129041 25900 4210" 3494 10122 
~-.-------·---,---.---�--~-I----

laIt ... ,122816 4630 7020 1992124860 I 1536 1765573635314HO 3494 10436 

l) Torsk. 2) 716 Pd. Torsk og 8S. Pd. Kullor. 3) na22 Pd. AtlI og Hal Pd. Aalekvabber. 4) A,,1. 
1\) 3044 Pd. I,ttko og 1166 Pd, Ørred. 

- lait er der tilført 393904 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende l{r. 3,00-5,25. KasRensk 

Kr. 1,50-3,50 pr. Lpd.; -:Makrel Kr. 3,00-7,00 pr. Snes; Torsk, levende Kr. 1,10 -1,50 pl'. 
Lpd.; Sild, Kr. 1.25-2,50 pr. Ol; Aal, Kr. 0,15-0,55 pr. Pd.; Laks Kr, 0,80-1,40 pr, Pd.; 
Ørred Kr. 0,80-1,10 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,20-0,45 pr. Pd.; Rejer' Kr. 1,00-1,50 pr. Pd. 

'l'ilførslen af levende Rødspætter bar ogsaa i deune Uge været ret betydelig. Direkte 
fra Fiskeplads ankom.23 Kuttere. 11 fra NordSIden af Anholt med Fisk vejende 18--24 
Pd .• betalt med 4"k 5'/. Kr. pr. Lpd.; 6 fra Sydvestsiden med Fisk vejende 13-15 Pd .• 
betalt med 3-3s, • .11.1'.; 4 fra Aalborgbugten med Fisk vejende 11-15 Pd., betalt med 
3-4 Kr., og 2 fra. Herthas Flak og Læsø Rende med Fisk vejende 9-11 Pd., betalt med 
3 Kr, Jlra Frederikshavn ankom 5 Kvaser med Fisk fra forskellige Pladser, betalt med 
3"/.-43{. Kr., og 6 fra Grenaa men Fisk fra Aalborgbugten og Anholt, betalt med 3-0 
Kr. Af Torsk tilførtes med 4 Kvaser 1200 Lpd .. betalt med l Kl'. 10-1 Kr.50. 
Pr. Jernbane og Dampskib tilførte s ca. 1100 Lpd. Rødsp@tter a PI. 31'12 Kr., 234 Snese 
Makrel a 3-7 Kr. og 90 Kasser syenske Sild. Pr. Baad fra Sundet ankom 3394 Ol 
Sild a P!._211~ Kr. 

Redskaber til Salg. 
Paa Grund af Ejendoms Salg, Alders Svaghed m. m .. tilbyder Undertet;nede alle 

sine Redskaber benhørende til Aalerusefiskeriet til Salg' for den billigste Pris af Kr. 
3500, naal' Handelen kan' ske i Løbet af denne Maaned. Deri er indbefattet over 100 
Stkr. ekstra gode Ruser, Kuber, Pæle, Tougværk, Hyttefade til eR.. 12,000 Pd. Aal, Ram
buk, Damjolle m. m. Alt i første Klasses Orden. 

LaurenbelJg, Korsør. 

Frederikshavns Fiske- og Sætteskivperskole 
forbereder suavel indenbys som udenbys Elever, til Fiske- og Sætteskipper
prøven. N ærmere Oplysninger gives af Bestyr~lsens Formand, Konsul 
Christian Cloos i Frederikshavn. 

", 
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Xøbenha vns Meka,n1ske 
Næt og Garn-Fabrik 

M. L. Utzon 
anbefaler 

Aalevaad.' Agnvaad. 
København V. Telef. Nr. 2671 V. Vesterbrogade 70 . 

• """" ............... "","' ... ' .. A"' ... "" .............. , .... """"","""""""""" ... , .. : .... ".,."""","" 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima. amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmae. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator . 

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

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

TeleConnummer ,,15 HeI8in~.r". 

leverer ~fter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn . Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn, Bom
uldsgarn., Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagensbilligate Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-aleknber, Kork, Flaadtræ ol' KateeItu 
haves paa Lal'er. . 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret aC o3~d. mag. lViZt Lundbeck. - Trykt hos Frant~ fJlwisttreu. København. 
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Nr. 36. 8. Se ptember. 1898. 

l!.4:e~eXXl.Bbl.a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indla.ndet 10 Øre pr. Petit

linje af l/a Sides Brede; for staa.ende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Til Dansk Filkeriforenings Medlems
blad. - Om Ulykkes- og Llvsforaikring for Fiskere, 
- l'iokere p.... Udflugt, - Fiokeriberetninger. -
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 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. SøJliJlg, Danish Consulate, 
5, Muøoovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adfo' øøllJng. London 

Capt. A. SøJliJlg, 
46, WaverIey Sireei, 

Hul!. 
Telegram.Adr,: øølllng. Hall. 

Ældre Aargange af Nordisk Aars
skrift for Fiskeri, Fiskeritidende og 
Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
kunne gratis erholdes paa Dansk 
Fiskeriforenings Kontor, Stormgade 
20. 

Vi have modtaget nedenstaaende: 

Hult, 31. A vg. 1898, 
Til 

Dansk Fiskeriforenings 
Medlemsblad. 

Vil De godhedsfuldt optage efter
følgende i Medlemsbladet som Svar 
pall. d'Hrr. H. Barber & Sons Ar
tikkel i Bladet for 11. ds. 

Først for et Par Dage siden har 
jeg set Artiklen fra d'Hrr. H. Bar
ber & Son i London i Medlemsbla
det af 11. ds. i Anledning af et 
Interview, jeg havde i Juni Maaned 
med Korrespondenten for "Danne
brog" i København angaaende "Vor 
Fiskeeksport til England". Korre
spondenten har i det væsentlige gen
givet mine Udtalelser korrekt, men 
da han ikke er Fagmand, og da 
Samtalen drejcue sig om Ting, som 
nødvendiggøl'c noje Kendskab til de 
lokale -og faglige Forhold, har han 
paa enkelte Punkter ikke opfattet 
min Mening. 

Jeg har saaledes paa ingen Maade 
sagt, at de londonske Kommissio
nærer beregnede sig mere end de 

~ 
~~ 
<~ 



l> 0/O Kommission, som de i Følge 
Overenskomst skulle have, men der· 
imod har jeg udtalt, at the home- ' 
going prices :>: de Priser, der an
føres, som Salgspriser paa Afregnin- • 
gerne, indtil sidste Efteraar ikke 
vare et s~ndt Udtryk for de Priser, 
der opnaaedes paa Markedet, men 
derimod en af Kommissionærerne i 
Samraad fastslaaet Pris,som altsaa 
bliver en kunstig Pris og ikke nogen 
virkelig Notering. N aar jeg end
videre har sagt, at et vist Beløb 
gik i de forkerte Lommer - jeg 
har aldrig sagt, at de gik i For
handlernes Lommer, som "Fish 
Trades Gazette" har oversat det-, 
da har jeg dermed ment, at paa 
den nuværende Salgsmaade maa de 
danske Eksportører betale betyde
lige Beløb, som vilde kunne spares, 
hvis der i Lighed med, hvad Ty. 
skerne og Hollænderne have, blev 
oprettet et eget Udsalg, specielt for 
Aal, med Depot f. Eks. i Esbjerg, 
sao. at der kunde sendes tilst række-

'ligt til at forsyne Markedet, og ikke 
saaledes som det nu gaar, at der 
den ene Dag sendes store Mængder, 
sao. at Markedet bliver overfyldt, 
hvørved Priserne gaa ned, og den 
næste Dag slet ingen sendes, men 
at der stadig kunde blive en jævn 
Forsyning. Det er altsao. set fra 
et dansk Synspunkt, at jeg mener, 
at disse Penge gaa i de forkerte 
Lommer, idet jeg ikke er her for 
at varetage de londonske Forhand
leres, men de danske Eksp.ortørers 
Interesser. 

Hvad endelig angaar den af d'Hrr. 
H. Barbel' & Son antydede danske 
Salgsmand, som skulde forestaa det 
eventuelle danske Udsalg, da har 
jeg ingen som helst Interesse i, at' 

netop han vælges. Det er mig om 
at gøre at faa Sagen ordnet paa en 
for alle Parter tilfredsstillendeMaade, 
og jeg ser ligesao. gerne en hvilken 
som helst anden Ma.nd, eventuelt 
en Englænder overtage det even
tuelle danske Udsalg, hvis Realisa
tion jeg haaber snart maa komme i 
Stand paa saadanne Betingelser, at 
ligesao. lidt som de londonske For
handlere ville arbejde for Intet, der 
ogsaa maa kunne blive noget tilovers 
for Qe danske Eksportørers Arbejde. 

. A. 8ølUno. 

Om Ulykkes- og Livsforsik· 
ring for' Fiskere. 

Som det vil erindres af ærede 
Deltagere i Dansk .Fiskeriforenings 
Generalforsamling i Foraaret, op
toges Tiden paa dette Møde væsent· 
lig af Diskussionen om Vestkyst
havneøagen. Skønt denne Sag selv
følgelig sao. godt som nogen anden 
er værd at ofre baade Tid, Omtale 
og Arbejdepaa, saa er den dog for 
stor og vidtløftig, og, som det viste 
sig hin Dag, Meningerne om den 
for delte til, at den kan diskuteres 
til Ende paa en enkelt Dags Møde, 
hvor en bestemt større· Dagsorden 
foreligger og nødvendigvis skal gen
nemføres. Den vistnok i alt sær
deles vellykkede Generalforsamling 
trak da ogsaa sao. læ~ge ud og lagde 
sao. meget Beslag paa saavel Be
styrelsens som Deltagernes Opmærk
somhed, at Afslutningen, 'da den 
oprandt, øjensynlig vat en Imøde
kommen af et fælles Ønske. Ikke 
des mindre løb dog Tiden for hurtig 
bort for flere af Deltagerne, ber· 
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iblandt· undertegnede, der var mødt 
som Repræsentant for Grenaa Fi
skeriforening, idet flere havde ønsket 
Ordet for forskellige andre Emner,. 
som man havde ment passende at 
kunne omtale ved denne General
forsamling. 

Hvad jeg for mit Vedkommende 
særlig havde ønsket Lejlighed til at 
henlede Dansk Fiskeriforenings Be
styrelses Opmærksomhed paa, var 
Oprettelsen af Ulykkes- og Livsfor
sikringsanstalt for Fiskere og da 
navnlig en Ulykkesforsikringsanstalt, 
hvortil Trangen stadig med kortere 
eller længere Mellemrum godtgøres. 

Hvad angaar en Ulykkesforsikring 
for Fiskere, da har der, saa vidt 
jeg ved, gentagne Gange i de senere 
Aar paa Rigsdagen været fremsat 
Forslag, blandt andet ogsaa i sin 
Tid i Sammenhæng med Forslaget 
til den i sidste Rigsdagssamling ved
tagne Lov om Ulykkesforsikling for 
Arbejdere i de mere farefulde indu
strielle Erhverv,. men stadig uden 
andet Resultat, end at man .vistnok 
endnu staar l\Iaålet lige fjernt. 

Den stadige Fremkomst af For
slag i dette Øjemed, taler som et 
glædeligt Bevis for, at man paa for
maaende Steder har baade et aabent 
øje for og en god Villi e til at af
hjælpe den tilstedeværende Trang; 
men da Forslagene tillige stadig 
fremkomme under nye Faser, ligger 
ogsaa heri et Bevis, der for saavidt 
er mindre glædeligt, som' det viser, 
hvor vanskeligt det i Virkeligheden 
er at realisere Planen paa en over
kommelig og fyldestgørende Maade. 

Den største Vanskelighed ligger 
rimeligvis deri, at det er en over
vejende ubemidlet Samfundsklasse, 
der her er Tale om at hjælpe, og 
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at de Krav, som, da man ikke her 
har en præmieydende Arbejdsherre 
i Ryggen, uumlgaaelig ville blive 
stillede til de forsikrede selv, maa 
være saa læmpelige, at de ikke blive 
en generende Byrde for de paagæl
dende ved at gøre et altfor stort 
Indhug i deres i Forvejen beskedne og 
~ennemgaaende kun til det daglige 
Udkomme tilstrækkelige Indtægt. 
Præmierne maa altsaa være lave; 
men da den Hjælp, man ønsker gen
nem Forsikringen at kunne yde i 
Ulykkestilfælde, alligevel bør være 
af en saa rigelig Beskaffenhed, at 
den kan virke som en nogenlunde 
effektiv og varig Støtte, bliver Spørgs
maalet dette: Hvorfra skal man 
forvente de manglende nødvendige 
Midler til, at Forsikringsanstalten 
kan bestaa og vedblivende opfylde 
de Forpligtelser, man paalægger 
den? 

Det sidst fremkomne Forslag til 
en Ulykkesforsikring for Fiskere er 
af Folkethingsmand J. Hage fremsat 
i Slutningen af sidste Rigsdagssam
ling som særskilt Forslag og· er ud
arbejdet af Forslagsstilleren samt 
Folkethingsmændene Trolle og Bram
sen, hvilke sidste to Herrer absolut 
hver for sig ere kyndige og nøje 
inde i Fiskernes Kaar og inde i 
IJivsforsikringsforhold. 

Hr. Hages Forslag gaar ud paa, 
at enhver dansk Fisker, som ikke 
har Adgang til Harboørefondet eller 
et andet større Understøttelsesfond 
for Fiskere, skal for 5 Kr. i aarlig 
Præmie kunne sikre sig en Gang 
for alle en Understøttelse stor 3600 
Kr., hvis han ved indtræffende Ulyk
kestilfælde bliver varig arbejdsudyg
tig, eller at der, hvis Ulykkestilfæl
det medfører Fiskerens Død, ydes " 

0j, 



hans Enke en Gang for alle ~n Un
derstøttelse stor 2400 Kr. Forslaget 
forudsætter, at fuldstændig Invaliditet 
blandt Fiskerne vil høre til Sjælden
heder, idet man rimeligvis ergaaet 
ud fra, at de almindeligst indtræf
fende Katastrofer som oftest viJ)e 
medføre, at Fiskeren enten bjerges 
forholdsvis uskadt eHer ogsaa om~ 
kommer ved Drukning; og at der 
saaledes som Regel kun vil blive 
Tale om den mindre Understøttelse 
til Enken. Selv med sidstnævnte 
Forudsætning vil dog den la ve Præmie 
næppe kunne give tilstrækkelig Ind
tægt til, at Forsikringsanstalten her 
igennem kan opnaa Dækning af sine 
Forpligtelser, hvorfor Forslaget ogsaa 
udtaler det Haab, at det manglende 
maa bevilges som Tilskud af Stats
kassen. 

FOl'Slagtt synes at være holdt i 
en saa beskeden Form, at det turde 
gøre Regning paa velvillig Modta
gelse i alt Fald som Forhandlings
grundlag ud af hvilket, der maatte 
kunne udvikle sig endog noget bedre 
og rigeligere, end hvad Forslaget 
ligefrem nævner, en Skæbne, som 
ogsaa utvivlsomt har været Forfat
t~rnes skjulte Haab og sikkert er 
tilstræbt netop ved Forslagets maa
deholdne Krav til alle Sider. 

Desværre fremkom Forslaget saa 
nær mod Rigsdagssamlingen Slutning, 
at man ikke gennem Forhandlin
gerne fik Lejlighed til at kende For
slagets nærmere Detailler og heller 
ikke fik noget· Indtryk om Lovgiv
ningsmagtens Sympathi for Forslaget 
og hvilke Ohancer, det overhovedet 
har for i en overskuelig· Fremtid 
eventuelt at blive gennemført til 
Lov, (Sluttes.) 

Fiskere paa U dfiugt. 

Søndagen den 21 Avgust foretog 
Isefjord ens Fiskeriforening en Ud
flugt til Vallekilde Højskole. Man 
tog fra. Holbæk paa 4 Vogne, som 
Byens Købmænd havde stillet til 
Fiskernes Raadighed, og paa dem 
befandt sig 40 Deltagere, som mod
toges ved Indkørselen til Skolen af 
Hr. Lærer Bennike, som er Lærer 
ved Fiskeriskolen, Derefter samle
des vi alle . i Foredragssalen, hvor 
Hr. Bennike bød Fiskerne Velkom
men til Vallekilde, og derefter for
talte han om det Liv, der førtes 
paa Skolen, om Tidens Inddeling, 
o. s. v. Foredragene ere fælles 
Undervisning, derefter gaar hver til 
sin Afdeling. Fiskerne undervises 
bl. a. i Fiskenes Naturhistorie, i 
N avigation, Kurvefletning og andet 
mere. 

N u ringede den store Madklokke 
og forkyndte, at nu var Middags
bordet dækket til os, Deltagerne 
vare nemlig indbudte til Middag. 
Efter Bordet bød Forstanderen, 
Povl Hansen Fiskerne Velkommen 
og forklarede Betydningen af, at 
Fiskerne som unge kom paa Skolen 
og lærte at forstaa og kende Fi
skenes Levevis og lignende, det er 
om at gøre, at den Gærning, man 
virker i, giver det fulde Udbytte, 
og derfor er det nødvendig, at Fi
skerne lære at kende deres Gærning 
baade theoretisk og praktisk, Sila 

de naa til at betragte deres Ar
bejde med Glæde og ikke som et 
Trællearbejde. Sluttelig udtalte 
Forstanderen Ønsket om, at ligesom 
den danske ~onde saaledes ogsaa 
den da.nske Fisker maatte naa frem 
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til Velstand, og overlod derefter til 
sin mangeaarige Ven og Medlærer 
at forevise os S}wlt>n med dens 
mange og gode Indretninger. 

Vi besaa Gymnastiksalen, hvor 
de storo Efteraarsmøder afholdes, 
da det er det største Rum ved Sko
len, derfra kom vi til A v lsgaarden j 
senere besaas Fiskerisamlingen merl 
stor Opmærksomhed; der findes i 
den Eksemplarer af saa godt som 
alle danske Fisk, dels Skeletter dels 
i Sprit; blandt andet vistes en 
Stødtand af en Narehval, som var 
fisket paa Island af Skolens Fiske
kutter. Deltagerne drak derefter 
Kaffe hos Lærer Bennike, hvorefter . 
vi besteg en Udsigts høj, den saa
kaldte Tinghøj, som et Hold kvinde
lige Elever havde købt og tilskødet 
Skolen; man har derfra en herlig 
Udsigt, og i klart Vejr kan man se 
32 Kirker, foruden at man kan se 
Sejrø og Samsø og J ærnhatten paa. 
Jyllands Østkyst, hvilken er 9. Mil 
borte. Senere besruls afdøde For
stander Triers og Hustrus Grav
steder, som findes paa en indhegnet 
Plads paa Marken et lille Stykke 
fra Skolen, endvidere besaas Haven 
med dens Mængder af Urter og 
Frugtræer, hvorefter Deltagerne toge 
tilbage til Holbæk; men forinden 
sattes en Indsamling i Gang til 
Fordel for fattige Elever, og eftn 
dette fornøjelige og lærerige Besøg 
paa Vallekilde Højskole skiltes Sel
skabet med Ønsket om, at de ung~ 
vilde søge Højskolen, da det nu var 
bleven for sent for os ældre. Med 
disse Linier være Vallekilde Høj
skole anbefalet paa det bedste til 
de unge Fiskere, derfra kan enhver 
sikkert faa noget godt med sig hjem. 
Fisker, I. S. JeDleD, Dragerup, Holbæk. 

Fiskeriberetninger. 

Mislykket Fiskeri. Hummerf1ske-
. riet paa Thylands Havkyst har, 
efter hvad der meddeles os, givet 
et ganske elendigt Udbytte i Som
mer, saa man kan betegne det som 
mislykket. Da Fiskerne regne med 
Hummerfiskeriet som en sikker Fak
tor i deres Erhverv, vil man kunne 
forstaa, at Forholdet føles som en 
Ulykke af betydelig Størrelse. P. 

Fejø, den 1. September 1898. 
I Avgust Maaned har Udbyttet for 
de fleste Vaadfiskeres Vedkommende 
været bedle end i forrige Maaned 
omend langt fra saaledes, at det kan 
betegnes som godt. 

I Midten af Avgust indtraf ende
lig det Sommervejr, man længe 
havde ventet, men tillige faldt det 
i med stille, saa man ikke kunde 
drive. Fangsten varierede fra 50-
120 Aal pr. Nat. A alene ere 
faldne store i Aar og have vejet 
5-7 Pd. Snesen, betalte med 35-
40 Øre pr. Pd. af de her statione
rede Opkøpere. 

Ved 'Bandholm har man forlængst 
prøvet at sætte Sildegarn men 
endnu ej haft videre Udbytte; ved 
Ohnsevig havde et Par Baade for
leden i Langelandsbæltet. en Fangst 
af 30 Ol Sild. c. c. 

Frederikshavn, d. 5. Septhr. 1898. 
Ugen begyndte med uroligt og storm
fuldt Vejr, SODl kulminerede med 
den "kritiske" 31. Avgustj først i 
Løbet af Fredagen bedredes For
holdene noget,' hvorefter' hele Fi
skerHaaden straks stod til Havs. 
I Ugens alledørste Dage ind~om 2 
Kuttere fra Skagens Østside, den 
ene havde ca. 100 SnesQ/ den anden .... 

.~~ 



ca. 170 Snese Rødspætter vejende 
ca. 12 Pd. Snesen og betalte med 
1 Kr. 50 0re pr. Snes. Ilesuden 
indkom samtidig en Del K utt0re fra 
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'Fiskegrundene ved Læsø, m0n Ud
byttet var for alles Vedkommende 
yderst tarveligt. Efter knapt et 
Døgns Fiskeri indkom i Lørdags 
Eftermiddag henved 30 Kuttere, 
som havde forsøgt Fishri nord af 
Læsø, i Læsørende, paa Herthas 
Flak og paa Kobbergrunden, men 
ingen havde, som man vel kan tænke, 
i dette korte Tidsrum opnaaet til~ 

fredsstillende U dbytte, en enkelt 
havde 100 Snese ellers varierede 
Fangsten mellem 5 og 50 Snese pr. 

! 

Kutter, Rødspætten vejede fra 9-
13 Pd. Snesen og betaltes med fra 
1 Kr.-2 Kr. SO 0re Snesen. Fra 
Kristianssand stadig ingen Tilførsel 
af Hummer, men den IS. September 
ophører Fredningstiden for Hummer 
i Norge og i en stor Del af Sver
rig, og saa gaar d et løs; fra V est~ 
kysten tilføres en Del Hummer til 
herværende Modtagere, i sidste Uge 
har Fiskeriet dog været meget ge
neret af det urolige Vejr; Prisen er 
stegen paa Grund af den knappe 
Fremkomst, der betales nu for 
Vestkysthummer 1 Kl'. 30 0re-1 
Kr. 40 0re [Jr. Pd. en gros. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

fiskekroge -Fabriken 
- Søh.ed.Ul., I A.lborg 18811", 

l KøhnhlYn1888 

anb6faler sit U dSlug at alle 80rter 
:I!'illkekroge, s ..... vel l Staal, J ær. 
som Messing, samt Pilke I Tin ug 
Bly. Forsend.os mod. Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde n. 

København K, 

BERGEN 
........ 1898 ........ 

Baad til Salg. SnUl.'J.'evaad. 
En god Fiskebaad, bygget' ,feg undertegnede tilbyder 

.Jj'iskere mine bekendte Snur
af Eg, velsejlende, ca. 19 revaad i forskellig Størrelse 
Fod lang, med fuldt Tilbehør og Maskevidde til den billige 
af gode Sejl, Rundholter, Pris af 90 Øre pr. Fv. 
osv., er billigt til Salg, da TobisvaadCRejevaad)vævet 
den er for stor for Ejerens af Hørgarn leveres ligeledes 
Behov. Man behage at hen- b'U' p , 
vende sig snarest muligt til til l 19ste rIS. 
Fisker HaDS UaDseD, Niels Chr. Nielsen. 

Snekkersten. Vaadbinder. Skagen. 

International· Fiskeriudstilling 
Landsudstilling for Haandværk, Industri, Kunst, 

Landbrug m. m . 

16. Maj-aO. September. 

Frederikshavns Fiske- og Sætteskipperskole 
forbereder saavel indenbys som udenbys Elever til Fiske- og Sætteskjpper
prøven. Nærmere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, Konsul 
Christian· Cloos i Frederikshavn. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen fra 28. Avgust til 4. September 1898. 

-- ... ... 
I I bO.8 

"Cl 
... J "- 'liS G> oX~ oX 

GO G> 
... 

~= ~.: Cl. GO G> >. 
L. f"ii q::: ::=! e"", oXL. "Cl Tilført af: Cl. 

I 'ii ~ 
"Cl 

~~ I!~ 
oX .. .. 

I 
en !'Cl L. "Cl 'ii Cl! L. olllC lo. ....t eD G> 

:lE oX I-tw o <~ ~ CD oX 
(/) o ::c "" o (/) 

DanskeFiskerfart. :1' Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

l fra Frederiksh. 1800 
l fra andre Pladser 720 

Danske KV9Æer: 
4 fra Frederiksh. 19440 3 

9 fra andre Pladser 6480 333001 4000 

svenske Fisker-
fartøjer ... 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende 4 

Rejer 
E'iskerlejer • • . 1392 13201 37800 5464 55 

pr. Jernbane & 8 

Dampskib .... 14801 8500 2600 5802 234 58335 13872 34785 2176 4296 
------.----

laIt ... 43241 8500 2600 139235200 234 .96135 23336 3478 2176 4351 

l) Torsk. 2) 380 Pd. Torsk og 200 Pd. Kuller. 3) Aa!. 4) 4535 Pd. Aal og 92Q Pd. Aalehabber 
5) 1363 Pd. Laks og 2115 Pd, Ørred. -

laIt er der tilført 220643 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,75-5,75. Kassefisk 

Kr. 3,00-5,00 pr. Lpd.; Torsk, levende Kr. 1,00-1,75 pr. Lpd.; Sild, Kr. 1.25 - 3,50 pr. 
Oli Aa.!, blanke, Kr. ,0,60, gulJ.l 0,25-0,55 pr. Pd.; ~akB. Kr. 0,90-1,20 pr. Pd.; Ørred 
Kr. 0,60-1,00 pr. Pd., Gedde JS..r. 0,20-0,60 pr. Pd., Rejer Kr. 1,50-1,75 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været usædvanlig knap. Direkte 
fra Fiskeplads ankoin kun 2 Kuttere fra Nord- og Sydvestsiden af Anholt med Fisk 
vejende 18-24 Pd., betalte ,med henholdsvis 53/ 4 og 4 Kr. pr. Lpd. }'ra Frederikshavn 
ankom 4 Kvaser med Fisk fra forskellige Pladser, betalt med 311 - 5 Kr. og 3 fra 
Grenaa med Fisk fra Aalborgbugten og Anholt, betalt med 41/._5t/. kr. Af Torsk til
førtes med o Kvaser 18.',0 Lpd. fra Svendborgsund, Kalløvig og Randers, betalt med 
1-13/4 Kr. 1 Kvase ankom fra 8verrig med 4000 Pd. Aal. Pr. Jernbane og Dampskib 
tilførte s 925 Lpd. Rødspætter a 3-0 Kr. og 583 Kasser Sild og pr. Baad fra Sundet 
2700 Ol Sild a }l/.-31/~ Kr. '. 

... 

A vktion paa Københavns Tøjhus. 
_udag deD 19. September 1898 Kl. 11 Formiddag lader Tøjhusafdelin

gen bortsælge ved Avktion paa Tøjhuset i København: 

20001ltk. iD Bagladning forandrede Tapr1fler 
II. 1848 lDed Bajonet. 

Genstandene ere til Eftersyn paa Tøjhuset, 1. Tøjhusloft, Opgang ad 
Taarntrappen, den 16., 17. og 19. September 1898, hver Dag fra Ki. 10 
Formiddag til KI. 1 Eftermiddag, hvor Avktionsfortagnelse og Konditioner 
udleveres. 

Tøjhu8cljdelingen, København, den 1. September 1898. 



Xøbenha vns Mekaniske 
Næt og Garn-Fabrik: 

M. L. UtzOD 
anbefaler 

Aalevaad. Agnvaad. 
København V. Telef. Nr.267IV. Mariendalsvej 66. 

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 Februa.r ·1898. 

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. 

Altona Fiske.auction. 
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 {t'a vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uZdsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ o&, Kateehu 
haves paa La&,er. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straka. 
Ved Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af c9-'ld. mag. wm. Lun.dbeck. - Trykt hos Fran.tz ChriBttrtm. København. 
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ADa. lAD 
Nr. 37. 15. Se ptember. 1898 

:M:e('l.l.e:a:::Ls"bl.ad.etJ udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 'ia Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Vestkystftskeri og Vestkysth""ne. -
Om Ulykkes- og Livøfortlikrlng for Fi8kere. Fi-
skeriot ved Bornholm. - Rejens Fredning. Min-
dre MeddeleI8er.Fiskeriberetninger. - Bekendt
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gadc 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desnden 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· 
enlngens Konsulent bedes altid alene adres
serede til hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naat Kilden angives. 

Danm~rks Fiskeriagent 

i England, Kn.pt. SølZing, er med 
Ministeriets Tilladelse fraværende 
fra England fra den 10de til den 
27de ds. 

Ældr:e Aargange af Nordisk Aars· 
skrift. for Fiskeri, Fiskeritidende og 
Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
kunne gratis erholdes paa Dansk 
Fiskeriforenings Kontor, Stormgade . 
20. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fra Hr. Konsul O. Greemers, Hor
sens, er indsendt Indhold.et af en 
Bøsse dersteds: 3 Kr. 16 øre. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælp'etond, 
. som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
san vel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stol'mgade Nr. 20. 

Vestkystftskeri og Vest" 
.. kysthavne. 

Af J. Gr. Phlholt. 

I. 
I de seneste Aaringer e,., deu Sag, 

Overskriften n nt yder, bleven bragt 
stedse stærkN'o paa Bane. Frll 
mange Sider har der - baade pall. 
Vers og Prosa, mundtlig og skriftlig 
- lydt. sikkert særdeles velmente, 
TI dtalelser om Fiskerihavnes Anlæg 
som eneste Beftingelse fOl' Udviklin
gen af vort Havfiskeri. Fiskerisagen ; 

'. ~':~ 
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at sætte ogsaa vor Nation i Stand 
til at drive Havnskeri, er lagt frem 
som en national Opgave af første 
Rang, og dens Realisation er paa
staaet afhængig af kun dette ene: 
Bevilling til Havne. 

Det har derhos ikke manglet med 
Trumfer' om, at Undladelsen af dette 
var ensbetydende med Tilsidesæt
telse af retfærdige Krav, medens 
der paa den anden' Side er gjort 
gældende, at med Havnenes Tilste
dekomst vilde oprinde en Guldalder . 
for Kyst og Nation. 

Sagen har været fremme godt og 
vel en Snes Aar; men særlig i den 
sidste halve Snes Aar har man 
kunnet spore, at der blandt vor l!'i
skerbefolkning hersker stærk Util
fredshed med, at der ikke fra SaQl
fundets Side er gjort Skridt til en 
Løsning. En saadan Utilfredshed 
bliver ikke mindre, naar man læser 
Redaktør Videbæks Artikler j men 
det er et Spørgsmaal, om det vir
kelig gavner Sagen, at den føres saa 
ideel frem. Det er et gammelt, 
kendt Krigskneb, naar man vil have 
en Klasse Medborgere i Opposition, 
da . at gøre den utilfreds med For
holdene, den lever under. Men det 
er et skarpslebet tveægget Sværd, 
man maa føre med megen Varsom
hed, om det ikke skal gøre Skade, 
og med hvis Brug der følger et stort 
Ansvår. 

Naar der for et kritikløst Publikum 
forkyndes en ny Lyksaligheds Evan
gelium gennem en Paavisning af, hvor 
tilsidesat og forurettet det er af 
Samfundet - 'ltden at der samtidig 
kan stilles i Tiden opnaaelige og 
,gennemførlige Forbedringer i Stedet 
-, da gøres der Fortræd af ikke 
lille Omfang for de paagældende. 

.~ '." 

Den hele' Tilværelse kommer Ind i 
et usundt og utilfreds Spor, og det 
daglige Liv bliver gennemsyret af 
en Misforstaaelse og Bitterhed, som 
hæmmer og forstyrrer baade udad 
og indadtil. 

Det kunde. hænde at, at Vestkyst
havnesagen har Talsmænd, som glide 
den her antydede Grøft i farlig 
Nærhed. 

Og mon dette er gavnligt for et 
roligt og fornuftigt Arbejde for solidt 
og prøvet Fremskridt? 

En Realisation af Forlangendet om 
Havne paa ,Jyllands Vestkyst i det 
Antal og den Udstrækning, som her 
i Bladet er antydet af Fiskere og 
af Hr. Videbæk" turde for Tiden af 
mange forskellige Grunde være ikke 
alene absolut umuligt, men ogsaa 
aldeles absurd. Men Tilbageslaget: 
Højlydt Utilfredshed imod Samfundet 
fra Fiskernes Side og Misfornøjelse 
med og Utaknemmelighed for, hvad 
der er gjott og gøres, - gror i fro
digste Vækst. 

Dette er hverken rigtigt eller hel
digt; det gavner hverken Sagen eller 
paagældende Befolkning. 

Det tør vel være saa, at man ikke 
behøver at risikere Spotteglosei for 
som Lægmand at fremsætte den 
Tanke, at det er saa forstaaeligt, 
om de Mænd, hvis Opgave det er 
at bedømme et Lands Interesser 
statsøkonomisk, og som tilmed skulle 
bære ADsvarrt for, at der tages for
nødent Hensyn til de forskellige 
Samfundslags berettigede Krav, 
-:- at disse Mænd betænke sig vel, 
inden de skride til bekostelige Hav
neanlæg. Man kan skønne, at blandt 
alle de mange Projekter, som des
angaaende i de seneste Aar have 
været fremsatte, er der sau godt 



.; .: v .. :·c'··.' :~~,... ·".~""?"":"..;~'~~"~I·'~'·"\'Y"":5:_ ::/,;A .... ;.,'"i" t~(:rl'~~:":' -:-'~~ "".... "_":,-:"F,' ,". ';, 7':~:" "?~'~ '.:"7 . · ... r~ ... " ..... ' '~':. H',:.-,l;, .'-:r ~'~;~:"'~:f ~':":t! ~;,r~ 

391 

som' intet, der ikke har sine bestemte 
Modstandere, og dette - vel at mærke 
- blandt Folk, hvis Ord have V ægt. 

Endvidere: 
Staten h~r,særlig i de sidste Aa

ringer, ladet Fiskeri- og Havnefor
hold tilflyde stedse større Støtte og 
OlJlhu. Med talende Tal·· kan det 
konstateres, at. navnlig over for vort 
Lands bærende Erhverv, Landbruget, 
har denne Gren forholdsvis været 
pall. Solsiden. Bortset fra de mange 
Millioner, der ere kostede paa Es
bjerg Havn (og til Dels ogsaa Fre
derikshavn), er der yderligere bevil
get relativt store Summer til Havne, 
som f. Eks. ved Anholt og paa Born
holm,- foruden hvad der er udgivet til 
Udbedringer af andre Fiskerhavne 
og til anden Støtte for Fiskeriet, 
ligesom· Millioner ere anvendte til 

, Tbyborønløbets Bevaring og Forbe
dring for Kuttersejlads, saa at Re
geringen med dens sagkyndigepaa 
Vandbygningsomraadet ogsaa paa 
V estkysten eksper~menterer og lader 
sig belære af den bedste. Mester, 
Erfaringen - dobbelt nødlendige 
efter Vestkystens vanskelige Forhold 
- saa at den, naa Tiden er inde, 
kan . præstere noget virkelig godt, 
noget, .der er stabllt og kan tilfreds
stille. 

Lad gaa, at alt dette med koldt 
BIQd fuldstændig ignoreres af Havne-

. forltæmperne, og at det ikke er for 
en8ko~isk . at regne af Fiskerne. 
Lad være, at denne Myndighedern~$ 
Stilling er ganske uholdbar, fordøm
melig og mQden til at blive lagt for 
Had. og Foragt hos Vestkystens Fi
skerbefolkning; thi hvad andet er og . 
bliver Følgen af den anvendte Agi
tation og ensidige' Kampmaade. 

Ja, lad os endvidere ganske la.de 

ude af Betragtniqg det nyeste Skridt, 
Regeringen har gjort i Nedsættel. 
sen af Kommissionen for Yestkyst
havnen, so.m vel maa siges at ar
bejde ret godt funderet af sagkyn
dige. Fremdeles: vi lade ude af 
Betragtning de Udtalelser, der skrive 
sig fra talrige Foreninger, som man 
næppe helt kan frakende Forstaaelse 
. af og Interesse for Søfart og Fiskeri, 
og som i høj Grad gaa Sagen imod; 
lad os ofre alt paa paa Modpartens 
Alter. Kun et maa vi fordre respek
teret: de nøgne Kendsgerninger. 

Det maa nemlig ikke anses for 
at være ubeldigt for. denne s~a be
tydelige statsøkonomiske Sag, at· ma.n 
har et ret solidt Eksempel at gøre 
Slntninger fra. Esbjerg· Havn,~som 
stadig er bleven førbedret og nu 
staar Landet i talrige Millioner Kr., 

. er uomtvistelig en meget fortrinlig 
Vestkysthavn. N aar man derfor kan 
se ædrueligt paa Vestkystforheldene, 
bør man nødvendigvis, i Spørgsmaal 
'om . saa beslægtede Foretagender, 
hellere gaa til Esbjerg eild - som 
Hr. Videbæk o. fl. til engelske 
og tyske Havne, for at mærke sig 
Resulta,terne, del' derved ere bragte 
frem ... Dobbelt indlysende er en 
saadan Henvisning, da denne Havn 
ingen Aarsunge er,men har et kvart 
Aarhundrede paa Bagen. 

. Hvorledes forholder det sig nu 
med de Goder, som Esbjerg Havn 
hal' bragt Vestkystfiskerna? Denne 
vor fmeste Vestkysthavn har kun i 
de allersidste Aaringer· haft en næv
neværdig Tilgang i dens Fiskerflaade, 
og; desuagtet tæller. den for Tiden '. 
kun ca. 50 Kuttere. Det er· end- . 
videre 'oplyst, at Skagens ca. 40 . 
Kuttere, der kun fiske detbalv~ 
Aar, ha.ve indfisket for et størreBe-

.. 
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løb end Esbjergs, hvilket stiller Sa
gen i et endnu skarpere Lys. Og 
for at tage et grellere Eksempel kan 
det anføres, at Fiskeriudbyttet fra 
Frederikshavn sidste Aar har været 
10 - ti ~ Gange større end fra 
Esbjerg. . 

Hvor meget dette er i Favør af 
hurtigt Anlæg afjlere Vestkysthavne, 

. kan enhver for sig anstille Betragt
ninger over. Men det er uomstøde
lige Fakta, og man tør vel ligesaa 
godt regne med dem, naar man søger 
at danne sig et Begreb om det fore
liggende Samfundsspørgsmaal, end 
regne med de mange forjættede Vel
. signeiser, Vestkysthavnens interes
serede føre frem. Thi man kan 
ikke~ undlade at betænke, at der 
hæfter den lille Skavank ved dem, 
at de kun ere til paa Papiret og 
blot ere fremtidig.e. Og med hvilken 
presserende Grund de tale for at 
lade Snese af Millioner springe i 
Øjemedet' - ellcr om de endog kunne 
r~tfær"djggøre et eneste" Forsøg -. 
det bliver' ganske sikkert nær' en 

. Skønssag. 

Om Ulykkes- og Livsforsik
. ring for Fiskere. 

(Sluttet.) 

Som tidligere oplyst har Forslaget 
til Maal at kunne yde en ulykkes
forsikret Fisker eller hans Enke en 
Gang for alle en Understøttelse hen
holdsvis pall. 3600 og 2400 Kroner. 
Antageligt mali. det. dog være For
slagets Mening, at Forsikringssum
men i al Fald kun rent undtagel
sesvis og kun under rent. særegne 
Omstændigheder udbetåles d.n for-

sikrese eller hans Enke til egen 
Raadighed; men at Summen derimod 
som Regel anvendes til Indkøb af 
en Livrente ordnet saaledes, at 
Livrenten, hvis den ydes til en in
valid Fisker, ikke ophører ved hans 
Død, hvis han efterlader sig' Enke; 
men at Livrenten, nedsat efter et 
passende Forhold overføres paa 
hende, saa længe hun lever som 
Enke efter den forsikrede. Det er 
en Selvf~lge, at der ikke for nogen 
af de nævnte Summer vil kunne. 
indkøbes en Livrente stor· nok til en 
Families nok saa tarvelige Udkomme, 
men Livrenten vil dog vedblive at 
være en varig aarlig Støtte i For
bindelse med hvilken, det i de fleste 
Tilfælde ikke. vil være ganske haab-' 
løst for enener!9sk og arbejdsdygtig 
Kone eller Enke at arbejde for at 
skaffe det øvrige nødvendige Ud
komme. til Veje. Bliver Forsikrings
summen udbetalt til Vedkommende 
forsikrede eller bans Enke, 'vil den 
naturligvis være en stor øjeblikkelig 
Hjælp, men ogsaa vistnok kun en 
Hjælp for en begrænset Tid. De~ 
er nemlig en sandsynlig Fare for, 
at Forsikringssummen i Reglen vil 
blive direkte anvendt til at leve for 
og saaledes kun være i Stand til 
at række over nogle ganske faa. 
Aar, særlig hvis en invalid Familie
fader i længere Tid skal ligge ,til 
Byrde, og naar saa Summen er op
brugt, staar Familien igen fl,lldstæn
blottet for Subsistensmidler, maa~ke 
oven i Købet uheldig forvænt ved 
den lette Maade, paa hvilken Pen
gene for en Tid og i ukendt rige
ligt Maal el' tilflydt Familiens Kasse. 
Er en invalid Fiskers Kone eller 
hans Enke paa Grund af Alder ude 
af Stand til ved eget Arbejde at 



forskaffe en Biindtægt, da vil Æg
'teparret eller Enken, for saa vidt 
den betingede Alder er naaet, for
haabentlig kunne faa bevilget i Form 
af Alderdomsunderstøttelse, hvad der 
foruden Livrenten er nødvendigt til 
Livets Ophold. Endelig vil en en
lig stillet Fiskerenke, Ilaar hun har 
en lille Livrente, have lettere ved 
at faa. Husly enten hos Børnene 
eller andre paarørende, da hun med 
sin lille Indtægt ikke er saa udsat 
for at falde disse til økonomisk 
Byrde. 

Med Hensyn til Udsigterne for 
det omtalte Forslag har jeg af In
teresse for Sagen forhøl t mig hos 
'enkelte Folkethingsmænd, om hvem 
jeg ved, at de særligt arbejde for 
Fiskernes Velfaud i Almindelighed 
og som Følge heraf ikke ere mindre 
velstemte for det foreliggende betyd
ningsfulde Forslag. De~værre gjor
des det mig forstaaeligt, at der 
ristnok 'neppe er Udsigt til, at For
slaget i 'en nær Fremtid vil blive til - , 
Lov, og det tilføjedes, at' hvis man 
fra anden Side var i Stand til at 
gøre en Begyndelie, da var der ikke 
Grund til at holde sig tilbage i deu 
Forventning" at dette Forslag anart 
skulde bære Frugter. Specielt blev 
det fremhævet, at hvis Dansk Fi
skeriforening vilde sætte sig i Spid
sen Ol gaa foran med et Tilskud, 
da vilde Regering og Rigsdag sik
kert være villige til og ligefrem ikke 
kunne und sias: sig for at give endog 
en betydelig Bevilling til Støtte for 
Sagen. ' . 

Ingen, Bom interesserer sig for, at 
denne, Fiskernes Ulykkesforsikring 

,snarest mulig maa blive til Vil'ke
lighed, vil kunne undlade at tænke 
over eth~ert Fingerpeg,' der frem-
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kommer i Retning af Opgavens Løs
ning, særlig da denne har vist sig 
ved sine Vanskeligheder' hidtil at 
kunne trodse selv en god Villie. Det 
er imidlertid altid en let Sag, at 
udstElde Anvisninger paa en anden 
Mands Pengepung, og det er heller 
ikke vanskeligt a~ henvise til Dansk 
Fiskeriforening, skønt det maa vides, 
at Fordringerne til denne Forenings 
Midler allerede ere forholdsvis rigelig 
store og vistnok i alt andet end Af
tagende. 

Dels af denne og dels af andre 
Grunde har det ogsaa saa langt fra 
været, min Mening at ville frem
komme med noget bestemt Forslag 
om, at Dansk Fiskeriforening skulde 
tage denne gode Sag i sin, Haand; 
men jeg har kun ment, at hvis en 
Ordning af Sagen derved skulde blive 
mulig, da burde jeg i Henhold til, 
hvad der som tidligere anført er 
blaven mig bekendt, ikke undlade at 
henlede 'Dansk Fiskeriforenings Be
styrelses Opmærksomhed paa Sagen. 
Jeg har for øvrigt fundet saa megen 
mere Anledning dertil, som der af 
Fundatsen for ForeningeIlsHjælpefond 
fremgaar, at man i siri Tid har 
tænkt sig den samme Mulighed og ved 
Affattelsen af § 3 i nævnto Fundats 
taget Stilling til Sagen vedn;t forl}le 
Paragraffens . sidste Styk~'ij:: ~~des: 
Saafremt en Ulykkes- elblr.~if;jifsfor~ 
sikringsanstalt . for Fiskere mal\.tte 
kunne oprettes, kan Fondens Kapital . 
(Hl. samme § for Tiden 19,845 Kr.) 
delvis anvendes til Grundfond for- en 
saadan. 

Dansk - Fiskeriforenings Hjælpe
fon~ virker til Gavn -for forulykkede 
Fiskeres efterladte veli efter Evne 
at .yde disse pekuniær Støtte, en'· 
. Hjælp, som, med Undt~else af, at· 
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dens Størrelse og Rækkevidde er af
hængig af Fondens Evne, dog er 
meget lig, hvad man har tænkt at 

· kunne sikxe enhver Fisker og hans 
Enke ved en Ulykkesforsikring. 

Naturligvis vil denne Hjælpefon
dens Evne svækkes kendelig, hvis en 
Del af Kapitalen tages bort til en 
Ulykkes- eller Livsforsikringsanstalt ; 
men hvis man til' denne Anstalt 
kunde opnaa at· erholde et større 
Statltilskud og derefter i Forbindelse 
med en lille Præmie fra hver Fisker 
kunde skaffe ham bestemt Sikkerhed 

· for en Hjælp til sig og sine efter
ladte, noget som der nu kun kan 
haves et Haab om, da vilde det 
utvivlsomt, for at faa gjort en Be
gyndelse, være baade lønnende og 
rigtigt at tilføje Hjælpefonden denne 
Svækkelse, der tilmed vil blive mindre 
skadelig derved, at Forsikringen 
· fremtidig vil komme til at virke 
netop paa de Steder, fra hvilke der 
ellers vilde anraabes om Hjælpefon
dens Støtte. Ganske vist vil Hjælpe
fonden ligefuldt have sin Betydning 
og sine Steder at arbejde med sin 
Godgørenhed, nemlig hos saadanne 
Enker, hvis Mænd ere forulykkede, 
før Forsikringsanstalten er oprettet, 
og saaledes ikke selv have kunnet 
bidrage til deres Enkers Underhold 
samt paa Steder, hvor Trangen trods 
Livrente]! vil blive overvældende stor, 
eller hvor del'~:~egge Forældrenes 
Død endnu nndes uforsørgede Børn 
efter en forulykket Fisker; men 
Evnen til at hjælpe vil jo heller ikke 
helt forsvinde, da den til Dels er 
sikret ved det Forbehold der er taget 
i den foran citerede Paragraf, !ige
somogsaa andre Bidrag, ved hvilke 

. Fonden for Øjeblikket støttes, for
haabentlig ville vedblive at ind~omme 

IDllaske med Tiden endpg i rigeligere 
Maal. 

Hvad der vilde være endnu bedre 
for vor store Fiskerbefolkriings Frem
tid var, om man i Forbindelse med 
en Ulykkesforsikringsanstalt kunde 
etablere en Livsforsikringsanstalt, 
baseret paa ~apitaludbetaling f. Eks. 
ved Fiskerens fyldte 60 eller 5& Aar. 
Ved denne Alder tør man gennem
gaaende paaregne, at Fiskerens Ar
bejdsevne er laa reduceret, at - han 
vil blive distanceret af yngre Kræfter, 
og at han derefter, om han i det 
hele taget kan . arbe.jde mere ved 
Fiskeri,. dog maa drive dette i det· 
smaa og nøjes med en ringe Indtægt, 
hvorfor netop en. for Forsikrings-' 
summen indkøbt Livrente til den Tid 
vilde være udmærket paa sin· Plads. 
Om end en saadan Foranstaltning 
- selv i en Forening med et større 
Statstilskud - uundgaaeHg vil kræve 
en højere P~æmie af den forsikxede, 
saa vil der· dog - uden al T,ivl blive 
ikke saa faa. Fiskere iblandt hele 
Flokken som kunne og gerne ville 
anstrenge sig for at betale denne' 
højere Præmie, blot fordi denne 
Maade giver Sikkerhed for, at den 
forsikrede eller hans paarørende en 
Gang i Tiden, uden at Ulykkestil
fælde som Betingelse nødvendigvis 
skal tilstøde, vil faa· Udbytte af de 
indbetalte Præmier, og at Anstalten 
saaledes vil være en Slags Spare
kasse for ham. Livrenten burde 
selVfølgelig ogsaa. her baseres paa. 
efter Fiskerens Død delvis at kunne 
overføres paa hans eventuelle Enke, 
og da Ægteparret eller Enken ogsaa 
her, naar clen betingede A!der er 
naaet, vil ban Haab om at opnaa 
~n Alderdomsundersiøttelse, vil denne 
i Forbindelse med Livrenten i de 
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ø.este Tilfælde kunne nogenlunde 
gardere de paagældend~s Alderdom 
mod Nød eller Fattigvæsen. 

Navnlig har det store Kutterfiskeri, 
som i de senere Å ar er udviklet, 
givet Anledning til en temmelig 
pludselig- betydelig Forøgelse af 
Fiskerbefolkningen , og da gamle 
Folk ikke ere brugelige til denne 
Art Fiskeri, har Forøgelsen væsent
ligst fundet Sted ved Tilgang af 
yngre Mennesker eller dog Folk i 
Alderen indtil højst 40 Aar. Da 
man altsaa vil kunne vente, at en 
Mængde af disse Folk om ca. en 
Snes Aar ville være til Dels arbejds
udygtige paa Grund af Alder og 
Svagheder, vilde det være heldigt, 
om man snarest kunde faa en Livs
forsikringsanstalt oprettet, for at 
denne i de mellemliggende Aar, og 
før Kravene til den ville blive særlig 
store, kunde faa Tid til at vokse 
sig stærk. 

Maaske det ikke var umuligt at 
opnaa . et Samarbejde mellem Dansk 
Fiskeriforening og de lokale For
eninger, saaledes at disse sidste, af 
hvilke Here støttes ved velvillige Bi
drag, beta.lteen lille Andel - ens 
over hele Linien af Præmien for 
hvert af sine Medlemmer. 

Oprettelsen af en saadan Livsfor
sikringsanstalt kan neppe andet end 
vrere· af stor Interesse, særlig for 
den Befolkning, om hvilken Sagen 

895 

, drejer. sig,'meIl ser man hen paa de 
Vånskeligheder, der hidtil stadig 
have forhindret Fremkomsten af blot 
en mindre fordringsfuld Ulykkesfor~ 
sikring for Fiskeri, da,01 der unægte-· 
Hg ikke noge~ Grund til foreløbig 
at haabe paa at naa 'et saa ~tori og 
betydningsfuldt Skridt længere, at 
man ogaaa skulde CM op1et~et en 

Livsforsikringsanstalt til' Sikring for 
Fiskerne i deres Alderdom, eftersom 
de økonomiske Besværligheller ved 
en saadan Anstalts Tilbliven og Op
retholdelse ubetjnget vil blive endnu 
langt vanskeligere at overvinde. 

Cbr. Olien, 
Krydstoldassitent., 

Form. for Grenaa Fiskeriforeni'ig. 

Fiskeriet ved Boi'nholm. 

Siden jeg sidst tilst.illede Bladet 
min Beretning om, Fiskeriet her for 
Bornholm, tlr der passeret et og 
andet, !lom har mere end almindelig 
Interesse, da det vidner om, at 
Fiskeren er sig bevidst, at han ikke 
skal lade sig byde, hvad der kan 
findes paa fra Befolkningens Side. 

Silden ,var til Stede i rigelig 
Mængde i Begyndelsen af August 
Maaned, og da Opkøbet til Ned· 
saltning til Vinterforbrug var taget 
af ved samme Tid" bød Silderøgerne 
Fiskerne 10 Øre pr. Ol. - Dette 
blev dog for meget af det gode, og 
dør blev derfor et Sted erklæret 
Strejke i nogle Dage. Fiskerne 
bleve herved enige om ikke at sælge 
Sildene til Røgerierne til en ringere 
Pris end 26 øre. 

Derimod Vllr her andre Fisker
pladser, hvor Silden betaltes med 
2& a 30 Øre pr. OL· 

Især fra Aarsdale Fiskerleje har 
der været en livlig Trafikpaa Tysk
land en Del af Sommeren med røget 
og fersk Sild, der er ført derover i 
Dæksbaade. 

Nn i Sf:ptember og 'tildels Oktober 
Maaned kunde fiskes en Mænøde 
Sild her ved Boruholm og Christia~, 
men her fiskes saa., godt .Iom: Ilet 
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ingen, da der ingen Afsætning er 
pall. den, undtagen til Tyskland, og 
dertil mangle vi 2 a 3 Gange ugent
lig Dampskibsfart. Det er Tusinder 
af Kroner, der gaa tabt for vore 
Fiskere, grundet paa, at man ikke 
har kunnet faa Støtte fra Statens 

I Side til Oprettelse af en Dampskibs
forbindelse Bornholm:..-Tyskland. 

Det har været og blivrr Fremdeles 
en Gaade for Mange, at den sall. 
ofte søgte Bevilling til denne Rute 
ikke er bleven given, da Beløbet er 
nedsat til mere end det halve af, 
hvad det oprindelig val'. 

Fiskerne gøre nu alt i Orden til 
Torskefiskeliet, men Fortjenesten 
derved er ikke stor, da Torsken flere 
Steder er meget smaa i Aar. 

Forleden havde Bornholms og 
Christiansøs Fiskeriforenings Besty
relse den Glæde, at Hr. General
direktør N ørgaard rejste rundt pall. 
Bornholm og tog flere Fiskerihavne, 
der trængte til Udvidelser og For
bedring, i øjesyn. 

Først 1!lesaa han Boderne i Aaker, 
dernæst Aarsdale, Listed og Svaneke 
Havne. 

Forleden Dag havde Bornholms 
og Christiansøs Fiskeriforenings Be
styrelse et af sine vigtigste Møder, 
hvor det blev vedtaget at indgaa til 
Indenrigsministeriet med en samlet 
Indstilling om Forbedringer af flere 
Havne for Fiskerne til et samlet 
Beløb af ca. 200,000 Kr. 

Der er nu Haab om, at Ohristiansø 
vil komme i telegrafisk Forbindelse 
med Bornholm, det har været et 
stort Savn og Tab for Fiskerne. der 
ovre, at de have maattet undvære 
den sall. længe. 

Forleden skød en Fisker en større 
Sælhund med,en af de Rifler, som 
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Dansk Fiskeriforening har uddelt 
blandt Fisk,rne herovre.' J. 

Rejens Fredning. 

I Anledning af de Artikler om 
ovenstaaende Emne, der have staaet 
i Medlemsbladet, skal jl\g fremdrage 
et Minde fra min Ungdom. 

I 1868 ved St. Hansdagstid var 
her sall.' mange Rejer ud for Snekker
sten, at man om Aftenen kunde se 
dem fra Vaserne i Millionvis gaa 
langs Stranden. Alle trak modNord. 
Holdt man en almindelig Kurv ned 
i Vandet, kunde man i Løbet af et 
K varters Tid fange 3-4 Potter 
Rejer, som løb i, da Stimen ofte var 
sall. tæt, at de ikkekuIide bøje af 
for hinanden, Sligt gentog sig først 
i Halvfjerserne. 

En eneste Mand ejede en Reje
ruse, og den tog han i Land, da 
Prisen sank ned til 2 Skilling Potten. 
Ingen brød sig om at tage Rejerne, 
og pall. 'Fiskerlejerne nord for os 
dreves intet Rejefiskeri. Disse uhyre 
Rejestimer bleve altsaa ikke fiskede, 
langt mindre opfiskede; dog forsvandt 
de aldeles og have ikke siden vist 
sig. Det er mig ubegribeligt, at 
Dr. Mortensen kan paastaa,at Rejerne 
ere opfiskede, 0& at dette er Grunuen 
til deres Aftagen, og jeg synes ikke, 
at dette videnskabelige Resultat 
stemmer med de faktiske Forhold .. 
Maatte mim ikke snarere antage, at 
Rejerne netop hint Aar f{)retoge en 
Udvandring fra østersøen af Grunde, 
som jeg skal overlade til Biologerne 
at pall. vise; men jeg vover at fastholde, 
at Rejernes Aftagen ikke skyldes 
Opfiskeri, men Udvandring. 

. Jeaø fil ....... , Snekkersten. . 
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Mindre Meddelelser. 

Frederikshavn, d. 12. Septb. 1898. 
I Morgen Eftermiddag vil en stor 
nybygget Kutter løbe af Stabelen 'fra 
Skibsbygmester N. Olsens herværende 
V ærft. Kutteren er bygget for et 
Aktieselskabs Regning og skal hedde 
"Cimbria", den er 43 Brutto Tons 
drægtig og koster fuldt udrustet med 
Petroleumsmotor og Fiskeredskaber 
15500 Kr. Motoren leveres fra Ma-
skinfabriken "Dan" i København ved 
Frederikshavns Jærnstøberi og Ma
skinfabrik. Købmand P. Schou af 
Frederikshavn skal vær~ bestyrende 
.Rheder for Skibet og Skipper Aug. 
J acobseh afBangsbostrand dets Fører. 

Kl. 

Fiskeriberetninger; 

Frederikshavn, d. 12. Septbr. 98 . 
. Den kærkomne indianske Somm.er: 

vi havde i saa godt som hele sidst 
forløbne Uge, modtoges ikke alene 
afLandm~ndene med Glæde,Fiskerne 
fik heldigvis ogsaa Lejlighed til at 
oprette noget af de _ Tab, de fore
gaaende Ugers urolige Vejrforhold 
indirekt havde tilføjet dem. . Godt 
en halv Snes Stykker forsøgte Vest
kystfiskeri,ogere' i UgEms Løb ind
komne fra Farvandet vest. af TverSted 
med fra 50-200 Snese pr. Kutter, 

- Rødspætten vejede kun 14-16 Pd. 
Snesen og betaltes med fra 2 l / i -3 l 1-t . 
Kr. Snesen. I Kattegat har Fiske
riet været drevet paa saa godt som 
alle Plad.ser norden for Anholt, om
kring !idatnævnteø skal ogsaa flere 
Kuttere have fisket, men om Udbyttet 
vides her intet nøjagtigt, da do all~ 
ere afgaaede direkte til-København 

med Fangsten. Paa Fiskepladserne 
ved Læsø særlig nord af Øen ha ve 
ca. 30 Kuttere fisket med ret 
variabelt Udbytte, fra 50-350 Snese 
pr. Kutter, Rødspætten vejede 10-12 
Pd. Snesen og betaltes i Ugens Slut
ning med fra 75 Øre til 11

/ 2 Kr. 
pr. Snes; i Ugens Begyndelse be
taltes 12,Pd.s Fisk med 21/ 2 Kr. 
Snesen, men paa Grund af den 
rigelige Tilførsel faldt Prisen midt 
i Ugen med ca. 1 Kr. Snesen. En 
halv Snes Kuttere havde under den 
svenske Kyst fra. 100--260 Snese 
pr. Kutter, Fisk af lignende Kvalitet 
som fra Vestkysten og betalte med 
fra 21/ 2-3 Kr. 25 Øre Snesen. Pan. 
Herthas Flak havde godt en Snes 
Kuttere lignende Udbytte, men her 
vejede Fisken kun 11-Ul Pd. Snesen 
og betaltes med 1 Kr. 25 Øre til 
1 Kr. 75 Øre Snesen.' 3-4 Kuttere' 
indkom fra Aalborgbugten med ca. 
200 Snese hver af 10 Pd.s Vægt, 
der betaltes med 1 Kr. Snesen, en 
enkelt havde der Fisk af bedre 
K valitet ~ ca. 150 Snese vejende 
ca. 16 Pd. Snesen, som opnaaede 3 
Kr. pr. Snes. Fra Dvalegrunden 
sydøst af Sæby havde nogle Kuttere 
fra 100-300 Snese hver, men Rød
spætten herlra var kun af ringe 
Størrelse, vejede 9 Pd. pr. 'Snes og 
opnaaede derfor kun 75 .. Øre ti'l l 

. Kr. pr. Snes. Fra Kattegats for
skellige Fiskepladser indførtes mindre 
Partier Tunge, som betaltes med 60 

, Øre, Pighvar med 50 Øre for stor 
Kvalitet over 3 Pd. pr. Stk:, det 
halve for mindre, Slethvar og Skæl;
ning m~d 10-12 Øre, alt pr. Pd. 
Der har kun fundet Hlimlllertilføl'sel 
Sted fra Vestkysten og fra enkelte 
Fangstplad~r i N 8,ll"heden afHavil:~n, 
der bettlles endnu 1 Kr. 40 Øre pl' •. 
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Pd, en gros, men saa snart Fiskeriet 
i Norge. og Sverrig om nogle Dage 
tager sin Begyndelse, falder Prisen 
nok hurtig. Kl. 

Færring Fjord, den 9de Septbr.: 
Aalefiskeriet er gaaet og· guur frem
deles ganske upaaklageHg her for 
vore Fiskere i Sommer. Men dette 
er ogsaa saa godt som hele For
tjenesten, der gives af Erhvervet i 
denne sjældent ugunstige Sommer, 
hvis urolige Vejrligt næsten hele 
Tiden har umuliggjort Arbejdet paa 
Havet. P. 
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I' Vigse Bugt, d. 9. Septbr. 1898: 
Sommeren har været en eneste stor 

I Skuffelse for vore herværende Fiskere . 
. Makrelfiskeriet har været uden Be-
tyd"ing, og Hummerfiskeriet gav 
ogsaa et særdeles daarligt Udbytte, 
ligefrem Underskud for de Fiskere, 
der mistede af deres kostbare Redska
ber under Sommerens mange Storme, 
hvilke ere Grunden til det uheldige 
Fangstresultat. Der har i Sommer 
været usædvanlig faa Fiskedage her 
for Kysten i Forhold til, hvad man 
mente at kunne gøre Regning pau 
efter de sidste Aaringer. ~ .P. 

BEKENDTGØRELSER 

Yiskekro~e -Fabriken 
- S.IOIMallle I AalUrg 188S eg 

I K.halllTa 1888 -

anb6faler ,it UdB.Ug al alle j,;",rhr 
Fiskekroge, øaa :vel i Staal, Jæh 
Bom M.lling, lamt Pilke i Tin ol! 
lily. ForlendOl mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. StrandBtræd. 41. 

København K. 

Baad til Salg. 
En god Fiskebaad, bygget 

af Eg, velsejlende, ca. 19 
Fod lang, med fuldt Tilbehør 
af gode Sejl, Rund~olter, 
osv., er billigt til Salg, da 
den er for stor for Ejerens 
Behov. Man behage at hen
vende sig snarest muligt til 
Fisker HaDs Hansen, 

Snekkersten. 

SnU1'1'evaad. 
J eg undertegnede tilbyder 

Fiskere mine bekendte Snur
revaad i forskellig Størrelse 
og Maskevidde til den billige 
Pris at' 90 Øre pr. Fv. 

Tobisvaad (Rejevaad) vævet 
af HØr~arn leveres ligeledes 
til bilhgste Pris. 

Niels Chr. Nielsen, 
Vaadbinder. Skagen. 

En fiskepig Mose 
stor ca. 11/ 2 a 2 Tdr. Land, beliggende i Rødovre: i Mil fra København,. 
kan med Areal, iaIt 3 a 5 Tdr. Land, købes for 1200 Kr. pr. Td. Der 
er Tilløb og Afløb, og vil let kunne indrettes til Smuadamme. Nærmere 
ved Henvendelse til Ejeren, W. Laybourn, Vestergade 20, der træffes 9-2 

Frederikshavns -Fiske- . og Sætteskipperskole 
forbereder saavel indenbys som udenbys Elever til Fiske- og Sætteskipper
prøven: N æ~mere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, Konsul 
Christian Cloos i Frederikshavn. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskepiads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen Ira 4. September til 11. September 1898. 
-.. .. .. 

bD -" I I QD~ '1:1 .... .. '" 
Cl) .. .'" «j a. -"- ~oi I .'" Cl) >. 

'1:1-
",Cl) 

fii :5! .. J:> -"t '1:1 Tilført af: ="1 > a. '1:1 .- z: :s ;; I- .! "'Cl '1:1 -=l "'>. al .. .lIIIi ..:o!~ '" :z: q: li: -" I-bD :I:z: c(.!!! -'bD cø -" GO ø o .!il o ø 

DanskeFiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

20 fra Frederiksh. 70956 . 385 
15 fra andrePladser 34416 146 

Danske Kvaser: 
3 fra Frederiksh. 12114 

12 fra andre Pladser 2970 729001 

svenske Fisker-
fartØjer •.. 

pr; Baad og Vogn 
fra nærliggende & Rejer 
Fiskerlejer . . • 1352 13201 43054 49042 5907 56 

pr. Jernbane It. 6 

Dampskib .•.• 37286 3870 864 36652 108883 117930 16226 40487 6258 11364 
----------------I--------

laIt ..•• 157742 3870 531 2216 77885 15193 166972 22133 4048 6258 11420 

1) Torsk. 2) 2830 Pd. Torsk og 835 Pd. Kuller. 3) Makrel. 4) Hornfisk. 5) 49se Pd. Aal og 919 Pd 
Aalekvabber. 6) Aal. 7) 2538 Pd. Laks og 1510 Pd: Ørred. 

lait er der tilført 468268 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,75-5,25. Kasaensk 

Kr. 2,00-4,00 pr. Lpd.j-Torsk, levende Kr. 1,50-2,00 pr. Lpd. Kassefisk Kr. 0.75 - 1.00 
pr. Lpd.; Makrel amaa Kr. 3.00 pr. Snes; Hornfisk Kr. 3.00 -14.00 pr. Snes; Sild, Kr. 
2.00-3.50 pr. 01; Aal, gule, 0,25-0,55 Kr. pr. Pd.; Laks Kr. 0,75-1,35 pr. Pd.; Ørred 
Kr. 0,50-1,00 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,25-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,50-1,75 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter hal' i Ugens Løb været meget stor. Direkte fra 
Fiskeplads ankom 35 Kuttere' 5 fra Nordsiden af Anholt med Fisk vejende 18 24 Pd. 
pr. Snes, betalt med 5-51/2 Kr. pr. Lpd.; 20 fra Sydvestsiden med Fisk yejende 12-16 
Pd., betalt med 3-4 Kr.; 6 fra Aalborgbllgten med Fisk vejende 9-12 Pd., betalt med 
21/ 9-3 Kr. o~ 4 fra svenske Kl'sten og øst af Skagen med Fisk vejende 14-18 Pd., 
betalt med 3/,-48/, Kr. Fra Frederikshavn ankom 3 Kvaser med Fisk fra forskellige 
Pladser, betalt med 31/ 4-41/ i Kr. pr. Lpd. Af Torsk tilførtes med 11 Kvaser4050Lpd., 
betalt med P/2-2 Kr. og ankom 4 fra lIornholm, 5 fra Svondborgsund og 2 fra Randers 
Fjord. Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes 2330 Lpd. Rødspætter a 2 - 4 Kr. og 1088 
Snese smaa Makrel a 3 Kr. Pr. Baad fra Sundet tilførtes 3500 Ol Sild a 2-3' /2 Kr. 
og 287 Snese Hornfisk a 3-14 Kr. 

Avktion paa Københavns TøjhuS. 
_andag den 19. September 1898 IL U Formiddag lader Tøjhusafdelin

gen bortsælge ved AvktiOll paa Tøjhuset i København: 

2000 Stk.. til Bagladning . forandrede Taprifler 
M. 1848 med Bajonet. . 

Genstandene ere til Eftersyn paa Tøjhuset, 1. Tøjhusloft, Opgang ad 
Taarntrappen, den 16., 17. og 19. September 1898, hver Dag fra Kl. 10 
Formiddag til KI. 1 Eftermiddag, hvor A vktionsfortegnelse og Konditioner 
udleveres. 

Tøjhu8afd~lingen, København, den 1. September .... 1898, 

,'1 
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Københavns Mekaniske 
Net Ile. "Garn .. Fabrik 

M. L. UtzOD, Mapiendalsvej 55. 
København F. TIt: Nr. 2671. 

Gul dine daille 

Bergens internat~onale -Fiskeri udstilling. 
, .:00..""",""""""'" .:00.."""""""""""""""""""""""""","", • 

. Sejl og ,Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l all~ Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdig~yede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
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 Helsinger", 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom-

, uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i .alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ 0l' Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tilkendt Sølv- og Broncemedaille . 
.Redi~eret a.f C9-ud. mag. wm. Lwndbeck. - Trykt hos Frantz mwi.ttreu. KØbe~vn. 
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IUlIlASllAI 
Nr. 38. . 22. ~e ptember. 1898. 

Me~e:r::neb~ade1:i udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frøtz Chrlsttreu, 6rønnegade IO, København It Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 
linje af l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; V"øtkyøtliøkeri Oll V"øtk,.øthavne. -
Fra ThyborØn Kanal. - Mindre .Meddelelser. - Fi
økeriberetninger. - :Bekendtgørelser. 

Dansk FiskeriforeninIs Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Rettaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrØrende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til KGntoret. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden anDI~es. 

Danmarks Fiskeriagent 
i England, Kapt. Sølling, er med 
Ministeriets Tilladelse fraværende 
fra. England fra den 10de til den 
27de ds. 

Ældr~ Aargange af Nordisk Aars
skrift for Fiskeri, Fiskeritidende og 
Dansk Fi~keriforenings Medlemsblad 
kunne gratis erholdes paa Dansk 
Fiskeriforenings Kontor, Stormgade 
20. 

Dansk, Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fra Færgemand Hans Larsen, 
Humlebæk, er indsendt Indholdet af 
to Bøsser dersteds, ialt: 9 Kr. i6 øre. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saa vel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontort 
Stormgade Nr. jjO. 

Vestkystfiskeri og Vest
kysthavne. 

Af J. Gr. Pbaholt. 

II. 
I nærværende Blads Nr. 31 og 

32 har Rednktor Videbæk leveret et 
læpgere Forsvar for Bygning af Vest· 
kysthavue. UuderOmtalen afGrimsby 
Havn, der i Løbet af 50 Aar skabte 
en By paa 70,000 Indbyggere og 
Verdens største Fiskemarked, fort·, 
sætter ban, at en Havn pall, .vor 
Vestkyst ~ vilde sikkort have li~e s~a 

~"\~.~ 
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store Betingelser for Udvikling som 
en af de skotske Havne". Troen 
kan nu ganske vist flytte .Bjærge; 
men det forekommer mig at være 
en temmelig ubehagelig Ballast, naar 
man giver' sig ud paa en saadan 
Langfart, at have det in mente, at 
man for samme Vestkyst i 25 Aar 
har haft en brugelig Havn, og Fi
skerne paa denne Kyst i de samme 
25 Aar end ikke ere naaede saa 
godt frem som den Fiskerplads, der 
maa søge Havn paa Østkysten af 
J ylIand! For hvem der ønsker Fi
skernes Interesser varetagne, og Fi
skerinæringen betryggende fremmet, 
er det ikke en udelt Behagelighed 
at se Forsvaret tørt paa den Maade, 
- stik imod Kendsgerninger og paa 
Trods af dem. 

Nu kan man indvende, at Grun
den til vort ringe internationale Fi· 
skeri Ar denne, at vi ikke ere gaaede 
over til samme Fangstmaade som de 
konkurrerende Nationer og have an
vendt Trawlen. Heri ligger maaske 
Stagnationen, vor Vestkysthavn er 
undergiven. ' 

Dette er ikke Hr. Videbæks Me
ning; "Trawlfiskeriet tiltaler mig 
mindst," 'siger han. Heri er han i 
Overensstemmelse med saa godt som 
alle Vestkystfiskerne; men i dette 
Forhold bunder maaake den største 
Fl;>jltagelse. Som Fiskeriforholdene 
for Tiden ere i det store (og i vort 
nærmeste Storvand , Vesterhavet), 
tør det være hævet over enhver Tvivl, 
at vi, om vi vilde udnytte den! i 
større Grad end hidtil, ere nødte 
til at følge Tidsudviklingen og tage 
Eksempel efter vore Konkurrenter. 
Det er ogsaa værd at mærke sig, at 
vore Naboer i høj Grad udvikler 
df>tte, Fiskeri og med stor~ Udgifter 

gaa fra Brugen af Sejl til Damp. 
Selv for ganske nylig er der i Tysk
land dannet et Aktieselskab med en 
Kapital paa 15 Mill. Rmk., som 

. agter at drive søgaaende':Fiskeri 
med Dampere. Der er A kort sagt 
næppe noget Tegn fremme, som 
maner til Ændring i dette Forhold. 

Men et saadant Fiskeri kan man 
formentlig ganske godt etablere uden 
for det, første at bygge, Havne. I 
den Omstændighed, at de Sværme 
af fremmede Fiskedampere, der gaa 
under vor Kyst og saa godt som 
aldrig strande, har man et eklatant 
og uomstødeligt Bevis for, at al Tale 
om, at man nødvendig maa hav~ 

Havn jor Vestkysten, for at Dan
skerne skulle ktmne blive en stor
ji.<;kende Natiou, el' løs og:ubeføjet. 
Og i vor Vestkysthavn har en dansk 
Trawlflaade de fornødne,Betingelser 
for at kunne eksistere. At denne 
Havn ikke er bleven benyttet niere, 
end Tilfældet viser, er næppe et 
godt Tegn paa Nationens og Fisker
nes Formue over for at blive stor
fiskende. Men skal et større og 
sundt dansk Havfiskeri kunne drives, 
maa det i hvert Fald kunne trives 
fra Esbjærg i det mindre, og det 
turde derfor ikke være det mindst 
værdifulde Bidrag til vor Tids Debat 
om Vestkysthavn og Vestkystfiskeri, 
om man kunde dmge Slutninger fra 
et større Trawlfiskeri fra Esbjterg. 
FJ'emkomsten af et saadant - hvil
ket kunde ske ganske overkommelig 
billigt og pekuniært farefrit - og 
nogle .A ars Erfaringer fra dets Ar
bejde, vild~ give Havnespørgsmaalet 
en Løsning paa den Maade, at man 
enten kunde se dets Betimelighed 
uanfægtet, eller det' ikke svarede 
til Forventningerne. Og i be~ 
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Tilfælde førtes derved Sagen til Ende 
til Gavn baade for Landet og den 
paagældende Stand. 

Som Fiskernæringen for Vest· 
kysten drives, vil en Havn i over 
et Par Miles Afstand være til liden 
eller dog forsvindende Nytte for Er
hvervets Udvikling. Skal Samfundet 
ofre betydelige Kapitaler paa Fisker
havne - og selv en nok saa be
skreden begyndende Løsning af denne 
Sag vil fordre mange Millioner op 
og ikke faa in mente - maa vort 
Fiskeri, for at Ofrene ikke skulle 
'Være spilte, nødvendig skifte Ka
rakter og blive ligt de andre, i Ve
sterhavet fiskende Nationers. Baade
fiskeriet og Kutterfiskeriet vilde ikke 
nær kunne skaffe Balance. 

N aar man fastholder Forlangendet 
om Havne paa denne Basis, er det 
næppe overdrevent at drage en Sam- > 

menligning . som følgende: Det be
trængte Landbrug kunde eksempelvis 
tage et meget, stort Opsving, hvis 
det gik over til, lad os sige, Vin
og Silkeavt i stor Stil. Min det 
statsøkonomisk forsvarlige i, at Sta
ten anlagde Drivhuse' og andet for
nødent, var vel temmeltg vovet, 
endda Forskellen i Kravenes Reali
sation næppe er saa overvældendt>, 
sO,m ·man ved første Tanke kan tro. 
Efter de Eksempler, man har fra' 
vort Kutternskeri, vil dette trolig 
ik~e ud over et, højst to nye Støtte
punkter paa Vestkysten, kunne git~ 
nogenlunde rimelig Ækvivalent, og 
med Hensyn til' dets Fortrinlighed 
over for Bevaringen-af Fiskeyngelen, 
hvilket Hr. Videkæk . ogsaa regner 
som en Faktor af Rang, "da nytter 
en saadim Humanitet os ikke meget~ 
naar vi ikke have intf:U'natiohal~'Ga- ;' 

_ rantier for, Jl,t' alle respekterer dette 

i 
'. 
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Forhold. Men saadlLime vil næppe 
for Tiden kunne naas, om nog~n 
Sinde, og som Grundlag for Ha.vne
bygning i Nutiden er det fornemmelig 
af temmelig løs Natur .. Id~elt set 
forholder Sagen sig selvfølgelig an· 
derledes. 

H vis Veslkysthavnesagens For
kæmpere kom med ædruelige Krav, 
saa at dedl'ev paamed Fordringen 
om Anlæget af en enkelt Havn paa 
et passende Sted af Kysten, saa 
vilde sikkert alle med Glæde støtte 
Bestræbelserne; men som Agitationen 
har udviklet sig, er den ikke alene 
wun,agelig, men sikkert ogsaa saa 
uberegnelig som Elementet, der skal 
bearbejdes. Og at foregQgle Fisker· 
befolkningen, for hvilken der virkelig 
er Kærlighed og Hjælpsomhed fremme 
i glædelig Grad, uopnaaelige Maal, 
det er ~n Fremgangsmaade, som al· 
drig kan være god og berettiget. 

Fra' Thyborøn .Kanal. 
(FraJvor Meddeler.) 

I Juli Maaned sendte jeg en Med
delelse om forskellige Arbejder, der 
vare under Udførelse paa denne 
særdeles afsides beliggende Del af 
vort Fædreland, og jeg skal, yder
ligere give Ji~gle faa Oplysninger, 
skønt en, hel Del af, hvad der her
ude udføres, skor under saa ind~k: 
lede Forhold, at man ikke med DOgen 
absolut Bestemthed kan, forudsige 
Virkningerne. Men saa' vidt. man 
kan skønne, gribes Opgav~n an paa 
en praktisk" velovervejet og godt 
funderet Maa,de, og Sandsynligheden 

- taler fol', at man 'Vil naa et godt 
Resulta.t. ' 
,årbejd~rne gaa ilfovedtrækkene 
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ud paa 'ikke mindre end at kunne 
komme til at beherske særlig Ka
nalmis sydlige Side, at Kanalløbet 
kan faa et fastere Leje, og selve 
Kanalens Løb reguleres. Med en 
Udgift af paa det nærmeste 1/2 MilL . 
Kroner, er der siden 1894-95 taget 
fat med Bygningen af Høfder ud i . 
Ka.nalen fra den søndre Limfjordg
tange, forbunden ved et Parallelværk 
og Stenglacis, og Anlæget af en An· 
løbsbro, hvilket. sidste Arbejde særligi 

· har optaget indeværende Sommer. 
Broen er pr~ekteret til 900 Fods 

· Længde; men man .mangler til Dato 
ca. 100 Fod, idet S0ll!merens Vejr-

· ligt har været enestaaende uroligt. 
Det er derfor et stort Spørgsmaal, 
om man faar Broen færdig i Sommer. 
Broen skal' ved Banespor sættes i 

. Forbindelse med Thyb'orøn-Lemvig
J ærnbanen, som aabnes til næste 
Sommer. 

Efter alt at dømme vil Kanalen 
virkelig kuime holdes, og sel v Em 
regelm~ssig Dampskibsfart gennem' 
Kanalen vil ikke umulig ad Aare 
kunne etableres, hvilket Maal vel. 
maa siges at være et særdeles højt 

, . sat, men,' som sagt, efter de For
b'edringer, der ere skete i Kanalen 
i de sidste 5 Aar, kan man have 
Ret til at haabe det. 

Derimod er det saa. temmelig sik
kert, at man er særdeles godt paa 
Veie til at skaffe et Surrogat for en 
Vestkysthavn-paa dette Sted. Fiske
kuttere have nu i stedse større Antal 
søgt hertil, og naar nu til Sommer 
Broen bliver forbunden med J ærn· 
bamm, vil dette være en· Forbedring 
af stor Rang. Kutterne kunne losse 
deres Fangster i Nærheden af Ar," 

. bejdsfeltet . uhindret, selvom Isen 
· binder Limfjol'den, og om Sommeren 

kunne de lægge til, losse Fangsten, 
faa den hurtig afsendt, blive pro
vianteret og straks igen begive sig 
ud til Bedriften. 

. Det maa ikke heller lades ude af 
Betragtning, at bag Kanalen ligger 
Limfjorden, der danner en fortrinlig . 
Vand vej med sine Bugtninger' og 
Forgreninger og til alle Sider om

,given af et fortrinligt Opland. Og 
inden for Kanalen afgiver Limfjordon 
en Rhed, der byder sikkert Tilflugts
sted for baade større og mindre Far· 
tøjer. 

Dybderne i Kanalen have' i Som-' 
. mel' holdt sig indtil 121/ 2 Fod. 

Mindre Meddelelser. 

. Den biologiske Station, som'sidste 
og indeværende Sommer ~r ligget 
i Frederikshavn, er den~ 14de ds. 
flyttet til Nyborg, hvor den foreløbig 
vil blive liggende. 

Vrag i Bavet. Bovbjerg,. den 
12. Septbr. En Sejler har her ud 
for Bjerget) i en Afstand af ca. 9 

'Sømil, truffet et stinket Skib, hvorfra 
en Mastetop ragede over 2 Alen op 
over Vandfladen. Dette V rag kan . 
frembryde megen Fare for Kuttere 
og andre Sejlskibe, der passere dinne 
meget befærdede Kurs. 

Andragende om. en Bavn for 
FjaltriJtg er i denne Maaned blevet 
indgivet. Det er underskrevet af et 
stort Antal af Sognets Fiskere og 
øvri@e Beboere. R. 

HummerfIskeri i Limfjorden. Fi· 
sker Frarndsen i Handbjerg har, efter 
h~a.d der skrives til os,. opfundet at 
indrette' HumlllertejnE:lr saaledesj at 
de kunne foldes sammen, naar de 

.' 
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tages om Bord, saa at man kan have 
mange fler,e med sig ad Gangen end 
ellers. Sammen med .nogle andre 
Fiskere dersh>ds har han drevet et 
indbringende Hummerfiskeri paa 
Fjorden -i denne Sommer. Fangsten 
el' solgt til 1 Kr. 25 Øre pr. Pd., 
og Udbyttet er endog en Maaned 
naaet op til ca. 250 Kr. pr. Del
tager. Hver af de 4 Mænd, der have 
slaaet sig sammen, har haft ca. 50 
Tejner, et Antal, der ikke ellers 
kunde have været brugt, hvis Kon
struktionen ikke havde tilladt det, 
og som selvfølgeligt har bidraget til 

. det gode Udbytte. G. 
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Fangen Sælhund. Fra Egnen ved 
Nissum Fjord skrives der tilos den 
10. d. M.: Under den stærke Storm 
i fOlTige Uge var Fjordens Vand
stand særlig høj paa Østsiden; men 
da Vinden faldt af, og Vand'et sank, , 

, , var en Sælhund for sen i Vendingen. 
, Den' blev tilbage paa Landet, og til
ilende Folk fra Vosborg fangede 
Dyret. Dette meddeles særlig af 
den Grund, at det er første Gang, 
man har set en Sælhund i Fjorden, 
og det her saa sjældne Dyr. maa 
selvfølgelig være kommet ind gennem 
Mindet fra Havet. K. 

ved Blokaden af Byen Galveston. 
Hvalen havde altsaa i omtrent 50 
Aar baaret denne Harpun i sit Le
geme og vilde sandsynligvis endnu 
en rum Tid have slæbt den om med 
sig, hvis den ikke var bleven dræbt. 
(Efter "Prometheus".) Ad. J. 

Fiskeriberetninger. 
Frederikshavn, d. 19. Decbr. 1898. 

I U gens første Dage var der for 
stærk Kuling, til at der kunde drives 
Vestkystfiskeri, og Skagboerne, der 
hoved~agentlig drive dette Fiskeri, 
maatte· holde sig uvirksomme lig
gende . th Ankers ved Skagen; til 
Trods for, at Iler i. Ugens .sidste 
Halvdel var mindst 2 Døgn, der 
bragte rolige Vejrforhold, maa Vest
kystfiskeriet kun have givet temmelig 
tarveligt Udbytte, idet kun enkelte 
Kuttere ere indkomne fra Farvandet 
vest for Tversted med Laster af fra 
100 til 200 Snese vejende 12 til 
14 Pd. Snesen og betalte med fra 
1 Kr. 65 Øre til 2 Kr. Snesen. 
De fleste af de i Kattega.t fiskende 
Kuttere, have' i denne Uge været 
paa Dvalegrunden, sydost af Sæby. 

'\ U dbyttet varIerede mellem 50 og 
200 Snese, men Rødspætten ~erfra 
er kun lille, 8 a 9 Pd. Snesen og 

En 8ejglivet Hval. For kort Tid 
siden nedlagde Mandskabet paaHval
fanger-Damperen "Beluga", der var 
paa Hjemfart til New York,. en 'betales med 75 a 80 Øre Snesen. 

,mægtig Hval, i hvis Krop man op
dagede en Harpun, hvorpaa efter 
Sædvane var' indridset Navnet paa 
det Fartøj, hvorfra den var pdslynget. 
Det fremgik heraf,. a.t Harpunen. 
stammede fra Hvalfangeren "Monte
zuma"',' et Fartøj fra New Bedf01"d, 
som .N ordstaternes &gering købte' 
under Borgerkrigen for at anvende' 
det. sammen med andre gamle Skibe 

- ;::, .1<. 

D'3suden er Fisken· fra denne Plads 
lidet levedygtig, der er" saa fuldt ,a.f 
Kor.sfi~k, eøstje{ner, som sammen. 
med Rødspætterne komme i V :laddets
Kalv, og disse lidet "kærkomne Ga'l
stel' udsondrg en giftig Slim substans, 
som dræber Rø9sPllltten. efter kortere 
eller længere "Tids Forløb. - I 
Aalborgbugten . ,omlp;ing . <!rundep. 
"Svitringen « er der'ogsaa fisket tlf 

\: 
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en Del Kuttel'e, men kun 3:l 4 ere 
indkomue her med I.Jast fl'l.ll70 til 
330 Snese .pr. Kutter,' Radspætte,n 
vejede 10 a 11 Pd. Snesl'n og be
taltes med l Kl'. 25 Øre til· l Kl'. 
350re Snesen. Imellem t\ nholt og 
Kobbergrunden eJ' der ogsua fisket 
af en Del, men U dbyttet herfra var 
'kun smnat 5U-80 :-)nese pl'. 
Kutter for Bere Dages Fiskeri -
Fisken yejede 16-17 Pd. Snesen og 
betaltes med fra 2 Kl'. 50 Øre tii 
2 Kr. 75 Øre Snesen. Nogle svenske 
Kuttero have nord af Læsø haft god 
Fangst, 200 IL 300 Snese hver, for
uden en Del Fisk, der døde" inden 
Fl'<lIukomsten hertil; Rødspætten 
vej~de omkring 14 Pd. Snesen og 
betaltes med fra l Kr. 40 Øre til 
l Kr. 50 0re Snesen. Pr. Damp
skib fru. Christianssand er der endnu 
ikke sket Tilførsel uf Hummer.' En 
K "ase, som et herværende Firma 
havde sendt pall. Humm<:'l'opkøbning 
langs den norske Kyst, indkom i 
Gaar med den første Tilførsel efter 
Frl10ningstidens Ophør, lait ca. 3000 
StkL, UH betaltes med l Kr. 250re 
pr. Pd. en gros. Kl. 

København, d. 20." St'ptbr. 1898. 
Sil': "fiskeriet i Sundet, ,om b:ll været 
forsøgt ult i et Par l\,Jaaneller, har 
ir,dtil. nu kun givet et ringl' Udbytte, 
men heldigvis bl'.:gte Gaarsdagen en 

Forandring til det bedre, idet Baa
dene kom iild med Garnene fulde 
af Sild. Endelig er da et størro 

. Sildetræk naaet . ind i Sundet, og 
forhaabentlig vil Silden opholde sig 
der for en længere Tid," sa.... der 
maa blive Lejlighed for Fiskerne til 
at hente nogle gode Tag. Prisen, 
som til de seneste Dage har holdt 
sig i 2 a 3 Kr, pr. Ol, gik' i Gaar 
ned til l Kr. a l Kr. 25 Øre pr. 
OL - Bundgarnsfiskerietfra Kysten 
syd efter har ogsaa i nogle Dage. 
gh'et ret godt HOl'nfisksfiskeJ'i, 

Krogefiskeriet efter Aal fortsættes . 
endnu, forsaa vidt der kan skaffes 
Agn. Dette Fiskeri har ved Lejlig
heder givet jævnt godt Udbytte, hvor
imod Vaadfiskeriet ikke har give.t 
saa godt Udbytte som i Fjor. En 
Del Aalel'lIser ere 'med det gode 

"Vejr udsalte ved Indløbet til Kalve
boderne, men der ventes ikke noget 
støt're Fiskeri førend i Oktober 
Mørket. P. 

Brislingefangst. Fra Færring 
(ved Bovbjerg) skrives den 19~ Sep
tember 1898: 

l BlJgyndelsen af Maaneden gjorde 
herv<ll'ende Fiskere et kort men godt 
Fisktri pllaBrislinger. Fangsten 
afsattes hovedsageligt i Omegnen, 
hvor Folk benytter Fisken som' An-
chiovis. P. 

Snurl.'evaat1. 
.fag undertegnede tilbvtlar 

.I<'iskere mille bckelldte SIlUr
revaad i forskellig Størrelse 
og Maskevidde. til deu billige 
Pris af 90 Øre pr. Fv. " 

fiskekroge- Fabrik:en Kvase til Salg .. 

Tobisvaad fRej evaad) vævet 
,af Hørgal'll levere:;(lige!edes 
til billigsto PI"is. 

Niels Chr...NieI8e*~ 
'Yaadbjnqer. Skagen. 

.. " 

- 8e1'flletlalJ(e I .& a Ih I' g 1888 el 
. I K."ealtna 1888-

anb"faler ait Ild.,.;g ... aJl~ l:ivrtor 
Fiekekroge, 8&a vel i Stul, J",n. 
soru I'rlbsaing, umt Pilke i Tin og 
Bly. Forøendo8 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. StrandatrlBde n. 

J[.benhavn J[. 

En i god Stand værende 
Kvas6,8U !lOO Tons, god Sej
ler, laster fra 6 tIl 9000 Pd. 
Torsk efter Aårsttden er til 
Sarg ved .Henvendelse til 

N. P. Pedersen, 
"Sandby 'pr. Nakskov,. 
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Københavns Tilfersel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jembane & Dampskib 

t Ugen fra 11. September til 18. September 1898. 
-

~ I .. ~ 
I-~ l- bO~ I ~ I ~ .., ... 

~~ l-• .:! eDe> cd ca,-

~.g I 
bO': GO <I,) .., >. 

Tilført af: "'eJ.. -"'CJ > ca,- '"'= "O ..:-: ~ t ~ 'O 

-s I<DS: ..:: =~ eM: ~ .. CD loen ~e ;; ·~I:J= ... = ca, :z >. li: """bO !-bO c~ bO Cl' """ ,"" q:: 
eno o ;;:c .: o Cl) " 

Danske Fiskerfart. :1 Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 1'u. pu. Pd. Pd. Pd. Pd, 

6 fra Frederiksh. ' 17028 67 100 ' 
5 fra andre Pladser 10440 

Danske Kvaser: 1 
4 fra Frederiksh. 19980 

21 fra andre Pladser 17010 904503 

svenske Fisker-
fartøjer ••• 

pr. Baad og Vore 
fra nærliggen e 7 Rejer 
Fiskerlejer . , . 1400 2 12803 245855 12222 5724- 55 

pr. Jernbane & 8 

Dampskib .•.. 11506 3000 4554' 402Q6 75129 18325 65979 6416 7126 
----1-:-----'----

- laIt ... 75964 3000 67 1500 96284 28605 87351 24049 6597 6416 7181 
I 

1) '~lett..,r.1I! 2) Skrupper. 3) Torek. .) 375. Pd. Torek og 800 Pd. Kuller. 5) Hornfisk. 6) 2300 1',1. 
Mak.el og 1720 Pd. Hornfiok. 7) 5038 Pd. Aal og .686 Pd. Aal.knbber. 8) Aal. 9) 5420Pd. Lak. og 666 
Pd, Ørred. 

lait er der tilført 337014 Pd. 
Betalt G'ennemsnitsoris af Opkøbere: Rødspætter:' levende Kr. 2,75-0,25. Kassefisk 

Kr. 2,M-3,75 pr. Lpd. j -Torsk, levende Kr. 1,tO -1,75 pl'. Lpd.; Hornfisk Kr. 3.00 14.00 
pr. Snes j Sild, Kr. 1.70-3.25 pr. Ol; Aal, blanke, Kr. 0.50-0.60, gllle, Kr. 0,25-0,40 pr. 
Pd.; Laks Kr. 0,75 -1,20 pr. Pd.; Ørred Kr. 0.50-0,75 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,15-0,50 pr. 
Pd.; Rejer Kr. 1,00-1,50 pr. Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter· har i Ugens Løb været bet1delig mindre enrl 
forrige Uge. Direkte fra Fiskeplads ankom 11 Kuttere; 2 fra NordSIden af Anholt med 
Fisk vejende 20 . 24 .Pd. Snesen, betalt med l) 6'/4. Kr. pl'. Lpd.; fra Sydvestsiden og 
svenske Kysten 6 med Fisk Tejende 13-15 Pd., betalt med 31/4-3'/~ og 3 fra Læsø 
Rendo med Fisk vejende 11-13 Pd., betalt medto,23/4.-3'f Kr. - Fra Jj'recleriksbavn 
ankom 4 Kvaser med Fisk fra forskellige Pladser, betalt me~ 4-4'1 .. Kr. Ol{ 6 fra Greuaa 
med Fisk fra Aalborgbugten og Anholt, betalt med 2~/4-41/2 Kr. - .t}f Torsk ,tilførtes 
med 15 Kvaser 5026 Lpd., betalt med 1 Kr. 10Øre-l"/. Kr; og ankom .. fra .Bornholm 5, 
Svendborg 5 'og 6 fra Lohals, Rudkøbillg, Bogense, Thurø og Hurup. - Pr. Jernbane 
og Dampskib tilførte s 719 Lpd. Rødspætter a 2'/2-3'/4 Kr. og 142 Kasser svenske Sild 
a 2-2'/2 Kr. pr. Ol og pr. Baad fra Sundet 1639 Snese Hornfisk a 3-14 Kr. og 873 
Ol Sild a P/4.-31/i"t.r. 

En fiskepig . Mose 
.' stor ca. 11/2 a 2,Tdr. Land, beliggende i Rødovre, l Mil fra København, .-

kan med Areal, ialt 3 a l) Tdl'. Land, købes for 1200 Kl'. pr. T<l. Der 
er Tilløb og Afløb, og vil let kunne indrettes til Smaadamme. Nærmere 
ved Henvendelse til Ejeren, W. Laybourn, Vestergade 20, del' træffes 9-- 2 . 

. Frederikshavns Fiske- og Sætteskipperskole 
forbereder saavel indenbys som udenbys Elever til Fiske- og Sætteskipper
prøven., Nærmere :Oplysninger gives af Bestyrelsens Formånd, . Ronsui 
Christian C1008 i Frederikshavn.' ' 

........ 
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Københavns Mekaniske) 
Net Ic. Garn ... Fabrik 

M. ,L. UtzOD, M·apiendalsvej ••• 
København F. Tlf. Nr. 2671. 

Gul dD1. e daille 

Bergens internationale Fiskeriudstilling. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte jnd
kjøht, tilbydes langt under 
gangbare Priser·. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, lever~s vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug; 

. disse sendes altid frit. 

F .. N. Halmae. 
Telefou U9. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, AltQn8 

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

Telefonnummer ,,75 HeløiDcer". 

leverer . efter Bestilling eller fra Lager fm vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde·, Rødspættegarn Aaleruser, Aale.rader. 
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. ~"-alekuher, Kork, Flaadtræ o~ ~ateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler .besvares straks. 
Jed Udstillingerne i Helsingør og Banders tilkendt Sølv- og Broncemedaille. 
Redigeret af C9-ud. mag. WilZ. Lundbeck. - Trykt hos Fraftte Ohrillttre1.. Københavll' 



Nr. 39. 29. September. 1898. 

:M:e(l:L&XXLsbl.e.det . udgaar hver Torsdag. Annonoer' optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrl8ttreu, Grønnegade 10, København· K. Prisen er for Indlandet IO Øre pr. Petit
'linje af '/3 Sides Brede; for· staaellde Annoncer indrømme's betydelig Bab,at. 

Indhold; Den Internationale Fiskeriudstilling 
I BeTgen - Aalens Fredning. Om Rejens Jl'nd- , 
nlng. - ø.teroft.kerlet i Nord.øen. -.,. Mindre Med- \ 
delel •• r. - Flak.riberetnlnger. BekendtgØrelser. 

~ansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af M.edlemsbladet 
træffes des(lden i' Alm. 0-7 Svanemose
gaardBvej SI A, 3 S. Sager vedrørende Re
dakti.nen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret .. · 

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

Eftertryk af Medlemsbla4ets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

ca,t. 1. Sellina, Danish ConsuJate, 
8, Muøeovy eouri, 

Lotl!!on E. C. 
Telegram Adr.: øølllDø. London 

Capl. 1; S8~, 
48" Waverl.,. .• treet~ 

HIIII. ' 
Telegram.A<!-r.: øølllng. 8ull. 

ÆIdr.~AargaRue af Nordisk Aars
skrift for Fiskeri, Fiskeritidende og 
Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
k!lDne gratis. erholdes paa Dansk 
Fiskeriforenings Kontor, Stormgade 
20. . 

=' 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. ' 
"--

Af en Bøsse paa zoologisk Mu-
seum 1 Kr. 78 øre. Fra Fisker 
Jens Thomassen, Snekkersten,er 
indsendt: Ved en Fest for Snekker
sten Havn i Kr. 14 Øre, ved en 
Fest i '"Frelsens Hær" l Kr. 38 

'Øre, en Bøsse i Snekkerstens Kros 
• (}æ-st~"ue 6 Kr. 62 øre, en Bøsse 

i sam~le Kros Kælderstue l Kr. 67 
Øre, en Bøsse i Skotterup Hetel 2 
Kr. 72 Øre, to Bøsser ved Snekker· 
stens Havn 9 Kr. 32 øre. Senere 
indkommet 15 Øre, desuden 11 Pf. 
i tysk Mønt. lait" 28 Kr. 

Den internationale Fislteri
udaiilling i Bergen. 

Med UdgIJ.,ngen af denne N;aa~d 
slutter Udstillingen i Bergen.' ~n 
aabnedes den 16. Maj og har saa
lede varetialt i halvtemte Maanoo. 
Vi skulle ber lOl!SPge at give Tore' 
Læsere lidt Begreb om Fiskeriaf· 

), 
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delingen; det kan af mange Grunde 
dog kun blive spredte Notitser, thi 
en mere indgaaende Behandling vilde 
kræve betydelig Studium /og la'ngt' 
mere Plads end her kan, raades 
over. 

'Udstillingen har sin Plads i den 
smukke Nyg\l.ardspark i Byens umid
delbare Nærhed. lIovedbygningim 
bestaar af en midtel'ste Kuppel og 
tre fra denne udgaaende Fløje, i de 
10 af disse har den norske Industri
udstiIling sin Plads, medens den, 
tredie Fløj giver Plads til Fiskeri
udstillingen, d. v. s. til dennes uden
landskeAfdelinger, medens den norske 
Afdeling findes i en særskiltJ3ygning,. 
i h.!,.ilken tillige findes hele Produkt· 
udstillingen 'paa enkelte i Hoved-
bygningen udstillede Produkter nær. 
'Den norske Udstilling er saaledes 
sondret fra de andre, og den har 
ikke det samlede, Præg, som man 
husker fra Udstillingen i Stockholm, 
hvor Norge var sna: udmærket re· 
præsenteret j dette er imidlertid let 
forstaaeligt, thi det slore Selskab 
til de norske Fiskeriers Fremme, 
som har sit Sæde i Bergen, og som 
med sine Samlinger i saa høj Grad 
bidrog til Norges Suk ces i Stockholm, 
deltager ikke i Udstillingen, derimod 
er dets ,udmærkede Fiskerimuseum 
dagHg aabent og besøges meget af 
de tlskeriinter,essered~. udstillingsbec 
søgende., 

l N;lari,man fra Midterkuppgl~~ ser, 
ned genn~m Fis~erifløjell, har man ' 

,paa ,højre Side nærmest Beskueren • 
lWsland og Finland, getn~,t Japfj:n '. 
og' nederst" Amerika,paa venstre 
Side komme i samme OrdE'n Fran
krig, Tunis og Sverrig; den nederste 
Ende af Hallen optages .af Danmark. 

Den Plads, Danmark har faaet, 

er udmærket, baade fra,Belysnin~ens 
og Pladsens Sid,e, og den danske 
UdstillIng er fra alle Sider erkendt 
som overoJ'llentlig smuk og smag
fuldt arrangeret. Midt i Rummet 
findes et stort ovalt Bord, paa hvilket 
en fuldtrigget Hirtshalspram i fuld 
Størrelse dominerer; omkring den 
er Dansk Fiskeriforenings Samling 
af Modeller arrangeret; denne Sam
ling er i Anledning af Udstillingen 
bleven suppleret og er nu temmelig 
fuldstændig, navnlig' lægger man 
Mærke til en nydelig forarbejdet 
Model af den til Islanrlsnskeri byg
gede Kutter "Ellen", M6deller af 
et· Par bornholmske Laksebaade, en 
særdeles god Model af en, Kl)tter 
fra Smaa1andsvaJldene foruden flere 
andre. Rundt omkring ere Redska~ 
berne af Foreningens Redskabssam
ling anbragte og paaet Bord langs 
Bagvæggen er anbragt Redskabsmo
dellerne. Af private Udstillere skulle 
vi kun nævne ganskQ enkelte: Den ' 
grønlandske Hatdel udstiller meget 
smagfuldt forskellige af Landets 
Produkter samt forskellige Fangst
redskaber, Kajakker m. m. Køben
havns Fiskerforeningudstiller sin fra 
Sto.ckholm kendte smukke Samling 
af Redskaber, d~el! er her bleven beo 
lønnet med Guldmedaille. Køben
havns Fiskenetfabrik }ldstiller lige-

,ledes smukke Redskaper, der ogsaa 
belønnedes' med Guld~edaille. Oon· 
,rall:Christens~,1pøder med sine Jle
'kendtE! Fisk,*roge. Komp~s etc. 
udstilles a(" Oornelius . ;Knu4~n og 
.rr. Preisler. Tu~en og Hammerl.ch 
udstill~r et Frysehus med Kølema
skine, og P. J ørgellsen udstiller. en 

. Petroleumsmotor til Indhivning af
Vaad i Fiskekutteie. Fl'. Svendsen,·
Fur, har regulerede Plump- og Stang· 
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aalejern. At danske Fiskeriproduk
ter kan særlig nævnes røget Altl fra 
Mehlsen, Struer, og Brinck og Spel
lerberg1 Skive, samt udmærkede Varer 
af ,færøisk og islandsk Klipfisk. 

Udsmykningen af den danske Af
deling er overordentlig tiltalende, 
J;Jagvæggen er dækket med store Ma
lerier med Motiver fra Hav og Indsø 
og midt for V ~ggen er paa en Søjle 
anbragt en Buste af Kongen. 

Idet vi liu vende os til de frem
mede' Afdelinger, maa vi nøjes med 
kortfattede Bemærkninger, Sverrigs 
Udstilling er meget righoldig. Det· 
svenske Fiskerimuseum udstiller sin 
store Samling af Fartøjsmodeller, i 
hvilke findes en Mængde forskellige 
Tyyer. Gøteborgs og . Bohuslens 
Husholdningsselskab . udstiller Mo
deller og Redskaber. løvrigt findes 
en stor Mængde Fiskere~skaber ud
stillede af private Udstillere. En 
U dstilling, der virker udmærket, er 
Konservator Kolthol1's Samling af 
udstoppede Fugle, som have Betyd
ning for Fiskeriet~ de ere anbragte 
midt paa Gulvet paa en Græshøj, 
der gaar over i Strandbreil, og de . 

,gøre et yderst naturligt Indtryk. 
Endelig har Sverrig som sædvaniig 
eq stor Udstilling af Fiskekonserves 

,især omfatteede Laks, Sild og An
sjovis i mange Mærker. 

Idet vi gaa fra Sverrig komme vi 
ind i Afd~ling~n for Tunis, og denne 
har jo et meget fremmedartet Præg. ' 
Der er en smuk lille Saml~ng ar' 
ejendomit,,:!lige 'Baadmodeller j ellers 
bestaarUdstillingen hovedsagentlig af 
Produkter, især Svampe og Salt, 
samt Prøver af Kork. 

Efter Tunis følger paa samme Side 
den franske Afdeling. I denne lægger . 
man Mærke til en Del smukke Fi-

skeredskaber især N et, saaledes meget 
fine Sal'dinnet. Endvidere er der ret 
interessante Udstillinger fra østers
avlsanstalter. Endelig kan nævnes 
Kikkerter, Kompasser o. s. v. i stort 
Udvalg og de u~der Redningsvæsenet 
udstillede smukke Fyrsystemer, hvilke 
jo ere en fransk Specialitet. Af 
Produkter findes naturligvis udmær
kede Sardiner og Olie, men iøvrigt 
forekommer den franske Afdeling 
os, trods det, at den har taget det 
største Antal Medaljer, ikke særlig 
interessant. 

Gaa vi nu tvers over Midtergan
gen, komme vi ind i den russiske 
Udstilling. Døtte er er stor, inter
essant og velordnet Udstilling. Her 
findes mange smukke og ejendom
melige Fartøjsmod~ller baade fra 
Kysten og fra U ral, Volga og det 
kaspiske Hav. Af Red",kaber nndes 
en stor Mængde af mange forskel
ligeTyper, saaledes en Samling 
sibiriske Redskaber og en Sam
ling Garn fra det kaspiske Hav og 
Vo]ga. Af Redskaber, som benyttes 
afIJralkosakkerne, lægger man Mærke 
til Snører og Garn af Hestehaar. 
Fiskeudklækningsanstalten ' Nikolsk 
udstiller en komplet Model af An· 
staUen med Tilbehør. Af Produkter 
udstilles udmærkede Ting og her
under særlig Kaviar. Af de russiske 
Privatudstillere . tiltrækker særlig 
Brødrene Saposchenikoff's smukke 
Udstilling sig stor Opmærksomhed. 
Dette stote Firma i Astrakan ud· 
stiller :lIt lil Fiskeri henhørende; 

.. MorleUe}', R~uskaber O. s. V~ i stor 
Mængde, . men især saltede .Fiske- , 
varer; der vis.es. Maile, Sandart, 
Brasen, forskelligeSkallere, Karper, 
Sild og -Kaviar alt i Tønder mfld 

. paasat Glasmag,saa at Varen 'præ-
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senterer sig udmærket. Den russiske 
'Afdeling er overhovedet yderst læ-
rerig. 

Efter Rusland føJ ger Japans Ud
stilling;, ogsaa denne er tiltalende 
og interessant. Her ser man F-ar
tøjsmodeller af en ganske ejendom
,melig Bygning; og' af Redskaber fin
des en Mængde, af hvilke de fleste 
ere overordeptlig fint Arbejde, navnlig 
vises en Mængde fine Snører og Garn 
og ligeledes Kroge af mange for
skellige Former. Ogsaa af Knive 
til Opskæring af Fisk find,asder her 
smukt Arbejde. En ganske inter
essant UdstHliDg er en Række Glas 
med forskellige Slags Agn i' naturlig 
Tilstand fremstillede siddende paa 
Krogen. N oget for Japan specielt 
Cf en Sanding Guldfiske i forskellige 
Varieteter fra de almindelig udse
ende til mere eller mindre omdan
nede Former med øjnene staaende 
langt ude af Hovedet og lange ned
hængende Haler. 

Efter Japan komme vi ind i den 
amerikanske Afdeling. De forenede 
Stater have ofret meget paa deres 
Udstilling, og denne er stor og rig
holdig, der er meget ber at se og 
ogsaa noget at lære. I et stort Skab 
er anhr~gt en ligholdig Samling af 
Fartøjsmodeller af næsten samtlige 
ved de arilerikanskeFiskerier brugte 
Fartøjer. Redskaber findes ligeledes 
godt repræsenterede og i en Mang
foldighed af -Former, og herunder 
findes interessante Ting som N et, 
Kroge og Pile, der benyttes af In
dianere og Eskimoer., Midt i Af
delingen er opstillet en stor Samling 
af amerikanske Fisk i Spiritus, og 
ligeledes findes der Masser af Af
støbninger og Udstopninger af Fisk. 
Med Hensyn til Ferskvandsfiskerierne 

findes der en god Udstilling af Mo
deller af U dklækningsanstalter,J ern
banevogne til Y ngeltranspOl·t og for
skellige Udklækningsapparater, og 
man ser, at der i Amerika arbejdes 
meget med denne Gren af Fiskeriet. 
Det meste af den' amerikanske Ud
stilling udstilles af "United Sfates 
Oommission of Fish ,and Fisheries", 
og de fleste Genstande stamme fra 
dette Selskabs Museum, der er derfor 
ogsaa noget museumsagtig over den 
amerikanske Udstilling, man· faar 
mere Indtrykket af at være i et 
Museum end i et praktisk Erhvervs 
Udstilling. 

Den norske Udstilling findes som 
omtalt i Produkthygningen, og Pro
dukter spiller ogsaa en stor Rolle i 
dEm. Bergens Fiskeeksportører have' 
i Fællesskab præsteret en smuk Ud· 
stilling af Sild, Klipfisk og andre 
Produkter; og paa en lignende Maade 
udstiller Tromsøs Fiskeeksportører. 
G~ Helgerud i Trondhjem udstiller 
fersk frossen'D'isk i Wallems Fryse
hus. løvrigt blev man i den norske 
Afdeling særlig optaget af Baadene, 
af' disse' findes en stor Mængde ud· 
stillede, alle udmærkede ved deres 
smukke, elegante Bygning . og ved 
deres store Prisbillighed. Endnu 
kan nævnes en interessant Udstilling; 
nemlig Dannevigs fra' Flødvigens 
U dklækningsanstalt, der udstilles her 
alle Stadier af Torskeyngel, og denne 
Anstalt har, siden den anlagdes i 
1884, udklækket ] 500 Mill. Torske
yngel, endvidere ekspel'imentererden 
med Udklækning af andre Fiskearter 
og med Hummerudklækning. len 
lille særskilt Bygning, indvendig ind
rettet som en "Ror- og Fislcerbod" 
har Trondhjems Fiskeriselskabsamlet 
en interessant' Udstilling til Belys-



"~,o 

,'~_.... -, 

,;. 

ning af de trønderske Fiskerier, og 
man faar igennem' den et Indtry k 
af Livet i disse Boder, der kun be
nyttes under' Fiskeriet. 

Der kunde' endnu være meget at 
dvæle ved, men vi maa nøjes med 
disse Notitser. Bergen har i det 
hele Ære. af denne vel gennemførte 
U dstilling, og de danske Fiskere 
fra alle Landets Egne, som, ved U d
stillin~ns Begyndelse vare en Tur 
deroppe med Kanonbaaden "Guld
borgsund" have sikkert h?-ft Udhytte 
og , høstet Belæring ved Gennemsynet 
af {J dstillingen. 

Aalens Fredning. 

I Fiskeriloven af 1888 blev Vaad
fiskeriet efter Aal forbudt i, Maane
derne Marts, April og Maj, man 
frygtede for Aalens Opfiskning, og 
mente at en saadan Fredning vilde 
fremme Aalefiskeriet. 

Denne Bestemmelse har virket 
meget tryk~ende paa Fiskerne heri 
Omegnen, der for Størstedelen ude
lukkende leve af dette Fiskeri. 

De første 2-3 Aar fandt man 
sig i Skæbnen j man ventede til 1ste 
tT uni og fiskede saa N at og Dag 
saa meget som muligt, den korte 
Tid skulde jo benyttes. 

Saa 'var der en enkelt Fisker der 
prøvede at fiske med Vaad 'om For
aaret trods Forbudet, det gik ham 
heldigt, og ~"ølgen blev,~ at lidt efter 
lidt var der flere og flere, der fulgte 
hans Eksempel. N u er man naaet 
til, at i,ngen Fisker mere anser det 
for en Lovovertrædelse at bruge 
Vaadene om. Foraaret. 

Det hændte jo af og til, at .en 
Fisker blev taget af Fiskerikontrol-
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len og blev idømt Mulkt j men denne 
Mulkt var sjælden sall stor, at den 
virkede afskrækkende, man. betalte 
Mulkten ~ og fiskede videre. 

Opfindsomme Hoveder opfandt 
Midler, hvorved man kunde undgaa 
Kontrollen, der I umuligt i sin nu
værende Ordning kan have virksomt 
Opsyn med Fiskerne. 

Disse-usunde Forhold burde snar
lig rettes; der staal' to Veje aabne, 
enten at ophæve Forbudet eller 
skærpe det. Skal Forbudet bestaa, 
maa det. skærpes betydeligt, og Fi
skerikontrollen udvides; men er For~ 
butlet til nogen Nytte? Dette maa 
først undersøges. 

Hensigten med Fredning, skulde 
jo dog være at gavne Fiskeriet; og 
ikke at paalægge Fiskerne unødig 
Tvang. - J eg tror ikke, man be- ' 
høver at frygte for Aalens Optisk
ning, Naturen beskytter den til
strækkelig derimod; det er langtfra 
alle Steder, man kan komme med 
V aaden~, hvor der er Grund med 
Sten, kan dette Fiskeri ikke drives, 
heller. ikke hvor der er over 3 a 4 
Favn~ Vand. I Farvandet hel' om
kring egner kun Halvparten af Hav
bunden sig til V aaddragning; dertil 
kommer, at Aalen ikke altid lader 
sig fange; der kan være N ætter, 
hvor Aal{)n er som sporløst forsvu.n
den, og Natten efter kan der være 
godt Fiskeri paa samm~ Sted. -
Vejret har stor Indflydelse' paa Vaad
fiskeriet, ,det er langt fra hV,er Dag, 
det er Fiskevejr, om Sommeren kan 
det stas. med Stille i' flere Dage, og 
Vaadene kunne kun trækkes med 
jævn'Kuling. Stormvejr hindrer lige-' 
ledes V aadfiskeriet; man kan kun 
regne 20 Fiskenætter om Maaneden 
i Sommertiden og 15 om Efteraa'ret i 



-4:14 

re~ner man Fisketiden fra lste Maj 
til lste Novbr.,~ faar man 110 Fiske
nætter om Aaret, derfra mali. trækkes 
dll maanelyse Nætter, der, særlig 
om Efteraaret, bevirke, at Aalen 
unda:aa Vaadene; regner man dissIt 
til 30, vil den Tid, der er gunstig 
for Vaadfiskeriet, indskrænke sig til 

\ ca. 80 Fiskenætter om Aaret. 
}4jnhver maa vist indrømme, at 

denne Tid, der er gunstig for Vaad
fiskeriet er saa knap, at man nødig 
skulde indskrænke den ved Lov, som 
nu er Tilfældet; det er derfor med 
god Grund, at Fiskerne Aar efter 
Aar have indsendt Andragender til 
Regeringen OI;Il Ophævelse af dette 
Forbud. Sidste Aar imødekom Land
brugsministeren Fiskernes Ønske for 
Maj Maaneds Vedkommende; men 
det vilde være heldigst ved Lov helt 
at ophæve Forbudet. 

Den Modstand og Uvillie Vaadene 
vakte, da de for en Snes Aar siden 
bleve almindelige her i Landet, er 
heldigvis ved at forsvinde; 'i dette 
Tidsrum have Vaadene været brugte, 
uden at Aalebestanden bevislig er 
formindsket. Den megen Tale' om, 
at Vaadene ødelagde Fiskeyngelen, 
er ved at forsvinde, efter at det er 
bevist, at de fleste Fiskes Rogn 
flyder. 

Krogfiskerne kan ikke faa Agn til 
deres Kroge uden hos V aadfiskerne. 
deres Had til disse'formindskes der-o 
for Aar efter Aar, mange af Krog
fiskerne ere selv blevne Vaadfiskere. 
Vaadene ere blevne en Hovedfaktor, 
i vort hjemlige Fiskeri, at,jndskrænke 
Brugen'deraf rammer derfor haardt, 
og er uretfærdig, hvor Nytten af 
Indskrænkning er saa tvivlsom, som 
Tilfældet er med Forbudet mod 
Vaadnskeri i Marts, April og Maj. 

Bør der da slet ikke, gøres poget 
for at skaane Aalen? Skal man 
lade alle fiske, som de selv ville? 

J a, ,lad enhver fiske, naar det 
passer ham; men det' bør forbydes 
at ilandbringe Aal under 14 Tom
mers Længde, dette er den eneste 
og retfærdigste Maade at bevare 
Aalebestanden paa. 

Her i, Omegnen bliver der slæbt 
en Mængde smaa Aal i Land mellem 
12-14 Tommer, det er mest Haand
vaadfiskerne, der drive dette Rov
fiskeri; de slæbe disse smaa Aal i 
Land i tusindvis og sælge dem til 
en halv Snes Ii'Jre pr. Pd. j det har 
tidt gjort mig ondt at være Vidne 
til dette, naar jeg har tænkt pau 
den mangedobbelte Værdi, disse Aal 
vilde have om nogle, Aar. 

En Lovbestemmelse, som forbød 
Ilandbringelse af Aal under 14 Tom
mer, vilde sikkert blive hilst med 
Glæde af de fleste Fiskere. 

Fejø, i Aug. 1898. 

Carl Christensen. 

Om 'Rejens Fredning. 
Af Th .• ortenøen, Dr. phil. 

I Medlemsbladet Nr. 30, 31, 32 
og 37 har d'Hrr. Carl Andersen, 
Frederikssund, Carl Hansen, Kalle
have, A. Chr. Nielsen, SalleriIp, og 
Jens Thumassen, Snekkersten, ofl'ent~ 

liggjort mere eller mindre skarpe 
Angreb paa .mig. At dømQle efter 
disse Artikler har ingen af de Her
rer, der har skreve~ imod mig, læst 
min Bog om Rejen, men kun mit 
Svar til Hr. Overretsprokurator Leth 
(i Nr. 28). Men af bedømme mine 
Forslag og Meninger alene efter 
denne polemiske Artikpl er uretfær-
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digt. Man kan jo dog ikke gentage 
hele Bogen i et saadant Svar. 

Hevedindholdet af de fire Angreb 
paa mig er: l) Rejens Forsvinden 
skyldes ikke, som jeg paastaar, Op
fiskning - i alt Fald ikke Opfisk
ning alene, men strenge Isvintre og 
U dvandring er for en stor Del, eller 
alene Skyld derl. 2) At frede Rejen 
kan maaske nok hjælpe noget pau. 
Fiskeriet, men at frede i hele Juni 
Maaned er altfor meget. 

J eg maa nu først bemærke, at 
mine Undersøgelser ere anstillede i 
Limfjorden (i Somrene 1895 og 96); 

, mine Resultater gælde derfor mest 
dette Farvand. Muligvis kan lDan 
ikke uden videre overføre alle Re
sllltaterne til at gælde for alle andre 
Steder, hvor der er Rejefiskeri. Men 
for Limfjordens Vedkommende maa' 
d~t bestemt fastholdes, at det er det 
for stærkt drevne Fiskeri, der et· 
Skyld i, at Rejerne ere forsvundne 
der. Det var netop i Aarene umid
delbart. efter hin strenge Isvinter i 
1892-93, at Rejefiskeriet der tog 
sna kolossalt et Opsving. Fiskere 
fra alle Landets Egne strømmede 
til, Masser af Fiskeredskaker an
skaffedes og i Løbet af et Par Aar 
var det hele forbr:' Nogen særlig 
streng Vinter . har der ikke været i 
den Tid, og i- Aar ef t et' den over-' 
ordentlig milde Vinter, har det været 
endnu daarligere' end før' (ifølge 
privat Meddelelse).' Jeg tænker ikke:'; 
nagen' tøl"paas~a, at-det i~ke er 

· det cstærke'Fiskeri, der her er Skyld 
'~ i, at Rejerne ere forsvundne. 

Hvad nn den øvrige Del af Landet 
angaar, saa skal jeg gerne indrømme, 
at strenge Vintre kan have nogen 

· Indflydelse paa Rejebestanden ; men 
· det bar jeg for øvrigt ogslla Jilkrevet 

i min Afhandling. P. 6 L staa\' der: 
"Mnligvis vil det nok bevirke nogen 
Ødelæggelse, naar der kommer Bundis 
i de Farvande, hvor Rejen ophold,er 
sig. " Dette er mig altsaa ikke nogen 
ny Tanke. Men jeg maa stadig pro
testere mod den Paastand, at Fro
sten skulde være den egentlige Aar
sag til Rejefiskeriets Aftagen. 

Det val' i Vintren 1892-S3,.at 
Frosten var saastærk; i Søndersted 
ved Holbæk maaltes i Januar 1893 
den laveste Temperatur, nemlig + 
29'6 o C. (Ifølge Meteorologisk AaI" 
bog). Man skulde altsaa vente, .at 
Fiskeriet var aftaget særlig stærkt i 
1893, og Følgerne maatte kunne 
spores endnu i 1894. Hvad lærer 
nu Statistiken os? I Limfjorden var 
hele Udbyttet i 1892: 9,310 Kr., i 
1893: 14,960 Kr., i 1894: 118,4&0 
Kr. og i 1895 endnu mere. Først 
i 1896 begynder ]'iskel'iet her' at 
tage af. Der har den strenge Vinter 
altsaa ikke Skylden. I Hurop, Ma· 
riager og Randersfjord var Udbyttet 
i 1893 det største, det endnu l) har 
været: 9,270 Potter mod 3,890 Potter 
i 1892. I Svendborgsund var· U d
byttet i 1993 kun 16,226 Potter mod 
38,288 i 1892 j men i 1891 var det 
48,895 Potter; det er altsaa intet 
Bevis for, at Frosten alene har 
Skylden for ~Iet ringere -Udbytte i 
1893 , "da Fis'ke'ribt'· allerede var i 

;Aftagen Aaret før den stren~e Vinter .. 
;Fa~o~gl...Assens og"'Larigeland~av' 
det største Udbytte! i 1892; det faldt-
'stærkt i 1893, for La:n'gelanMVed: 
kOlllmenlIe dø@; lige saa' meget i 18'94:' 
I Holbækfjord var UdbYttet i 1893 
lidt større end j 1892 j i Roskildefjord 

J) Udbyttet for 1897 og 98 kender jeg 
ikk~. . 

':'1 
I~ 
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svandt det meget stærkt i 189-3. 
Ved Taarbæk, . Skovshoved "Og Ka
strup var Nedgangen i 1893 betyde
ligr men. ikke meget større end. i 
1892. Ved Kalleboderne var Ud
byttet i 1893 dobbelt soa stort soin 
i 1892, Paa Strækningen Masned
suna-Vordingborg fiskedes i 1891: 
39,463 Potter, i 1892: 8,339, i 1893: 
9,396 -Potter, og noget lignende var 
det de andre Steder i Nærheden uf . 
Vordinghorg. Ved Korsør fiskedes 
intet i 1892, men 2,000 Potter i 1893. 
Ved Lollands Nordkyst var Udbyttet 

. i 1693 kun lidt mindre end i 1892; 
derimod viser 1892 stor Nedgang 
fra 1891: 11,110 Potter i 1891, 
2,860 Potter i 1892 og 2,188 i 1893. 
Nysted-Kramnitze gav i 1890: 
60,9Gt Potter, i 1891: 21,000, i 1892: 
5,000 og i 1893: 3,035 Potter. 
Nakskovfjord viser betydelig Ned
gang i 1893, men ligesaa i 1892. 
Smaaøerne Fejø, Skalø, Raagø og 
Askø viser en betydelig Opgang j 

1893: 5,417 Potter motl1,556 i 1892. 
Falster viste nogen Nedgang i Ud
byttet i 1893, men langt større i 
1892. U dbyttet var i 1891: 33,533 
Potter, i 1892: 11703 Potter, i 1893: 
8,366 Potter. Ved Møen var Reje
fiskeriet saa godt som forbi allerede 
1892. 

At . nogen heraf kan udlede, at 
det er Frosten, særlig den strenge 
Vinter i 1892-93, der har ødelagt 
Fiskeriet, er mig ubegribeligt. Der
med benægter jeg ikke, at den kan 
have gjort nogen Skade - s_m j 

Roskildefjord og maaske andre Ste
-der. Men derfra og til at paastaa, 
at det er Frosten, der er Skyld i 
Fiskeriets Ødelæggelse over det hele, 
er der et langt Spring. , 

Rr. A. Ohr. Nielsen mener, at 

ogsaa regnfulde Somre bære en Del 
af Skylden for Fiskeriets Aftagen. 
Jeg tror ogsaa,at det kan have 
nogen Indflydelse derpaa - dog iKke 
Regnen, men den l'ingere Varme, 
som jo gerne følger med regnfuldt 
Vejr.. Dette er imidlertid hener ikke 
nogen ny Tanke for mig. Hvis Hr. 
Nielsen havde læst min Afhandling, 
vilde han p. 37 have set, at jeg har 
paavist, at Rejerne ikke vokse lige 
hurtig alle Steder, og at jeg søger 
Grunden dertil netop i Temperatur
forholdene - "at Væksten foregaar_ 
hurtigere, jo varmere Vandet el'. 4< 

N ogen stor Betydning kan dette dog 
sikkert ikke have. 

Endelig mener Hr. Thomassen at 
turde paastaa, at "Rejernes Aftngiiln 
ikke skyldes Opfiskning, men Udvan
dring". Hvis Hr. Thomassen havde 
læst min Afhandling, vilde han i mit 
Citat af Winther's Meddelelser (p. 
15-16) have fundet Beretning om 
de Vandringer, som Rejerne fore
tage i Øresund. Det er regelmæs
sige Vandringer, som gentage sig 
hvert Aar. At Rejerne nogle en
kelte Aar have vist sig tæt ved Snek
kersten, beror vel paa ejendommelige 
N aturforhold, der have været til Stede 
de Aar. Ifø]ge Fiskeri-Statistiken 
foregaar der intet Rejefiskeri aiBe
tydning ved Snekkersten; der er an
benbart ikke gode Naturforhold for 
Rejen (jeg har ikke selv undersøgt 
Eorholdone der). Hr. Thomas8en 
kan derfor aldeles -intet slutte om 
Rej6fi.skeriet andre St.eder, fordi Rej- . . - \ erne et Par Gange have lagt Vejen 
om ad Snekkersten pall. deres. aarlige 
Vandringer. 

Resultatet er altsaa dette: Streng 
Frost kan muligvis have nogen Ind
flydelse paa Rejebestanden hist og 
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her, og kolde SOlllre ville maaske og
saa kunne gøre Udbyttet noget rin
gere j men det el' de rene Ubetyde
ligheder mod den Nedgang, der be
virkes \'ed for stærkt Fiskeri j derfor 
giver Limfjordpn mesten et Bevis. 
Vi kunne altsaa se bort fra de to første 
Aaraager, især da vi intet kunne gøre 
derved, og have blot at fæste Op
mærksomheden paa Fiskeriet og se, 
om vi kunne finde en Udvej til at 
hjælpe Udhyttet op igen. Og det 
kunne vi aabenbart; naar selv mine 
Modstandere indrømllle, at en Fred
ning vil gavne; naar endvidere, som 
jeg fremhæv("de i min forrige Artikel, 
Statistiken synes at vise, at Fred
ning hjælper, saa undrer det mig, 
at man har saa meget imod denne 
Forholdsregel. Ja, kunde man fæste 
Lid til Hr. Nielsens Løfte om, at 
det nok skal blive bedt'e uden Fred
ning, saa val' der naturligvis ingen 
Grund til at paalægge Fiskerne nye 
Baand. Men saa stor Tillid har 

. vist ingen til Hr. Nielsel/. Fredning 
maa der absolut til, og at den maa 
være i Juni Maaned, i Yngletiden, 
tænker jeg ikke nogen vil bestride. 
Men hvor længe skal den vare. 

Hr . . Carl Andersen skriver, at jeg 
forlanger "alde'les bestemt, at Rej
erne bør fredes hele Juni Maaned." 
Det vilde Hr. Andersen ~ ikke have 
skrevet, ifald han havde· læst min 
Bog. Der staar nemlig p. 66 føl
gende; ,,-Da det allerlidigste Fiskeri 
felegaar paa denne Tid (Juni), er 

. det indlysende, at man maa gøre 
den (Fredningstiden) saa kort som 
muligt - eller vel rettere, ikke læn
gere end~ absolut nødvendigt. Hele 
Juni vilde naturligvis væ~e det hel
digste for Rejen, men det vilde 
maaske ikke kunne lade sig gennem-

417 I 

føre at gøre Fredningstiden saa lang. 
Udvandringen og Udklækningen fore
gaar særlig i den første Del af Maa_ 
neden; det er da rigtigst at faa disse 
Uger fredede, helst de 3 første Uger. 
Kan det ikke blive saa længe, ville' 
de to første Uger sikkert være de 
vigtigste at frede." N aar jeg i min 
Artikel imod Hr. Overretsprokurator 
Leth taler om Juni Maaned som 
Fredningstid, er det kun et kortere 
U dtryk for det samme j je& fandt det 
ikke nødvendigt at genta§e alt, hvad 
jeg tidligere havde udviklet. - Mine 
Herrer Modstandere ville altsaa se, 
at jeg slet ikke er saa hensynsløs 
imod dem, som de tro. Idet hele 
taget turde det ikke være af Vejen 
at forsikre, at Videnskabsmændene 
aldeles ikke ønske at gøre Fiskerne 
nogen Skade ved at forlange Fred
ningsbestemmelser indførte; vortMaal 
er tværtimod at ophjælpe Fiskernes 
Kaar saa meget som muligt., ved 
nemlig at ophjælpe Fiskel'iernc. Det 
gælder blot om ikke at være kort
synet. ,.Det er for alle Parter bedre 
at have et vedvarende 11lindre, men 
dog betydeligt Fisk,eri, end 'et Par 
A ar. at have et overordentlig stort 
U dbytte og saa for Fremtiden ingen 
Ting." (p. 67). 

Hr. Carl Andersen kommer med 
et Forslag, som jeg i Grunden synes 
udmærket om:" før.st at ft'ede nogle 
Aarpaa et enkelt Sted fotO at se, 
hvatl. Nytte Fredningen kan gøre. 
Et Sted, hvor denne Prøve udmærket 
kunde udføres, er Limfjorden. Den 
danner et. meget afsluttet Farvand;' 
vi vide, at det er det stærke Fiskeri, 
der har ødelagt Rejebestanden der, 
og der føres en udmærket Statistik 
(langt bedre end Jor den øvrige Del 
af Landei), saa der vilde det sikkert 

< 



" 

418 

snart vise sig, om 'Fredni ngen gjorde 
·Ny.tte eller ej. 

Uden Tvivl vil dette Forslag møde 
megen Uvillie blandt Lim fjords
fiskerne, og det maa indrømmes, at 
de have al mulig Grund til at være 
uvillig stemte derimod. Er det' noget 
Farvand, hvor Fiskeriet el' bundet 
ved en Masse Baand, del' hindrer 
Fiskerne paa alle Maader, og det 
vistnok uden at gavne, Fiskeriet 
~Yllderligt,' saa er det Limfjorden. 
Det er et helt Studium at vide, hvad 
man man. gøre eller ikke gøre der. 
Og nu foreslaas der her en ny Ind
skrænkning i Fiskernes Frihed! 

Muligris er der dog en Udvej til 
at raade Bod derpaa, H vnd det 
drejer sig om, er, at Rejen fa ar Lov 
at aflægge sin Rogn -:- eller rettere, 
at Rejeungerne faa Lov at blive 
udklækkede. Selve Rejen er der 
ingen ,særlig Grund til at slippe igjen, 
hvis den har en anstændig Størrelse. 
Knude man holde Rejerne levende 
i Hyttefade .'Iaa længe, til Ungerne 
1'(I1'e udklækkede, saa vilde alt være 
godt. Saa vilde der slet ikke be
høves ,nogen 'Fr~dnin,9stid, der be
høvedes kun et Forbud imod' at 
sælge Rejer med Rogn. Hl', Carl 
Ha Itsen taler netop OlU, at mu Il kunde 
hoMe dem lerende i Hyttefade i en 
8 Dages Tid. Det synes altsaa at 
væl~e muligt> at holde Rejel'ne levende·, 
mens Ungernes TIdklækning staar 
paa.N ogen Dødelighed vilde , der 
selvfølgelig- blive . iblandt Rejerne 
under saadanne Forhold; men det, 
lmnde sikkert indskrænkes '. meget. 
Hyttefadene skulde naturligvis være" 

, temmelig store, og de skulde lægges 
ude paa dybere Vand; helst hvor, 
der er nogen Strøm. Der bliver 
Vandet ikke saa. va.rmt som inde 

paa lavt Vand, og det vilde navnlig 
,være af Betydning for Ungerne, der 
netop opholde sig ude i det aabne 
Vand) men ikke inde ved de lave, 
græsbevoksede Strandkanter. At 
holde Rejerne fangne lige fra den 
første Tid, de begynde at faa Rogn, 
vilde sikkert blive meget upraktisk, 
formodentlig umuligt, da Rejerne jo 
gaa med Rognen henved en Maa
nedstid, før Ungerne udklækkes. Det 
vilde sikkert være tilstrækkeligt at 
indskrænke Forbudet mod at sælge 
(il<ke at fange) Rejer med Rogn til 
Juni Maaned. 

Denne Løsning af Spørgsmaalet 
fortjener sikkert en nøj ere U nder
søgeise. Den biologiske Station turde 
være selvskreven til at gøre Forsøg 
derover; under Hr. Dr. Petersens 
kyndige og erfarne Vejledning vilde 
der sikkert komme noget godt ud 
deraf. Selv tænkte jeg ikke derpaa, 
mens jeg anstillede mine U nder
søgeiser ; nu har jeg ingen Lejlighed 
til at gøre disse Forsøg. 

Naar Hr . .A. Oh", Nielsen skriver, 
at "Rejer ikke kunne afsættes til 
Menneskeføde af nogen Betydning, 
naar de ikke have Rognen", !Oaa 
der protesteres energisk derimod. 
Kogte Rejer se bedst ud, naar de. 
have Rogn, men de smage saamænd . 
lige godt,hvad enten de have Rogn 
eller ej, 'og· det er absolut behage-; 
ligst -at pille ·SkallEinaf de Rejer, 
der, 'i'ngen Rogn li~ve. N ogte spiser 
ma'aske nok RogneB med, då Beste' 
gøre det sikkert ikke. Største Defen~ 
af de Rejer, der sælges i København, 
gaar til Restaurationerne, hvor de 
for en meget stor Del serveres pil
lede, som '"enkelt" eller "dobbelt 
Belægning" pall. Smørrebrød. J eg 
gad se den, ~er kan smage, om saa· 



I 
(' 

419 

danne Rejer have haft Rogn eller ('j. 
Er det dog ikke Synd og Skam, at 
man for det smukkf' Syns Skyld øde
lægger Tusinder ~ ja Millioner af 
Rejeunger. At tret tankeløse Pu
blikum gerne vil havE' Rejerne med 
Rogn, bør ikke ,ære nok til at hin
dre et fornuftigt Forbud derimod. 
Rejerne kunne saumænd ogsaa godt 
sæll!;es, selvom de ingen Rogn have. 
r April M aaned ha ve Rejerne virkelig 
ingen Rogn, og endda kan der faas 
2 Kr. for Pott('n. 

THsidst blot et Pal' Ord om Heste
rejen: Den lever mest paa ren 
Sandbund; man bn altsaa ikke 
vente at finde den' i Mængde paa 
de Steder, hvor den rigtige Reje 
lever. - At Fiskerne nære Uvillie 
mod den, undrer mig ikke; der er 
altid meget j. Vejen, naar der skal 
begyndes pa~ noget nyt, og man har· 
ikke let ved at slippe gamle For
domme her til Lands. Sikkert er 
den rigtige - Reje langt sm1;lkkere, 
naar den er kogt, smager maaske 
ogsaa lidt bedre (ikke efter min Me
ning); men naar man i Udlandet 
sætter saa stor Pris paa Hesterejen, 
saa skulde det da være underligt, om 
man ikke skulde kunne vænne sig 
til at goutere den her til Lands. 
Jeg, synes det 'var rimeligt, om Fi-, 
skerne benyttede alle de. India'gts
kilder, der' kall findes. Men, Gud 
bevares, naa.r de ikke villl·, kan. det 
virkelig være mig det s:llumer Jeg e; 

har ingen ;personl~g hteresse deraf, 
jeg bar kun villt't gøre de Ilone r 

. Fiskere opmærksomme paa den Mu
ligb~ for en forøget Indtægt. 

Dr. Mortensens i ovenstaaende 
Artikkeloftere nævnte Afhandling 
om Rejen ,(79 Sider, kvart Format 

'. 

med 4 dobbelte Tavler) kan for en 
Pris af 2 Kr. faas pan Dansk Fi
skeriforenings Kontor, Storm gade 
20 St. 

Østersfiskeriet i Nordsøen. 

Frederikshavn, d. 26. Septbr. 1898. 
N u stunder det mod den Tid, da 
vore store KutteI'e, som om Somme
ren have drevet Islandsfiskeri, pleje 
at hegynde Klargøringen til østers
fiskeri i Nordsøen, mell i Aar ser, 
det ud til, at Rhederierne for disse 
Kuttere ville faa Vanskelighed med 
at faa Fiskerne til at tage fat paa 
dette Fiskeri. Islandsfiskeriet gav 
som bekendt kun daarligt Udbytte i 
Aar, der opnaaedes kun smaa Priser 
i England, og der fiskedes bet~delig 
mindre af Rødspætter end i tidligere 
Aar; muligvis er det de engelske 
Damptrawleres ødelæggende Færd, 
der allerede nu spores pan den is
landske Fiskebestand, idet Trawlerne 
tage Rødspætten udenfer Fjordmun
dingerne, '-førend den naar ind i 
Fjorden, h,or Kutterne fiske; naar 
nu det ogsaa skal gaa galt med 
0stersfiskeriet, bliver Miseren større, 
idet det bliver altfor kostbart at 
have de store, dyre Ku~tCl'e liggende 

'uvirksomme hele t Vintert'll igennem. 
Fiskerne forlang~ nemlig en højere 
Pris pr. 100 Stkr. 'fiskede.'iØsters, . 
elld\de hidtil have fanet, og Kut
ternes Rhederier anse1!ij lwllm: ,For-' 
dringen for ubillig; lilen saalænge 
den nuværende høje Tohl paa østerll 
maa betales; form~a de ikke at be
tale mere end hidtil, hvis' de skulle 
staa lige i Konkurrencen med engel
ske og tyske Forhandlere,som selv 

, med den nu betalte Pris ofte - naar 

." 
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engelske og tyske Fartøjl'l' ha re havt 
rigelig Fangst - kunne undl'rsælge 
de damke Grossister. Sa:nel fra 
Rhederiprnes som fra Fiskel'lll's Side 
er der gjort store Anstrengelser for 
atfaa lknne noget ubilllF Tuld paa 
østers - fangede og indhl'a~te af 
danske Fartøjer - ophæret, men 
foreløbig uden Resultat. Gt nske vist_ 
er der af den af R('gerill~ og Rigs
dag neusatte Tolukomission, der skal 
revidere vor nuværende Toldlov, fore
slaaet Toldfrihed for østers, men 
Udsigterne for en ny Toldlov synes 
ikke at være lyse, saa længe der er 
san. stor Forskel i Landsthingsfler
tallets og Kommissionens Mening an
gauende en suadan i sin Helhed. 
Det vilde derfor være et stort Gode 
for mange af vore Fiskere, Olll der 
med det første enten: fra Regeringens 
eller Rigsdagens Side toges Initiativ 
til Ophævelse af Tolden paa østers, 
fangede og indbragte af danske Far
tøjer, og det vilde da ogsaa være 
beklageligt om et Fiskeri fra dansk 
Side, fra første Færd startet her fra 
Frederikshavn, efter at det i en
Række af Aar har givet et i hvert 
Fald i kvantitativ Henseende til
freds'Itillende Udbytte, m:ta' opg,ives, 
særlig naar man ser hen til den 
ovenfor paapegede Sammenhæng 
mellem Islancls- og Østersfiskeriet, 
uden hvilken S3:l111uenhæng ingen' af 
,Fiskerierne ret vil kunne trives. 
. Kl. 

Mindre Meddelelser. 

FredrikShavD, d. 25. Septbr. 1898. 
Det guar vedblivende livligt med 
Nybygning af Fiskerkuttere heroppe, 
forleden Uge løb en af Stabelen, og 

sidste Uge atter en, og desuden staar 
der 6-7 Sikr. under Arbejde paa 
V ærfterne. Den sidste løb af Sta
belen fra Skibsbygmester H. V. Buhls 
herværende Værft, den skal hedde 
"Patria ", opkaldt efter det Aktie
selskab, for hvis Regning den er 
bygget, den adskillet: sig en Del fra 
de Kuttere, der sædvanligvis bygges 
her, idet den er betydelig større; 
nemlig ca. 47 Brutto Tons drægtig, 
desude~ forsynes den med Hjælpe
skrue j endnu have kun 2 af de her' 
hjemmehørende ca. J 20 Kuttere, faaet 
indlagt et saadant moderne Frem
drivningsmiddel. Saa vel Vall.dspillet 

'som Skruen drives af en Petroleums
motor pall. 10 He~tes Kraft fra Fir
maet r. M. Grub i Leipzig, Motoren 
er opstillet og monteret ved Brø
drene Houmøllers Maskinfabrik her. 
Kutteren koster fuldt udrustet med 
Petroleumsmotor og Fiskerredskaber 
19,000 Kr. Købmand P. Schou skal 
være bestyrende Rheder og Skipper 
P. Petersen af Skagen Fører for 
Kutteren, der skal være hjemme-
hørende her. Kl. 

fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 26. Sept. 1898. 
I sidste Uge har Fiskeriet været 
meget hindret af vestlig og sydlig 
Kuling, saa Udbyttet har været tern
melig knapt. I Tirsdags indkom 
ca: 10 Kuttere fra Farvandet vestlig 
af .Skagen; fra Hittshalsrenden, ja 
nogle \ havde endog været helt ude 
paa "jydske Rev". Fangsterne va
rierede mellem 100 og 150 Snese 
pr. Kutter, og Rødspætten vejede 
fra 14-16 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 2 Kr. 25 Øre til 3 Kr. 
Snesen. En enkelt Kutter havile i 
Farvandet sydlig af Skagen en Fangst 

/ 
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af C~. 170 Snese Snese, der vejede 
ca. 11 ,Pd. Snesen og betaltes med 
1 Kr. l '10 Øre Snesen. En halv Snes 
Kuttere indkom ligeledes i Ugens 
Begyndelse fra Farvandet nord af 
Læsø, de fleste havde fra 50 til 175 
Snese pr. Kutter, og Rødspætten 
,ar ogsaa nf god- Kvalitet, vejende 
la-15 Pd. Snesen og betalt med 
fl'a 2 Kr. 25 Øre til 2 Kr. 75 Øre 
pr. Snes. :B:l'a Læsø Rendes Vest
side er der indkommet 3 Kuttere 
med ca. 100 Snese hver, mindre 
Fisk, vejende 9 Pd. Snesen og be
talte med ca. 1 Kr. pr. Snes. l 
Gaar og i Dag ere Kutterne, med 
det rolige Vejr, begyndt at indkomme 
dels fra Rusmandsbanken nord af 
Læsø, dels fra Læsø N ordvestre'J., 
med Laster fra 100-200 .. Snese pr. 

-Kutter; endnu er der dog kun kom
met 5-6 Stykker, men der kommer 
sikkert snart flere. Rødspætten 
vejede 12 Pd. Snesen og betaltes 

-med 2 Kr. pr. Snes: En enkelt 
indkom frp. Anholt med·ca .. 35 Snese, • 
der ligeledes betaltes med 2 Kr .. 
Snesen. Nu er der rigtig kommet 
Liv i Hum m ertHførslen, i Gaar -
den første Dag da der maaUs ud
skibes Hummer fra Norge --:- f+nkom 
pr. Dampskib fra Ohristianstand 
1200 Stkr. til berværende Modta
gere, og 2000 Stkr. som, afgik direkte 
til det tyske Marked. Pr. Damp
skib fra Gøteborg indkom ca. 1500 
Stkl". o~ pr. Kvase fra den svenske 
Skærgaard ca. 8700 Stkr. Der be
tales nu ca. 1 Kr. 20 Øre pl'. Pd. 
en gros ab Sverri g eller Norge._ En
kelte svenske Dæksbaade ere ind
komne med mindre Partier Garnsild, 
som af vore Fiskehandlere betaltes 
med 'ca. 2 Kr. pr. Ol, pr. Dampskib 
fra Gøteborg er der kun sket Til
førsel en Gang, ca. 150 Ks., som 
alle afgik direkte til tyske Røgerier, 
endnu staar, Silden for langt til Søs 
og fanges derfor kun med Garn, det 
er først, naar den kommer ind i 
Skærgaarden, at den kan tages med 
Va-ad og saa bliver Genstand fol' 
den bekenqte enorm'e_ Eksport.' 

Kl. 

..::. ~ c 

Ringkøbing Klit, den 26. Septhr. 
1~98. . Aalefiskeriet i Ringkøbing 
Fjord drives fremdeles med megen 
Ibærdighed, og Udbyttet maa siges 
at være særdeles godt. Det er næppe 
for meget sagt, naar man antager, 
at der i Sæsonon er blev en fisket 
ikke saa lidt over 2000 Otn., maaske 
nærmere de 3000. 

Der lyder Røster om, at et saa 
skarpt Arbejde vil hævne sig i Frem
tiden; men endnu er der dog næppe ' 
Grund tB at dntage en væsentlig 
forringet Bestand. _ 

Heltfiskeriet vil om kort Tid blive 
forsøgt her i Fjorden. p, 

8stersflskeriet. Lemvig den 25. 
Septbr. 189S. Østersfiskeriet har nu 
taget sin Begyndelse i herværende 
Bredning (Nissum). Siden Slutnin
gen af forrige Uge have 5 Skraber
baadearbejdet i Bredningen. I 
Thisted Bredning slges ogsaa Ar
bejdet at være begyndt~ men med 
Dykkerbaade. Resultatet er endnu 
os ubekendt. J. . . 

Spodsbjerg Toldkontrol, den 25. 
Septbr. 1898. For Tiden er der 30 
Beltbaade, hvormed der drives Silde
fiskeri i Langelandsbeltet, af denne 
Fiskerflaade er dog den overvejende 
Del fra Thors og Lohals samt om
liggende. Kysthyer. 

Sildefiskeriet, som begyndte for ca. 
3 Uger siden, gav i Begyndelsen kun 
ringe Udbytte, sjældent over 10 a 15 
Ol pr. Baad, hvorfor ogsaa Priserne 
vare henholdsvis 21/ 2 a 3 Kl'. pr.-Ol. 
I Slutningen af forrige Uge solgtes 
til Nakskov cd:. J 000 Ol til anførte 
Priser. . 

Som }'ølge afU'dstillingen i N ak
skover der forøvrigt tilført denne 
Byen betydelig Del mere Fisk end 
ellers Tilfældet under almindelige 
Forhold. . 

Bundgarnsfiskeri'ei- hal' været jævnt 
godt 'og sæt'lig har h('l' været fisket 
en betydelig Del HOl'tlfisl{ af sjælden 
fortrinlig Art, denne Fisk er blev en 
forsandt dels til Kiel, dels til Kø
benhavn til ca. 10 Kr. pr. Snes, for 
Tiden fiskes der nu min(lre af denn~ 

.\.' ',:( 



:Irisk, og Priserne ere og' knap saa 
høje som for 14 Da,g.e siden .. 

Torskefisk;eriet er ogsaa temmeligt . 
godt, og Priserne paa denne Fisk, 
der nærmest sejles herfra til Thors 
fOl" at sælges til derliggende Fiske
kvaser, er for Tiden 5 a 51

/ 4. Øre 
pr. Pd. 

Aalefiskeriet i Ruser· el' begyndt, . 
men Udbyttet har endnu været ringe. 

J. 
Køge Bugt, d. 24. September 1898. 

Det hænder nnder' Tiden, at Horn
fisken p!l.3. sine Vandringer om 
Efteraaret, naar den er pall. Vej 
ud til de større Farvande, indfinder 

. sig her i Bugten. I Aar har dette 
værl't Tilfældet, og Bundgarnsfiske
riet her i Bugten har dedor i den 
sidste 'l'id givet et meget tilfreds-. 
stillende Udbytte, idet Flertallet af 
Kystens Fiskere af og til have haft 
nogen Fangst af Hornfisk. Da Horn
fisken pall denne Tid af Aaret paa 
Grund af sin Fedme og gode Kva
litet ('r en mnget søgt Vare, er der 
paa Markedet i København· opnanet 
en Pris af 6 a 12 Kl'. pr. Snes. 

, \ 

• 

For 3 a 4 Uger 'siden begyndte 
man ber i Bugten at udsætte AsJe
ruserne, men hidtil har Udbyttet -
ikke været af videre Betydning.J~ 

Sjællands Odde, den 25. Septbr. 
1898. I de senere Aar er Hummer
fiskeriet her ved Kysten kommet til 
atspille en ikke ubetydelig Rollej'or 
Fiskeme, særlig i en Sommer som 
deime, hvor Udbyttet "af Tunge'" or; 
Pighvarnskeriet, der ellers plejer at 
være det mest betydningsfulde Som
merfiskeri, har været uden videre 
Betydning. Fangsten. af Hunimer 
sker her i de udsatte Rødspættegarn. 
Den her ved Kysten fangede Hum
mer er bleven eksporteret· til Mar
kedet i København, og Prisen . hal' 
j Sommer været for Hummer paa 3 
a 4 Pd. Btykket 71) Øre, for mindre 
Hummer 150 a 300 Øre Pundet. 

For ca. 3 Uger siden begyndte 
Eftol'aarssildefiskeriet her ved Kysten. 
Udbyttet har af og til været Fang
ster paa 10 a 50 Ol pr. Baad. Den 
hidtil fangeue Sild er' b)even solgt 
til Nedsaltning til en Pris af 100 Il 
150 Øre Olen. J. 

Bekendtgørelse for Fiskerne i NordS8'e~. 
Kanonbaad,en "Grønsund" indtager Ståtion paa Jyllands Vestkyst i 

Begyndelsen af Oktober M:I:lOed for 
paa dansk Søterritorium .Lt paase, at Statens Højhedsret r~spekteres af 

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

uden for Søterritoriet for den danske Stats Ved kommende at' føl'e det 
Tilsyn, som i Følge Overenskomsten i Haag ~f 1892 er tillagt de 
kontraherende Magte.rs Krydsere. 

Anseg" InspektionssIdbets Assistance fornød e:n, anbefales det for Til
kaldelse i Sø~n Iltiinrende de af Inspektionen flidsteVinter l1ddelteSignaler ' 
(Tavle over Signaler til Udveksling ,mellemFiskeriin~pektionsskibe i Nord- ' 
søen og Fiskerfartøjer) og elliNsat sende Anmeldelseiil Skibets Poststation: 
"Esbjerg" .;Klage over Skade, fornarsaget af fremmede Fiskere, . maa in~
sende~ . med Anvendelse af de trykteBlankett~r, som ud~1! Godtgørelse ud
leveres Fiskerne fra Strandkontrollører (Toldopsyn) ~ller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtig' udfyldes. 
Postadresso: "E3bjæ1'g". , 

Den danske Fiskedinspektwn fm' Nm'dsøen og Skagerak i Sepfe.mber 1898. 
V. C. L. SchUiter, .' 

Chef. 
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Københavns TiJ.fersel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
'. og pr. Jernbane & Da.mpskib 

i Ugen Ira 18. September til 25. September 1898. 
-

- .. bl)"" .. t \ ~~ "Cl .. Ok o. ID " ,Cl> "" .. GOlD ID » 
"co"" 
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I æ «1l1l:I "a 'åS =1- ID» .. o ID ::et: -=0 "" ... ::.i: C(.!!! -'bl) CD ..IIIi 
GO .::e ri) .:l! o ri) 

Danske Fillkerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. P<1 .. Pd. Pd. Pd. I'd. Pd. Pd, 

9 fra Fredel'iksh. 18324 
5'fra andre Pladser 8856 

Danske Kvaser: 
9 fra Frederiksh. 45504 s 

19 fra andre Pladser 11052 81540 5000 
svenske ~'isker-

fartøjer ... 
pr. Baad og Vo~n 

fra nrerliggen e I 4 

Fiskerlejer ... 18695 R16 1400 87416 8700 
pr. Jernbane &, 2 S 

Dampskib ... \. 2061Q 744Q 2144 006 618 49461 14828 9258' 416B 7806 
--

104846 7440 
------,--

1136877 '--------
lalt ... 15839 816 83846' 618 23118 9258 4168 7306 

l) Hornllak. 2) 916 Pd. Mak~el og 1228 Pd: Hornllsk. S) Aal. t) ~344 Pd, Aa\ og 446 Pd. Aaleknbb61' 
5) 3683 Pd. Laks og 5575 Pd, Ørred. 

lait er der tilført 393632 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Jtødspætter: levem!e Kr, 3,75-5,00. Kassefi$k 

Kr. 2,M--:-4,0? pr. Lpd' l Hornfisk Kr. ~,oo -14,00 pr. Snes; Torsk, ievende Kr. 1,25-1,75 
pr. J,pd., SIld, Kr. 1,25-8,00 pr. Ol, Aal, blanke, Kr. 0,50-0.60, gule, Kr. 0,30-0,40 
pr. Pd.; Laks Kr. 0,75-1,20 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50-0,00 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,25-0;60 
pr. Pd.; Rejer Kr, 0,75-1,25 pr; Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter hal' 'i Ugens Løb været ret god. Direkte fra Fi
skeplads ankom 14 Kuttere; 7 fra SydvestSiden af Anholt med -.I"isk vejende 13-16 pu. 
pr. Snes, betalt med 31/f-41/2 Kr. pl'. Lpd.; 4 fra PakllUsbugtcll med Fisk Tejende 14 
-16 Pd., betalt med 4/2 Kr.; 1 fra Tangen med Fisk vejende 20 Pd., betalt med 51/. 
Kr. og 2 fra Hirtshals og Læsø Rende med Fisk vf>jende 18-16 Pd., brtalt med 4-4s/. 
Kr. - Fra FrederikShavn 'ankom 9 Kvaser med Fisk fra fcjlrskellige Pladser, betalt med 
41/.-5 Kr. og 4 fra Grenaa med Fisk fra Aalborgbugtell og Anholt, betalt med 31/.

,4si. Kr. Af Torsk tilførtes med 14 Kv.aser 4030 Lpd., betalt med pl.-PI. Kr. og 
ankom 4 fra .Bornholm, 9 fra Taat's, 9 fra Aggersø, 3 fra Svendborg, 3 fra Assens, Kallø-
vig og Randers, Pr. Jernbane og Dampskibtilføl'tes 1288 Lpd. Rødspætter a 2'/2-4 
Kr. og 150 Kasser svenske Sild a 2-3 Kr. pr. 01 og pl'. Baad fra Sundet 913 Snese 
Hornfisk a 3-14 Kr. og 6244 Ol Sild a 11/.-':'3 Kr. . 

Snurrevaa:d. fiskekroge -F ahmen Fis~ekyase til Salg . 
• f eg undertegnerle tilbyder , 

Fiskere min~bekeLldte Snur-, - Sel_ed.m,,' ,lan.rg 1883 .',. En. Fiskekvase laster 
revaau i forskellig StørleIse l Køllnltau 1888 - " ; • 
·ogMaskeviddetir den billige e.nb"raler ail Ud_alg at al1el:!urter 8000 'Pd. Torsk, er bII-
. Pris,' af 90 Øre pr. Fv. Fi8kel<~g., ..... vel i ata,aJ.l..~ .. n !ier tl'l Saler bQ: 

T b', d\R . d)' .,' t _om 'Metilng, .""'1.,Pl1ke I'Tln 0ll l:) l:) li 
O Isvaa. eJevaa. væve B17. Forøondoa mod Eftel'kl'...... . 

af Hørgtn'Il everes hgeledes . k ,,,,}f' " '. 'o Brød.~ Svendsen, 
ti~, billjj{ste . Pris. . Conrad C,brlstenaeA. . . 
Ni~18(Jhr. Nf~lsen. , St. Strandltl'."'de ti. "eftihaleøen; 

Vaadbinder. 8'kågen. '. KØl>enbav,Ltc KJøbenhavn. 
1." 

". !"1 .' 

Frederikshayns Fiske- og Sættes,kipperskole 
forbereder snavel indenbys som uden~ys Elever til Fiske- og Sætteskipper.. . 
prøven. Nærmere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, Konsul 
Christie Cloos i Frederikshavn. 

··~' ... ,:;t.:Vo~ 
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KøbeJihavns,·'Mekaniske 
Net -'Ic :Garn .. Fabrik 

M. L. Utzon, lt'apiendalsvej &&~ 
København ~F. Tlf. Nr. 2871. 

G-q.ldInedaille ' 

,Bergens internationale Fiskeriudstilling. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima :tmerikansk Bom

uldS8ejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser., 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nyltjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdig.syede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
, skriv om Prøver af Dug; 

disse sendes altid frit. 

F. N.' Halmas. 
Telefon 129. 

; -
Alto~,. Fiskeauction.' 

JOHANN COHRS, beediget Ji'iskeauctionator. 
Brevadr. : Johann eOhrl, Altona. Telegz:amadr.: Cebrs, Altona 

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

Telefonnummer ,,75 Helsineør" • 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rø_~8pæU.egarB Aaleruaer, Aalarader. 
'Rejeruser, Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .~'ekuher, Kerk, FI.a4ltræ og KateeitU 
have~ paa Lager. , 

Handlende gives Rabat. ' Forespørgsler besvares ,strats. 
fed Udstillingerne i Helsingør og Randers tifkflndt Sølv- og Broncemed~il1e. 
Redigeret af, clJ.'Il.d. mag. wm. Lundbeck. - Trykt hos Fraf/,tz Oh.ri"ttr.". København, 
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Nr. 40. 6. Oktober. 1898 

]!;/[edl.em.ebl.a.det udgan;r hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, 6rønnegade IO, Køltenhavn K. Prisen er forlndlan'det 10 Øre pr. Petit· 

~ linje af Ila Sides Brede; for staaende Annonoer indrømme~ betydelig Rabat. 

Indhold l neTgens Udstillingen. - neretningVII 
fra den danske biologiske Station 1897. Vore Ve
""rhavB6akere.- Nye Patenhr. - Mindre Medde
lelser. -,. . Fiskeriberetninger. - Frederikshavns 
Fi.keri-Stati.tik. - nekendtt:eØre18er. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet. 
træffes desnden i Alm. 0-7 Svanemose
gaarusvej 2 A, a S. Sager vedrørende Re
daktionen af MedlemsItIadet bedes sendte 
til Kontoret. --Breve og andre Forsendelser til for-
eningens KQnsulent bedes altid alene adres
seredetil hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
Kitbenhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

C.pt. A. søWng, Danish Oonsulate, 
a, Muøoovy Cour1;, 

London E. C. 
Telegram Adr.: ø.lUDø. Lond.0n 

C"pt. A. søWng, 
48, Waverley Street, 

Hull. 
Telegram-Adr.: ø.UlDø, Bull. 

Æh"'e Aargange af Nordisk Aars
skrift for Fiskeri, Fiskeritidende og 
Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad 
kunne gratis erholdes paa Da Ilsk 

. Fiskeriforenings Kontor, ~tormg:lde 
.20. 

Bergens U dstill.ingen. 

r. 
N u da denne tf dstilling lige lukker 

Portene, mens de ,mangeartede Pro
dukter og Redskaber fra adskillige 
Folkefærd spredes i alle Retninger, 
er det paa Tide, at ogsaa nærvæ· 
rende Tidende bringer nogle Efter· 
retninger fra den. " 

Forinden der iinidlertid skrives 
om Enkeltheder fra Særafdelingerne, 
er det ikke unyttigt, at fremdrage 
et og andet, som dennE.l Udstilling 
ligesom flere andre har fremkaldt. 

For den danske Afdelings særlige 
Vedkommenqe hør det noteres, at 
ingen anden AfdelingS private Ud· 
stillere gjorde saalidet-for at gøre 
deres Udstillingssager prl,esentable 
for det store Publikum. Pall. en
kelte Udstiller!' nær, som leverede 
pynteJi:;e !\Ioull'er, (saasom Kgl. 
Grøn1. Hanuel, Grosserer Lefolii, 
Evers Fahrik for Maltpræparater og 
De for. Bryggerier) lod man ved 
denne Lejlighed, som ved flere tid· 
ligere, Udstillingskomiteen sørge for, 
at Udstillingssagerne kom til at tage 



sig ud .. Fabrikanter af Konserves
varer se~dte saaledes, foruden Prø
vedaaser med' Indhold, kun e'n Del 
tomme Daaser; det maatte saa blive 
.Afdelingens 'sag, at finde Plads til 
dem i en Opstilling, som no.genlunde 
kunde tildrage sig Publikums Op
mærksomhed. N aturli15vis vanske,
liggøres en Afdelings Arbejde' højlig 
ved en saadan ringe Omsorg fra 
Udstillernes Side, idet den maa ud
finde og bruge Rummets Udstyrelse 
under helt andre Hensyn, end naar 
den kan regne ud fra de Støtte
punkter, prydelige Montrer og Op
stillinger paa ~orhaand yder. I det 
hele var Afdelingen i Bergen mere 
end tidligere henvist til at sørge for 
Rummenes Pyntelighed, thi ikke en 
Gang løse Emblemer, Skilte, Flag 
eller lignende Ting var i synderligt 
Omfang sendt af de private Ud
stillere. Disse synes at have tænkt 
som saa: Her har I vore Sager, 
gør nu det bedst mulige ud af dem. 
Det ~r virkelig, som om d'Hrr, Ud· 
stillere' egentlig ikke brød sig meget 
om, at faa noget direkte Udbytte af 
denne Udstilling, som om de mere 
gik med, fordi man havde anmodet 
dem om at deltage og fordi de saa 
ikke havde ment, at kunne vægre 
sig. Man skulde dog t~nke, at naar 
f. Eks. Svenskerne fandt det U ma
gen værd at spendere nogot paa 
Montre!' og' OpstilJinge~, maatte det 
ogsaa kunne svare Regning for Danske. 
Men den danske Industri, som 'gav 
Møde ved denne, saa ihærdigt af 
Normændene reklamerede Udstilling, 
gjorde mest Indttykket af,' at den 
lod haant om at gøre dens for Re
sten fine Varer kendt uden for deres 
eget f .. and. "Normænd og Svenske 
kender bedre til den Slags Ting, og 

de gør v~d given Lejlighed alt for 
at tildrage sig Opm'ærksomhed. Derfor ' 
er de ogsaa bedre kendt i Ver
densmarkedet for flere Varers Ved
kommende, som vi kan levere lige 
saagode og lige saa billige., 

Fra Fiskere kan man naturlig
vis ikke vente uden Redskaber, og 
disse maa Afdelingen altid anbringe 
bedst muligt. Hvad man derimod 
kunde vente, var en almindelige re 
Deltagelse fra Fiskernes Side. N aar 
man n~mlig undtager et Par Stkr. 
og af Fiskerforeninger, "Københavns 
Fiskerforening", saa var' der' ikke 
noget Redskab udstillet fra Fiskere. 
Der gives dog Foreninger andet Sted 
end i København, og det vilde have 
været til stor Ære for vort Land, 
dersom Foreninger fra andre Plad
ser, alene en fra hver Landsdel, 
havde mødt med lige saa fyldig Thistil
ling af dA i deres nærmeste Egn 
brugteRedskaber somKøbenhavnerne. 
De,Fiskere stillede U dstillingsvilkaar, 
var af saadan Art, at der kun kunde 
være Tale om Afsavn af Redska
,berne i U dstiUingstiden. Fiskerne 
har ikke ret Syn for, at de ved 
given Lejlighed kan være tjent 
med at gøre sig gældende. I saa 
Henseende er Københavnerne med 
paa Noderne, og de viste tillige, at 
de med Hensyn til gode Redskaber 
staar meget højt. 

N aar,a'tiigevel den danske Afde~ 
ling gjorde sig, skyldes det "Dansk 

, F,~skeriforeniDg"s- Modelsam~ing og 
den gode Plads, de:l;l bepste paa. hele 
Fiskeriudstillingen;' som var tildelt 
Danmark. 

Medlemsbladet har allerede bragt 
Listen over de Danmark tilkendte 
Præmier,' og man vil dAraf have 
set, at der faldt mange og gode til 
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vor Side, su. at vi stod paa fuld 
Højde med de andre Lnndl", som 
deltog i dette Stævne. Vi vilde ha ve 
faaot endnu flere Præmier, dersom 
saad<\nne kunde være tildelte Med
arbpjdere. Det er virke1ig en Mangel 
ved Udstillinger, ::I.t Medarbf'jdol'e,. 
d. r. s. Arbejderen, som har frem
bragt f. Eks. en god og fin Model, 
eller bundet et Redskab, eller virket 
en Vare, ikke præmieres, men deri
mod alene Udstilleren. Imellem deFar
løjsmodelJer, som "Dansk Fiskeri
forening" udstillede, va~ der' saa 
ypperligt A.rbejde af danske Baad
byggere, at disse bør have den højeste 
Ros og burde have haft Præmie, 
dersom' Udstillingens Program havde 
tilladt dette. 

Da den danske Kanonbaad kom 
til Bergen med dens Udvalg af Fi
skere fl'a danske Fiskepladser, vakte 
dette praktiske Hensyn til vor Fi
skerstand megen Opmærksomhed, og 
det gav vistnok Stødet til, a t ogsaa 
svenske Fiskere fjk IJejlighed til at 
studere U dstillingen og, saa vidt 
vides, endda Fiskere fra andre Lande. 
lJer er heller ikke ringeste Tvivl 
om, at Turen til Bergen under Le
delse af en saa flink Chef som Fre
mierløjtnant Jøhnclce vil mindes længe 
af Deltagerne, der heller ikke vil 
glemme den dem viste udmærkede 
Venlighed af den danske Konsul i 
Bergen, Hr. B, Km,tzQn. :For Re
sten kunde man. ikke undlade at gøre 
en Iagttagelse under de danske Fi
skeres Ophold ved Udstillingen: de 
dvælede længst og prøvede mest ind
gaaende, hvad der af Redskaber val' 
udstillet i den danske Afdeli ngo 
De vendte idelig tilbage til denne, 
medens milD skulde have ventet, at 
de andre Landes Redskaber m. l. 

havde fæagslet dem i højere Gra.d. 
Dette hænger vistnok sammen med 
den faste Vedhængen ved, hvad Fi
skerne er vænnede til åt brUge, og 
med deres Ulyst til ::I.t prøve noget 
nyt. For en hel Del af disse Folk 
var det, som om de fremmede Sager 
ikke vedkom dem; de stirrede paa 
det fremmede, som man ser Folk 
stirre paa Museumssager, hvis prak
tiske Værdi tykkes dem ringe, fordi 
den rette Kundskab mangler. 

I den d.anske Afdeling var der 
ikke noget særligt nyt at iagttage, 
i hvert ~'ald ikke for Danske. Vi 
v~d saa godt, at i Retning af Pro
dukter staar den islandske og fær
øiske Klip- og Tørfisk af al Slags 
paa Højden og overtræffes ikke Il f 
noget andet Lands, dersom vi da 
undtager den virkede Fisks yderli
gere Behandling til ædlere Handels
varer, saasom til benløs Klipfisk i 
Æsker eller Smaakasser, en proper . 
Vare, paa hvilken vore Producenter 
burde være opmærksom. Ligeledes 
kender vi (desværre), at hidtil ingen 
hos os har kunnet konkurrere med 
Norske eller Svenske i Fiskevarers I 

N edlægoing en gros, og vi erfarede 
(endnu værre), at med en enkelt 
hæderlig Undtagelse (M. Opffermann), 
var den danske Nedlægning rigtig 
uholdbar, og Emballeringen var uden 
øje for, at det er om at .gøre, at 
skaffe sig og,;;;aa i den Henseende 
Yndest hos Publikum. Hvorfor i 
al VerJcn 1II0n de Firmaer, SOlD 

har indledet en Virksomhed i Her
metik, ikke udnytter dygtige Fabri
Kel's Erfaringer og skaffer sig dulige 
Folk, som er oplært hos and r.,.. 
Det koster ganske vist Penge; m('n 

~ 
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" 
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det k:osterendnu :fler~ Penge at 
prøve sig frem og kravle af Sted j 
man opslider paa den Maade ikke 
alene Udholdenheden, men man slider 
ogsaa Knæer og Albuer fra Bukser 
og Trøje. Det er en saare vanskelig 
Ting at faa i Gang saadan en Her
metikvirksonihed; den skabes ikke 
efter en fransk Visit i en hambmgsk 
Daasefabrik eller Stegekæ1derj der 
vil mere til. ,N ej I saa bærer den 
yngre Bornholmer sig bE:>tlre ad, der 
for ,Tiden arbejder ved den i Bergen 
værende Forsøgsanstalt for Fiske
varers Fremstilling. 

Nyt. var det heller ikke, at 'vore 
/ Va~dbindere laver ypperlige Vaad og 

at vore Fiskeres Ruser er langt 
bedre end alle ~ndre Landes. Men 
i Bergen var der ikke hos Udlæn
dinge den rette Opfattelse af disso 
udmærkede Redskaber, og det holdt 
ha~l'dt nok at hævde deres Rang, 
medens det var let nok at overtyde 
alle Kyndige' om, hVor omhyggelig 
den danske Fisker er for sine Red
skaber; han kan i saa Henseende 
manJe sig med Japaneserne, og det 
vil sige m eget. 

Dersom vi ellers skal fremhæve. 
noget fra Danmark, maa det være 
Redningsvæsenets Udstilling, som ud
gjorde et ~muktHele, Jens Peder
sens Geddeudklækning, Blokkene fra 

. Carl A. Petersens Enke, den fær
øiske Redskabs- og Baadsamling og 
Lichtenbergs' haardbagte Brød, samt 
Tuxen og Hammerichs Kølehus, til 
Frysning og Oplag af Ferskfisk. 

I det følgende skal vi gøre de 
andre Landes Afdelinger til M aal 
for nogle faa Linjer. 

Al1hai PedderieD. 

/ 

Beretning vn fra den danske 
biologiske Station 1897. 

Det er ikke ringe Forventninger, 
man møder med, naar man begynder 
at læse Beretningerne fra Biologisk 
Station. Der har 'i de foregaaende 
Beretninger været ~aa mitnge inter
essante Ting, saa mange gode Tanker, . 
at man næsten uvilkaarlig glæder 
sig til det interessante, '. man skaf 
finde i den næste Beretning. Denne 
sidste skuffer heller ikke Forvent
ningerne. Dr. Petersen beretter her 
om sine U ndersøgelsor over Planktonet, 
og han 'har meget interessante Ting . 
at melde derom. . 

Først berettes om Planktonet i 
Limfjorden. Ved Hjælp af et af 
Prof. Hensen i Kiel konstrueret Net 
gennemfiskedes en . Vandsøjle fra 
Bunden til Overfladen, først i Vester
havet udenfor Thyborøn, derpaa 
forskellige Steder i Limfjorden og 
endelig ude i Kattegat; det udførtes 
i saa kort Tid som muligt, saa" man 
kunde faa et Billede fra alle disse 
Steder paa omtrent· samme Tids
punkt. Saadanne Plankton-Indsam
linger gjordes j Slutningen af Ok· 
toder 1896 og i April og Juli 1897. 
Fangsten fra hvert Sted blev maalt, -
derpaa opbevaret i Spiritus og se· 
nere nøjere undersøgt (dog kUD delvis, 
Diatomeerne og Peridineerne nemlig, 
altsaa kun Planterne; Dyrene i 
Planktonet ere foreløbig ladt ude af 
Betragtning). 

Ved disse Maalingerviste det sig 
nu, 1) at Planktonet i Limfjordens 
vestlige Bredninger var langt rigere, 
tættere end i / Vesferhavetog Kattegat, 
og 2) at det ikke var de samme 
Diatomeer, der ndgJorde den vigtigste 
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Bestanddel af Planktonet paa samme 
Tid i de tt'e nævnte Faj'vande. 
Dette Resultat er højst interessant. 
Der gaar en temmelig stærk Strøm 
fra Vesterhavet gennem Thyborøn
kanal ind i Limfjorden og' videre 
gennem Fjorden ud i Kattegat (eller 
sjældnere i modsat Retning). Man 
skulde vente, at denne Strøm maatte 
føre Plankton:Organismerne fra Ve
sierhavet (eller Kattegat) ind i 
I.åmfjorden, saa der var samme 
Slags Plankton begge Steder. Saa
ledes er det imidlertid ikke; de 
Organismer, der føres ind med 
Strømmen, forsvinde mere eller mindre 
fuldstændigt, og i Stedet for komme 
andre Arter, som ikke eller kun i 
meget ringe Antal findes udenfor 
Fjorden. Og disse Organismer man 
udvikle sig overordentlig hurtigt, 
nemlig i den Tid, Vandet bruger 
til at gaa gennem de vestlige Dele 
af Fjorden. Den enorme Masse, 
hvori de optræde, viser, at Fjorden 
maa have ganske ualmindelig gode 
Betingelser for dem. Limfjorden er 
i Henseende til Planktonet et ual
mindelig rigt Faryand - dermed 
staar det sikkert i Forbindelse, at 
det og~aa i Henseende til Fiskeriet 
el' ualmindelig rigt. 

r 1897 fortsattes Undersøgelserne 
i Kattegat. Næsten overalt er Van
det her meget saltere ved Bunden 

. end ved Overfladen; i Reglen strøm
mer Bundvandet mod Syd, Over
fladevandet mod Nord. Det maatte 
paa Forhaand ventes,' at disse to 
Vandlag havde hver sin Slags Plank
ton .. For at faa dette ~onstateret, 
blev der k6nstrueret et Lukkeapparat 
til den omtalte Pose, saa den kunde 
lukkes paa en'hvilkensomhelstDYbde. 
Det var da muligt at fiske Plankton 

i det nedre Vandlag uden at faa 
det blandet med det fra det øvre 
Vandlag. Ved Undersøgelsen viste 
det sig ogsaa, som ilian skulde vente, 
at Planktonet var forskelligt i de to 
Vandlag - dog paa en anden Maade, 
end man havde tænkt sig. I det 
nedre Vandlag var der rigt Plankton 
af Diatolnccr af det sædvanlige 
brunlige Udseende; naar det kom i 
Spiritus, blev det grønt. r det øvre 
Lag var Planktonet hvidligt, og det 
blev ikke grønt i Spiritus. Ved den 
nærmere Undersøgelse viste det sig 
nu at være hovegsagelig de samme 
Arter i begge Slags Plankton, men 
de fra det øvre Vandlag var døde 
Og uden det brune Farvestof, som 
findes hos de levende Diatomeer 
(det er dette, der bliver grønt i 
Spiritus).. Disse Diatomeer maa 
altsaa blive oræbte af det mindre 
salte Vand. - Endvidere viste det 
sig, . at Planktonet i Kattegat var 
langt rigere· og tættere end ude i 
Skagerak - altsaa er her lignende 
gunstige Betingelser som i Lim
fjorden, hvilke disse Betingelser nu 
end ere. 

Foreløbig er det som sagt kun 
Diatomeer og Peridineer, altsaa kun 
Planterne, der have været Genstand 
for Undersøgelse. Ogsaa Dyrene i . 
Planktonet ville sikkert vise lignende 
interessante Forhold. Særlig vil 
Copepoderne iaa Betydning. - Stu
diet af Plankton er i de senere Aar 
kommet i høj Grad i Mode, og det 
er glædeligt. Man kan vente sig_ 
særdeles smukke Resultater af dette 
Studium, baade for Videnskaben og 
for det praktiske, Fiskeriet. Ad- '" 
skillige Fiske leve jo udelukkende 
af pelagiske Organismer Silden, 
f. Eks. N aarvi faa tilstrækkeligt 
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Kendskab til de Forhold, del' be
tinge de pelagiske Organismers Op
træden, saa faa vi dermed bedre 
Kendskab til disse Fi~kes Optræd<>n 
- Sildens Vandringer f. Eks. vil 
man sikkert faa betydelig bedre 
Forstand paa, naar man har faaet 
Planktonet ordentlig studeret. 

'h. 

Vore Vesterhavsfiskere. 

Som jeg alt har fremhævet i en 
tidligere Artikel, er der ikke nogen 
Udsigt til, at Staten eller private 
vil sætte Kapital i danske Trawl
Ha adel', - jeg vil heller ikke til
raade dette, da det er tvivlsomt, om 
KapitaJen vilde forrente sig - med 
mindre man brugte enten tyske eller 
engelske Havne som Basis for Trawl
fiskeriet, og det vilde i saa Tilfælde. 
ikke faa den almindelige national
økonomiske . Betydning som Fiskeri 
fra danske Havne, der medfører, at 
den indvundne Fortjeneste bliver en 
direkte ,Støtte for andre nationale 
Erhverv. .1 eg har tillige tidligere 
gjort opmærksom paa, at den største 
Chance for vore Fiskere vilde være, 
om de med Havne. "paa rette Ste' 
der" kunde udvikle Kystfiskeriet til 
HavfiSkeri med søgaaende Kuttere 
- der dels skulde anvendes til 
Silde- og Makrelfiskeri, dels til Li
nefiskeri. 

At her er store Muligheder, har 
. man ogsaa faaet øje for j Tysk, 

land, hvor Fiskel'jet ligefrem for
ceres frem ved Statstilskud og Hav
neanlæg - ligesom Privatkapitalen 
binder Million til Million i Fisker
Huder. 

NOl'dwe~tdeutsche Zeitung har for 

nylig haft en ret opsigtvækkende 
Artikel om Vesterhavsfiskeri, som 
jeg i Uddrag skal meddele Indhol
det af. 

Bladet skriver: 
"Takket være Autoriteternes Støtte 

har det nordtyske Fiskeri haft ri
vende Udvikling - men Vesterhavet 
byder endnu paa store Chancer, 
som endnu ikke ere udnyttede, nem· 
lig Sildefiskeriet. Betegnende i sall, 
Henseende er, at de omliggende 
I.lu,nde i 1894 af deres samlede Ud·· 
fOl'sel eksporterede til Tyskland: 

. Skotland . . . . . . . 80 pCt. 
Holland . . . . 85 
Sverige . . . . . .. . 70 -
Norge ....•..• 35 -

der tilsammen repræsenterer en 
. Værdi af 30 å 35 Millioner Mark. 

}1'ra England sendtes i et Aar 
189 Millioner Pund saltede Sild. 

Det er navnlig Østtyskland, der 
bruger disse Masser af Sild - der 
her træde i Stedet for det dyre 
Kød, Sild er for øvrigt overalt i 
Tyskland et meget brugt Nærings
middel og ubetinget den mest yndede 
Fisk. 

Det er derfor ret mærkeligt, at 
Trawlfiskeriet har udviklet sig langt 
raskere end Sildefiskeriet, da der 
først maa skabes et Marked for 
Trawlfisk. For Sildefiskeriet er 
Markedet i uoverskuelig Tid uhe
g1'ænset, og der er ikke Udsigt til, 
at vi Tyskere selv naa at forsyne 
os. Skotter, Svenskere og Nord
mænd (Danmark omtales slet ikke) 
have Silden nærmere end vi; men 
denne Hindring maa overvindes. 
Hollænderne have lige fra det 15. 
Aarhundrede drevet Sildefiskeri -
Englændernn have fulgt efter -, 
Skamfølelsen over at lade sig over· 
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Høje af Nabonationerne har fremmet 
det tyske Trawlfiskeri. Men naar 
man betænker, hvilke store Afstande 
Trawlskibene maa tilbagelægge for 
at naa Markedet med deres let for
dærvelige Fisk, maa de store Af
stande til Sildefiskeriet kunne over
vindes. Hidtidige Forsøg' paa at 
fremme Sildefiskeriet ere vel stran
dede, men Tysklands Enhed betryg
ger, at Handel med Sild kan opta
ges j stor Stil. Den store Silde
fangstforening i Emd har ved Stats
hjælp udviklet sig godt, og der er 

• nu i de sidste Aar grundet nye 
Foreninger i Gliickstadt, Vegesack og 
ElsHeth - der vel endnu ere i Be
gyndelsesstadiet, men det synes dog, 
som om den tyske Foretagelsesaal111 
vil vinde frem, trods alle hidtidige 
Uheld. ' Teknikken fremviser stedse 
større Resultater, og vi kunne derfo!' 
vente en snarlig Udvikling af en for 
det tyske Folk meget vigtig Er
hvervsgren, saa vi selv kunne fange vore 
Sild i Vesterhavet. Betydningen af 

: en tysk SildefangstHaade i Vester· 
havet skildres af den tyske Fiskeri· 
embedsmand, Præsident Herwig, i 
det af ham bearbejdede Materiale, 
hvorefter Tyskland uarlig bruger 
11/ 2 Million Tønder saltede Sild. 
For at fange denne Sild, beregner. 
han, at der maa bygges ca. 1500 
'Sildeskibe med en :Besætnin af 22,500 
Mand. 4500 Mand vil faa Beskæf· 
tigelse med Pakning af Sildene i 
Land, endvidere vil Side erhverv som 
Skibsbyggeri, Sejl·, Tov-, -Garn-og 
Bødker-Arbejde o. s. v., mindst kunne 
beskæftige 7500 Mennesker. Vær-" 
dien af Flaaden med N et vil beløbe 
sig til ca. 42 Mill. Mark, og den 
aarlige Vedligeholdelse vil anddrage 
ca. 1,100,000 Mark. - Disse Tal 

taJe for, at Fiskeriet vil betale sigi 
og at den kraftige Udvikling, man 
ønsker, som et Supplement til Trawl
fiskeriet, vil blive en god Erstatning 
for den stadige Tilbagegang i Kyst
og Sejlfragtfarten, hvor Søfolkene 
allerede nu t-vinges til at gaa Over 
til andre El,hverv. 

Da vi gik over fra Sejl til Damp, 
var, der kun faa sagkyndige, der 
troede, at den forøgede :h'angst 
kunde stige med Omkostninger, men 
det viste sig, at Dampen var billi
gere og gav Dybvandfiskeriet et ua· 
net Opsving. Sildefangsten er noget 
andet, da Skibene maa ligge i Havn 
fra Slutningen af Novbr. til først i 
Juni. Sildene viser sig ganske vist· . 
allerclle først i Maj ved Shetlands
øerne, men det er kun Blodsild 
(Sild, der lige har kastet Rognen 
og er temmelig værdiløs, som de 
svenske Skærgaardssild.) 

Ogsaa fra Holland begynder man 
nu med Luggere (et Sejlskib, udru
stet til Sildefangst, rigget som Lug
ger, almindelig i Skotland) at fiske 
Sild. 

Det vilde imidlertid være heldigt, 
at Travl- og Sildefiskeriet ikke kom 
til at konkurrere, og der burde der
for bygg~s Dampere, der kunde 
trawle om Vinteren og fiske Sild i 
Sildetiden. 

I teknisk Hens~~~ae > er det ikke 
umuligt at bruge samme Damper til 

"Trawl og Sildefangst. Ft:a Weseren 
er der ved at danne sig. et Selskab, 
der vil forsøge at bruge Tl'åwldam
perne til Sildefangst i Sildetiden. 
Havnene ved Weseren kunne let ud
vides og indrettetes til alle nødven
dige Driftsanlæg i saa Henseende, 
saa vi kunne ikke andet end haabe 
paa en god Udvikling, der vil faa 

.:.~ 
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stor Betydning i national Henseende. 
Havnebyerne ville op blomstre paa 
Grundlag af de store nye Udsigter. 

Maatte derfor Sildefislceriselska
berne jtortre til Velsignelse for 
Fædrelandet,. ug Havnebyerne ud
sende Dampere for at· sikre os Ud
byttet af det "tyske Ravs Ri,q
domme", som vi i Følge vort J(ul
t~~rtrin tør fordre." 

Det forekommer mig, at vi danske 
kunne lære adskillig af ovenstaaonde 
Artikel. J eg skal ikke særlig pege 
paa, at Tyskerne regne Vester
havet for et tysk Ha!, som egentlig 
tilhører dem, thi det kan for saa 
vidt være os ligegyldigt, om det kal
des enge]sk, skotsk, hollandsk, svensk, 
norsk eller tysk, thi et maa vi nem

-lig erkende, at som Fiskevand be
tragtet er Vesterhn.vet ikke længere 
dansk, men alt andet; thi Havet er 
overalt dens, der erobrer det. 

Og vi danske maa erkende denne 
Sandhed, at vi i de sidste 30 AaI' 
have siddet og affattet Resolutioner 
og nedsat Komiteer, medens N abo
landene have bygget Havne og Fi
skerflaadel' og erobret Vesterhavet 
som Fiskevand til Trods for, at vi 
jo forholdsvis have langt den største 
Kyststrækning langs dette fiskerige 
Hav, og at Fiskenestaa nærmere 
vor Kyst end nogen anden. 

Jeg har før skrevet; "Have vi 
Raad til at l~de denne Sag ligge?" 
J eg vil denne Gang skrive: 

Kunne vi være det bekendt? 
Have vi som et lille Folk ikke 

særlig Forpligtigelse til at fremme 
de sociale Spørgsmaal skaffe 
Betingelserne til Stede, der muliggør 
en stor, ja, næsten ubegrænset U d-
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vikling tor vort. gamle nationale 
Erhverv, Fiskeriet? 

Men ville vi ikke sejles aldeles ag
ter ud, maa vi paa dette som paa 
andre Omraader følge med i Udvik
lingen og skaffe de Betingeisel' til 
Veje, som Nutiden fordrer. 

Og disse Betinqelser ere Havne 
og hurtig og tidssvf4rende Adgang 
'til Markedet. Men Havnene øre 
Nr. 1. Fordi disse ere Grundlaget, 
Basis for Nutidens store søgaaende 
Havfiskeri. Naar jeg fremhæver 
uaU!', er det, fordi jeg vil slaa fast, 
at vi ikke kunne være bekendt paa 
noget Sted i Landet ikke at skaft'e 
de nødvendige Betingelser (Havne) 
til Veje for Udvidelsen af vort Fi
skeri; men da Mapgelen øg Chan-

. cerne ere størst pall. Vestkysten, 
har jeg hidtil særlig omtalt Vest
kysthavnespørgsmaalet. Have vi først 
Havnene, ville disse fremtvinnge de 
andre Betingelser. Det er for øv
"i gt ikke alene i Vesterhavet, vi 
O\'erfløjPs, men ogsaa i 0stersø og 
Kattegat have de tyske og svenske' 
Havne givet de tyske og svenske 
Fiskere et Forspring for vore Fi
skere, der er ret føleligt. 

J eg bar i Aar besøgt Fiskeri
havnene l Grenaa, Gilleleje øg Hou, 
af hvilkH den første var halvt til
samlet og san godt som umulig at 
besejle; de to sidste vare aldeles øde
lagte, idet Indløbene vare stoppede 
af Sand og Tang, og dog ha.ve disse 
tre Havne, i Følge deres BeHggen
hed, udmærkede Betingelser for at 

, være Udgangspunkter for et lønnende 
og rigt Fiskeri. 

Havnespørgsmaalet ved Vesterha
vet er som sagt det vigtigste, fordi 

:,~~~:~:v:::;~~~";~ll!!:!::b:i ~l 



kostbare og\'ærdifulde Fiske.arter, 
- her er de største "JfuUgheder, og 
her er slf-t intf>t ~jort, for at vore 
Fiskel'e kunne deltage i det store 
rige Sildc- og 1\1 a helfiskeri samt 
udvikle deres fra. gammel Tid til
va~te Linefiskeri efter Torsk og 
Kuller. - EU/ine vi daflske 1'ære 
det bekendt ? Jog synes det ikke. 
Vor Vestkyst n lfolkes, vor Fragtfart 
med Sejlskibe svinder ind fra Aar 
til A ar, langs vore Kyster ligge de 
gamle Skonnerter og.l agter og fiske 
efter Sten, thi Sten('ue høre jo til 
de holdbare Fisk, d~r ikke fordærves, 
fordi' Fmgten bliver lang og besvær
lig. Om vi prøvede at skaffe vore 
unge Fiskere og Søfolk Mulighe~er 
for at kunne deltage i Fiskeriet i 
Vesterhavet, hvor Nabonationerne 
anrlig fiske for Hundreder af Mil
lioner Kroner. 

Modstanderne af Havnesagen og 
deres Ejtersnakke1'e mode stadig frem 
med et Argument, SOlll har duperet 
mange, der ikke sd\" have arbejdet 
sig frem til at have en selvstændig 
Mening om Sagen., De sige: Vi 
have jo allerede en Vestkysthavn i 
Esbjerg. J eg skal svare hertil, hvad 
Fiskerne sige om den Sag. Esbjerg 
er ganske vist en god'Havn, - naar 
man først er i den; men i Storm
vejr er det forbundet med adskillig 
Fare at s('jle over Barren mellem 
Fanø og Skallingen. A t søge Es
bjerg med Trawlfisk fot, saa derfra 
at forsende Fisken pl'. Jernbane til 
Hamborg eller pl'. Dampskib ~il 
Hull eller LOlluon, kan slet ikke 
betale sig; skal der trawles i Vester
~avet, maa Fangsten bringes direkte 
til Markedet fra Fangstpladsen. Det 
eneste Fiskeri, der med nogenlunde 
Fordel kan dlives fra Esbjerg,,· er 
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Snurrevaadsfiskeri (Flynderfiskeri), 
og dette drives da ogsaa i saa stor 
Maalestok som muligt, idet den 
gamle Fiskerihavn allerede er for 
lille, og denny vil forl'~aabentlig nok 
blive det; men skulle vi fiske Sild, 
Makrel, Torsk og Kuller, maa vi 
have Havne Norden for HO'i'rlS Rev, 
saa d kunne bringe Fangsten i 
Land mindst lwet'ondet Døgn. 

Norden for Horns Revbave vi 
lignende Betingelser som de skotske 
Fiskere, der, efter at de.have faaet 
Havne, have bygget større søgaaende 
Dæksfal'tøjer (Luggere), hvormed de 
kunne ligge ude i ethvert Vejr, det 
er denne Betingelse, vi mangle. 

Deter Garn- og Linefiskeriet vi 
skulle udvikle i V bsterbavet, og med 
dette kunne vi drive Trawlerne til 
Havs, bort fra vore Kyster, idet 
'l'rawl~rnQ i Følge de internationale 
Fiskeribestemmelser ,overalt skttlle 
vige for Liner og Garn. 

I Udlandet betragter man Udvik
lingen af Fiskeriet som et nationalt 
SpørgsmanI, ikke alene fordi Fi
skerne, Fiskehandlerne og alle de 
Haandværk, der ere knyttede til 
Fiskeri og Havnbygning derved frem
mes; men fordi Udviklingen af en 
saa naturlig Erhvel'vsgren· na
tionaløkonomisk taget -::- Cl' til hele 
Landets og Folkets GavtJ. Jeg synes 
at det er fuldt berettiget, om vi 
danske se pall.· Sagen med samme 
0jne,og jeg gad egentlig sc, om 
nogen dansk Mand offentlig vilde 
være bekendt, at han ikke anser 
denne store Sag for et nationalt 
Spørgsmåal. 

Vi danske have pall. mange andre 
Omraader løst store Kulturopgaver ; 
men netop derfor kunne vi ikke 'være 
bekendt at lade Havn~sagen ligge1 

...... 



den maa og. skal løses, om vi ville 
have Ret til at fastholde~ at det 
Tysken kalder "Das deutsclw Aleer" 

er vort eget gamle Vcsterhav. 

Eftersk rift. 
Efter at have skrevet onmstaaenue 

Al'tikkel til et andet Tidsskrift ser 
jeg, at Hr. SkolelærerPinholt i Med
lemsbladet har imødegaaet min 
første Artikkel. angaaende denne 
Sag - ovenstaaende Artikkel turde 
imidlertid være omtrent fyldestgø
rende Svar, kun finder jeg mig for
anlediget til at tilføje, at Hr. P. har 
gjort sig skyldig i nogle Misforstaa
eIser, det er nemlig en fuldstændig 
Misforstaaelsp, at jeg i nogen Maade 
har tænkt paa at ville \'ække Mis
fornøjelse blandt Fiskerne, det }eg 
har 7iillet er at vække de øvrige 
SamfumlsklassC?'s Symlwthi jor Fi
skernes Sag. 

Jeg beder Hr. Pinholt ikke sætte 
sig til Doms over andre Folks Mo
th'er, Hr. P. har jo selv erfaret, 
at hiln til Trods for sin store SYDlpathi 
for vore Vestkystfiskerf', er blev en 
frygtelig misforstaaet af flere af disse, 
SUft de i Stedet for at betragte ham 
som en gammel prøret Ven, der vil 
give dem gode Raad, se paa ham 
som en Modstander, der i sine Ar
tikler gaar Havnesagens Modstan
deres Ærinder. 
, Endnu kun dette Hr. Pinholt 
har i sine Modartikler her og i andre 
Blade altid gaaet uden om Tanken, 
at vort Vestkystfiskeri heldigst kan 
udvildes efter skotsk Mo~~ter, jeg 
skal, da Hr. P. synes at have eu 
næsten ubegl'ænset Tillid til vore 
AVtOriteter, gøre opmæ)'ksom paa, 
at hvad jeg har anført om det skotske 
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Fiskeri i det væsentligste er bygget 
pa.a og slutter sig til Folkethings
mand, Marinekaptajn Trolles Ind
beretning til den danske Regering 
angaaende det af ham som Rege
geringens- Stipendiat samlede Ma
teriale denne Sag vedrørende. 

Odder, d. 30. Septb. 1898. 
2ErbØdigst 

Videbæk. 

Nye Patenter. 

Acetylengaeudviklingsapparat til 
automatisk Oppustning af Flydere, 
saasom Redningsapparatør, Signalap
paratør og lignønd~. Paa denne 
Opfindelse har Fakrikant L. Matiguon 
fra la Garenne-Oolombes i Frankrig 
faaet Patent her i Landet den 16. 
Avgust d. A. 

Acetylengas er [lom bekendt en 
Luftart, der i de senere Aar er be
gyndt at spille en fremtrædende Rolle 
i Belysningsvæsnet, dels paa Grund 
af den stærkt lysende Flamme, hvor
med den brænd~r, og dels paa Grund 
den simple, hurtige og billige Maade, 
hvorpaa den tilvejebringes, nemlig 
ved at la.de Vand komme i Berøring 
med en Forbindelse af Kul og Kalk, 
der kaldes Kalciumkarbid. Den 
nævnte Luftart synes nu ogsaa at 

. skulle faa 'Betydning for Rednings
væsenet, hvad der vil fremgaa af , , 
de nedenfor omtalte Anvemlelser. 

I Hovedsagen bestaar Opfindelsen 
af en Forbindelse af en eller flere 
oppustelige Beholdere med en Be
holder til Kalciu'mkarbid. Naar Ap
paratet kastes i Vandet for at bruges, 
vil der straks trænge Vand ind i 
sidstnævnte Beholder, og den derved 
nd~iklede Acetylengas vil øjeblikkelig 
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trænge ind i Gasheholderne og puste 
disse op. Den betydelige Bæreevne, 
der saaledes "il kunne opnaas1 illu
streres bedst, naar man erindrer, at 
et Kilogl!am Kulciumkarbid, som det 
forekommer i Handelen, udvikler 
300-340 Liter Gas. Opfinderen har 
konstrueret Redningsbælter, som i 
ikke oppustet Tilstand ere meget be
kvtmme at bærp, da de ere lette og 
kun optage liden Plads. Man har 
ogsaa frellJstille.t Bøjer af tilstrække
ligt Rumfang til at holde flere Per
soner oven Vande. Saadanne Bøjer 
bestaa af en Krands af cylindriske 
Sække forsynede med Snore og Tove 
til at gribe i og holde sig fast i 
samt llled Lommer til Optagelse af 
Levnedsmidler. Større Apparater 
kunne anvendes til at holde Skibet 
der have faaet Lækage, HJdende paa 
Vandet eller til at hæve sunkne 
Skibo. Opfinderen mener ogsaa, at 
en af hans Konstruktioner vil faa 
Betydning som Undr·rlag for Baade
broer, i Stedet for aImi n (Ielige Pramme, 
idet Materiellet pua denne Maade 
bliver lettere og mindre i Rumfang 
end det hidtil benJttede. 

Fangstapparat for Fisk. Paa et 
saadant har Ingeniør A. Holmer i 
Fiskebickskil, Sverrig, faaet udstedt 
Patent i Norge den 28. Juli d. A. 

Naar Fisken forekommer i tJkke 
Stimer,. f. Eks. Sildestimer, kan man . 
med Fordel til Fangst t:' Il anvende 
et eller andet Pump(>\"ærk saasom en 
Centlifuga1pumde, In·is Sugerør, der 
ganr ned i Vanrh·t, er forsynet med 
en vid· Tragt, hvorigennem Fisken 
optages. Særlig naar Stimen er 
'mindre tæt, forøges Virkningen ved, 
at ma.n ved Tragten anvender en 
elektrisk Lampe, der lokker Fisken. 
Mundi.gen af Tragten forsynes med 

et Gitter for at stænge større Fisk 
ude, og Sugerøret bærer foroven et 
Led, som muliggør en Indstilling af 
Røret i forskellige Retninger og af 
Tragten i forskellige Dybder. 

Mindre Meddelelser. 

Billigere Takster. Lemvig, den 
~5. September ]898. Til næste Aar, 
i Anledning af Lemvig~Thyborøn
banens Aabning og samme Banes 
Drift i Forbindelse med Vemb
J ... emvigbanen, ville sidstnævnte Banes 
Person- og Godstakster, der under 
Banens 20aarige Drift have været 
meget høje, blive betydelig nedsatte. 
Dette vil faa. BetJdning for \'ore 
Fiskere, idet FisketraJlsporten paa 
denne Bane spiller en meget stor 
Rolle. F. 

8stersfiskeri. Endelig 1ykkedes 
det at faa den første af de i Som
mer med Islandsfiskeri beskæftigede 
Kuttere af Sted· paa 0stersfiskeri, 
idet Kutteren "N ord vest·" Skpr. 
Madsen, af Frederikshavn ud~k i 
Torsdags til Bankerne ved Helgo
land. Rhederne have ikke kunnet 
opnaa Enighed med Mandsimbet paa 
de gamle Betingelser, Fiskerne have 
forlangt fast Hyre, som de da ogsaa 
efter lang Parlamentering hMe· op
naaet, men Fishriet bljy.er derved 
en saa meget større Risiko for Rhe-
deriet. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

frederlkshavn, d. 3. Oktbr. 1898. 
De fire første Dage af sidst forløbne 
Uge bragte- Fiskerne rolige Vejrfor· 
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hold, som de ogsaa benyttede efter 
hedste Evne saaledes, at del' næppe 
nogeqsinde, ,- da alle Kutterne i 
Fredags af sydlig Kuling pall. en 
Gang bleve tvungne til at søge Havnen 

. - pall. en Dag er sket S:I:1 slor Til
føl'sel som i Fredags; d('!, lJlev sik
kert iIl d lJragt over 10,000 Snese 
Rødspætter, Vesterfrn indkom kun 
4-5 Kuttere med fra 100-200 

. Snese Rødspætter a 12-18 Pd. 
Snesen, der betaltes med fra 1 Kr. 
35 Øre-3 Kr. pr. Snes. Fra: Læsø· 
rendes Østside samt fra Grundene 
nord og nordvest for Læsø indkom 
henved et halvt hundrede Laster, 
idet flere Kuttere fik I.lejlighed til 
at gøre to Ture, Fangsterne V'arierede 
mellem 40 og 300 Snese, de fleste 
havde over 100 Snese, Rødspætten 
vejede 11-16 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 1 Kr.-2 Kr. 75 Øre pr. 
Snes. Fra' AalborglJugten særlig 
fra "Svitringen" indkom en Snes 
Kuttere med fra 70-400 Snese hver, 
enkelte ere desuden afgaaede direkte 
til København, Rødspætten herfra 
vejcoo 9-12 Pd. Snesen og betaltes 
Illed fra. 75 Øre-1 Kr. 65 Øre pr. 
Snes. Et lignende Antal Kuttere 
hanlo pall. Herthas Flak og under 
dell svenske Kyst fra 100-300 Snese 
af lignende Kvalitet som Fiskene 
fra Læsø. Fra Pakhusbugten . ved 
Anholt indkom enkelte Kuttere med 
fra 50-i20 Snese R@dspætter, vej
ende 12-14 Pd. Snesen og betalte 
med fra 1 Kr.-1 Kr. 50 Øre pr. 
Snes. Af anden Fladfisk er kun 
tilført ubetydeligt. Tilførslen af 

I Huml~er har særlig pr. K vase' fra 
Sverrig til herværende Grossister 
været meget betydelig, over 10,000 
Stkr., pr. Dumpskib fra Gøteborg 
indtraf ca. 3000 Stkr. og pr. Damp-
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skib fra Krislianssand ca. 1200 Stkr. 
Prisen er dalet noget, sidst i Ugen 
betaltes kun 95 Øre pr. Pd. en gros. 
Fra. Kristianssand tilføl'tes desuden 
ca. 7000 Stkr., der afgik direkte pr . 
Jernbanevogn til det tyske Marked. 
Enkelte svenske Dæksbaade ere ind
komne med mindre Partier Garnsild, 
betalte med ea. 10 Kr. Kassen en 
gros, men det' har kun funden ringe 
Tilførsel Sted her til. Kl. 

Fjand, den 27. September 1898. 
For nylig have vore Fiskere her været 
ude for at prøve, om Kullerne ikke 
snart skulde melde deres Ankomst, 
men man fiskede ikke andet end Hai, 
sall. det ser ml til, at Eftel'aarsfiske-, 
riet geme kan t~ække i Langdrag. 

K. 

Harboøre, den 28. Septbl'. 1898. 
Vore Fiskere gøre nu klart til at 
kunne paabegynde Efteraarsfiskeriet 
efter -Kuller; men desværre viser 
der sig intet Tegn til, at dette vil 
kunne begynde tidligt i. Aar. 

Det døde Barkskib "Felicitas" , 
der . inddrev her den 1. ds. med en 
særdeles værdifuld Tømmerladning, 
har givet en Del Bjærgningsarbejde ; 
men Havet havarerede Tømmeret, 
meget, saa Udbyttet bliver langt 
under Forventning for Bjærgerne. 
I Gaar og i Forgaars solgtes Skib 
og Ladning ved Avktion. P. 

Spodsbjerg, den 29. Septbr. 1898. 
Som meddelt i forrige Beretnin@, he· 
gyndte Aalefiskeriet med Ruser het 
ved det indtrædende September 
Mørke, men paa Gruvd af uheldige 
Vejr- og Vindforhold gav dette Fi
skeri sall. godt som intet Udbytte. 
der vil nu kun blive forsøgt med 
dette Fiskeri en Gang til ved det 
kommende Oktober Mørke, hvorefter 
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det vil, ophøre helt for i Aar, og 
det er da at' haabe, at Udbyttet vil 
blive bedre næste Gang. " 

Da der er flere Fiskere, som 
bruge ca. 20 Ruser ad Gangen, og 
der som Regel for hver Aalesæsons 
Ve<1koinmende maa beregnes ca. 10 
Kr. pr. Ruse i Slid,er det jo saare 
kede1ig, naar Forholdene indtræffe 
sanledes, at Udbyttet bliver omtrent 
lig Nul,' men ganske vist bar der 
ogsaaellkelte Gange været fanget 
saa godt med Aal, at Udbyttet har 
været ca. 20-25 Kr. netto pr. Ruse. 

Bundgarnsfillkeriet har ligeledes 
været mindre godt i den forløbne 

. Uge. En Del Torsk er forsendt til 
Taars og der indladet i Kvaser be
stemte til København. Prisen har 
som tidligere været 61

/ 4 li. 51/ 2 Øre 
pr. Pd. Endvidere er fanget ca. 30 
01 smaa Sild i Bundgarn, og ca. 20 
Snese Hornfisk. 

Det egentlige Sildefiskeri i Beltet 
vedvarer og har givet et jævnt godt 
U dbytte, idet Priserne for denne Sild 
har været 'gennemgaaende 160-200 
Øre pr. 01, enkelte Baade have baft 
en Indtægt for Septl5mber Maaned 
af 420-;-000 Kr., enkelte endog over, 
men de fleste dog kun ca. 300 il, 360 
Kr. pr. Baad. Med indtræffende 

østlig Vind og jævn frisk Kuling for
vente Fiskerne imidlertid endnu bedre 
Fiskeri. 

I denne Tid, da der tales om og' 
ønskes; dels med Rette dels med 
Urette, Havn udenfor hver Mands 
Dør, turde det viRt for Spodsbjergs 
Vedkommende med nogen Føje ønskes 
og anspores, at samtidig med, at der 
paatænkes en større Foran,dring og. 
Forøgelse af den herværende Damp
skibs bro burde der anskaffes en mindre 
TiHlugtshavn, ind i hvilken Kvaserl'le 
kunde søge for at indlade. Fisk i 
Stedet for, at Fiskerne som nu maa 
sejle deres Torsk til Taars for at 
faa den indladet i Kvaserne derovre. 
At dette er uheldige Forhold for 
Torske- og Rødspættefiskeriet herfra, 
særlig nllar Vind- og Vejrforholdene 
til Taars ere uheldige, er lige sao. 
let at indse, som at det var heldigt 
for Fiskeriet her, naar en lille Fisker
havn indbød Kvaserne til at anløbe 
her for at indlade Fisk. En saadan 

"lille Havn vilde blive en forholdsvis 
ringe Udgift sammen med Forandrin
gen ved Dampski~sbroen, men for 
Spodsbjerg vilde det betyde et Op
sving og en stor økonomisk Vinding. 

"". J .. 

Ofrentlig A vktion~ 
Onsdagd. 12. Oktober d. A. KI. 11 Fmdg. bliver ved offentlig Avktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet bortsolgt: 600 Pd. Tovværk, 3000 Pd. Spild 
af TON, 300 Pd. Klude, 16,300 Pd. gI. Staal, 16,6pO Pd. gl. Jærn, 9000 Pd. 
Metalspaaner, 991 Pd. Zink, 3166 Pd. Staaltraadsaffald, 305 Pd. Spild af 
Olie .~ 4: Glasballoner,U Køjer, 26 forsk. Blokke, 50 Sejldug8slanger. 4: Læ
~erslander, 1 Symaskine, 7 Stk. Kobbertøj, 2 Sejl, 10 Lanterner~ 1 Me
talpumpe, 1 Dunkraft, 1 Sprøjte, 73 Jærn Beholdere, [) Vagere af Træ, 1 
Kar, 74 Heltønder, 19 Halvtønder og andet Fadeværk, 1 Fartøj m. m. 

. Sagerne paavises fra Lørdag denS. Oktober og følgl!nde Søgnedage 
fra Kl. 10-2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor Kataloger til den Tid 
udleveres. " 

Orlogsværftets Centralkontor, -den 4. Oktober 1898. 

I' 
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ltebenhavns Tiltørsei af fersk Fisk direkte fra Fiskep1ads 
, og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 26. September til 2. Oktober 1898. - -
~ I ~ go~ .. l IbØj l·'1 ~ "" ~ "" • .:! G cg ca. ~ >. -4= ca. tIJ .!! ::: .: ~ ~ t 'Cl 'Cl Tilført af: "'C-oIJ -"t:I "".:: 

-81 I'ii Cl ~~ :II ~ 'li I ;; l:li I ~~ 'Cl 'ii Ile ca. :IC >. ~o ~ o Cl> 
~ I- -= CD ~ tIJ~ 4= ~:IC UJ UJ 

'i 

DanskeFiskerfart : i Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

15 fra Jj'rederiksh. 146368 
fra andre Pladser , 
Danske Kvaser: ! 

1 fra Frederiksh. 4500 
20 fra andre Pladser 112050 

svenske Fisker-
fartøjer .•• 

pr. Baad og Vo~n 
fra. nærliggen e I s '" Fiskerlejer ..• 12315 744 . 1280 94584 4543 

pr. Jernbane &. 2 4 

·Dampskib .... 7380 8240 5120· 3152 400 59275 14070 6000' 8176 2936 

Ial~. 58248 8240 17435 744 1164821 400 \15385918613 6000 8176' 
--
2936 

1) Hornfisk. 2) 3792 Pd. Mabel og 1328 Pd. Hornfisk. 3) 3927 Pd. Aal og 616 Pd. Aalek,..bber. ~) Aal. 
5) 1300 Pd. I,ak. og Pd, ~700 Ørred. 

lait er der tilført 391133 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af.Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 3,00-0,00. Kassefiek 

Kr. 2,00-2,50 pr. Lpd.; Hornfisk Kr. 3,00 -14,00 pr. Snes; Torsk, levende Kr. 1,50-2,00 
pr. Lp~.; Sild, Kr. 1~-2,OO pr. ?l; Aal, blanke, Kr. 0,02-0.6~, ~ule, Kr. 0,30-0,45 
pr. Pd., Laks Kr. 0,92· 1,40 pr. Pd., Ørred Kr. 0,70-1,00 pr. Pd., Gedde Kr. 0,25-0,50 
pr. Pd.; Rejer Kr. 0,75-1,25 pr. Pd. . 
- Tilførslen af.. levende Rødspætter har i Ugens Løb været noget .knap, men en stor 
Del af den tilførte Vare var af udmærket Kvalitet. De af Kutterne, der havde fisket 
pall. Rusmandsbnnken, . havde godt Fiskeri, ca.. 200 Lpd. pr. Kutter, ~n enrl:og 280 Lpd. 
a 6~ Kr. Der ankom laIt 15 Kuttere; 8 fra Rusmandsbanken med Flsk vOJende 13-20 
~Pd. Snesen, betalt med 3"/.-0 Kr. pr. Lpd.;· 2 fra Sydsiden af Læsø med ]j'isk vejende 
ca. 11 Pd., betalt med 3 Kr. og 5 fra Pakhusbugten og Sydvestsiden af Anholt ffit'd 
Fisk . vejende 14-16 Pd., betaIt med 3-3s/. Kr. Fra Frederikshavn ankom 1 Kvase 
med 250 Lpd., betalt med 4'/4 Kr. Af ,Torsk tilførtes med 20 Kvaser 6920 Lpd.; betalt 
meg 1'/2-~ Kr. og ankom 13 fra Bornholm, 3 fra Svendborg og 4 fra Tnars. Aggersø, 
Assens og Randersfjord. Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes 460 Lpd. Hødspætter Il 

2-2' /2 Kr. og 216 Kasser svenske Sild Il 2 Kr. pr. OL Pr. Baad fra Sundet tilførte s 
821 Snese Hornfisk a 3-14 Kr. og 6756 Ol Sild a 1-2112 Kr. 

Snurl'evaad. 
J eg undertegnede tilbyder 

Fiskere mine bekendte Snur
re"aad i forskellig Størrelse 
og 'Maskevidde til den billige 
Pris af 90 Øre pr. Fv. 

Tobisvaad (Rejevaad) vævet 
af Hørgarn leveres ligeledes 
til-pilligste Pris. 
Niels Chr. Nielsen. 

Va.adbinder. Skagen. 

fiskekroge -Fabriken 
- blmtd.m, • A.'" tf r 1888 ., 

• Kali .. II • .,. 1888 ~ 

&ub",'al"r ait U4.OI.lg at &Ue burter 
Fiskekroge, ssa vel t Staal, Jer ... 
Bom :Malling, .amt Pilke i TI" 'O" 
Bly. Foroend ... mod Efterkrav. 

Conrad Chrlstenun. 
St. Stra,,4atnode n. 

K_be"ha.,,, K. 

FiskekYiSe til Salg.· 
En Fiskekvase, laster 

8000 Pd~ Torsk, er bil
lig til Salg hos 

Bredr. ~ve.d8en, 
Refshåleøert, 

Kiøbenhavn. 

Frederikshayns Fiske- og· Sætteskipperskole' 
forbereder snav el indenbys som ud~nbys Elever til Fiske- og .Sætteskipper
prøven. Nærmere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, Konsul 
Christian Cloos i FrederikshavD. 
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Københavns" Mekaniske 
N,et&:. Garn-Fabrik 

M~ c L. Utzon, Mapiendalsvej ss. 
København F. TIf. Nr. 2671. 

. , 

,Guldnledaille _ 

Bergens internationale Fiskeriudstilling. 

Sejl og Udsalg af Sejldug.~ 
Prima :tmerikansk Bom

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

Hør- og' Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nyl,jøbillg p. Falster 
i Februa.r 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir

,keligt billige. 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om. Prøver af Dug; 
disse "Sendes altid frit. 

F. N. ,Halmøs. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann. Cohrs, Altona. Te~egramadr.: Cohrs', Altona 

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

Telefot;tnummer ,,75' H eltdBKer". 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste. 
Maskiner fOl'synede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn.Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Pl'iserog i 
bedste Kvaliteter. ;\,alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
IUl.Ves paa Lager. , 

HantIIende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

[VIdigere~ ~fC9"d. mag. Will, Lund/)eck. -- Tq'kt' hOIl Frant# Christtr/y". KØbeu}lavn 
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IUDWlSBlID 
Nr. 41. 13. Oktober:. 1898. 

Ked,l.&:D:l.s'b1aoClet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

I F:rant~ Chrlettreu, 6r,n.egade IO, K.benhavn K. ,Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af 1/. Sides Bl'edej for sbaonde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

~;' B8Tg~n. Ud.tillingen~ 'Lovforølaget 
00t Sal1_dl1la1leri. ~ Et P .... Spør .... aal og !In 

. BenlU1llng! - Bø.vneøagen paa. l~ll.a.nd. VeøOl:Yet.· 
Mindre Meddelelser. - Fiakerlberetnmglll'. 

Dekendtllørelser. 

Danek flekeriforenlngs Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København 'V, er aa.bent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes deBuden i Alm .. 0-7 Svane mose
gaardsvej 9 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktloDen af Medlemebladet bedes sendte 
til Kontoret. --Breve og andre Forsendelser til For-
enlngenl Koneulent b~des altid alene adres
serede til hans Bopæl:, falkonergaardsvej 16, 
Knenhavn V. 

Eftertryk af :MedlemsbladetsArtikl'er er 
tilladt. lIaar KlIlen anglvee. 

Capl A .. S.Diag, Danish Consulate, 
&, lII"Q.&Øov." Oourt, 

, London E. C. 
, .Telegram Adr.: •• IIID •• London 

CApt. 'j,. 8ølIiDg, . 
48, Wave.le."Str..c;, 

Hull. , 
Telegram.Adr.: .. lUll •• R1I11.· 

, .,'.,AarUJIIge af NOl'disk .A ars
skrift for Fiskeri, Fis1ieritidende og 
Da.'~~ Fiskerifol'enings Medlemsblad. 
knnne gratia erholdes paaDansk 
Fiskeriforenings Kontor, Stormgude 
20. 

'" 

"'""-:- ""'''' 

Bestyrelsesr~a.det. 

I Følge Lovenes. § 6 er Proprie~ 
tær O. Lawaetz, Refsnæsgaard,va,lgt 
til Medlem af Bestyrelsesraadet for 
Holbæk Amt i Stedet forafd'øde, 
Fisker H. C. V. HaagenlIen ror Jl.e
sten af dennes Valgtid. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

Tømning af Bøsserne langs Ky-
sten gav følgende Resultat: 

Skovshoved ... Kl". 2,30. 
Bellevue . • "5,45. 
Taal'pæk, .. " . 2,22 
Skodsberg , "6,61 
Vedbæk)",', .. '., » 7,&1 

laIt Kr. j4,19 
, DunskFiskel'i foreningll~ond, 

som har. til l'\muaal at støtte ror~ \ 
ulykkedltEi:.kore og deres Efte~l'~~; 
mod~ager med Taknemlighed Biclrø.. 
saa\'el en Gang for ølle.somaJLllip 
paa D~\Dsk Fiskenfore~lnss KODtQr~ 
Stormgade Nr,~O. 
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Bergens U dsti1l!W,n.; 
. -~ ... /"." .'" 

h~ 
Till:løjre 'forDanmark havde 

Sverige faaet adskillige Fag udvist 
ar.Fiskerihallen~Sidelængde .. Pladsen 
varvæseQtlig udnyttet ,til ved Skille- . 
væ"geå.t danne Køje~, i hvilke dels 
de,." enkelte Landsdeles Fiskerier varr 
rep~æslmterede, dels videnskabelige 
Sani'linger var opstillede~ Ud' imod 
Hallens Midtparti var en særdeles 
interessant Samling af Baade- og' 
andre Modeller, medens tillige flotte 
Montrer fra forskellige Fabriker 
fangede Publikums Opmærksomhed. 
Den svenske Afdeling var sao. fyldig 
i, aUeHenseender, at den indrømmede 
Plads ingenlunde slog til. Dette var 
. uheldigt for det nærmere Studium, 
af de mange interessante Redskaber, 
som. ikke ret kunde holdes ud fra 

. hverandre, hvorved deres gode Egen
skaber . næppe blev tilstrækkeligt 
vurderet. Noget egentlig nyt frem· 
bød Redskaberne ikke; det var alle 
,le fra tidligere Udstillinger kendte 
Former. Men hvad lIlan særlig 
lægger Mærke. til, ved. d'e talrige 
svenske G~rnredskabeJ til Færsk
vandsfiskeri, er den faste V 3dhængen 
ved Farvning og Beitsning. i Farver 
fra aldeles sort til grønt og blaat, 
samt til, den Brug der gøres af 
Træbark ogsejge 'Gl~e og Roddele ,I 

til Flaad, Linegods m .. v. Det er 
vist'lllegen Flid ved Udarbejdelsen 
af R~itsK8:betne og en prisværdig 
Sparsommelighed, uden at denne dog 
gør Redskaoorne mindIle' 'brugeH~e. 
Vi kendEll' jo her hjemme de billige 
o~ ,sb.erke ' FiskekurYe. af Fyrrens 
sejge Rodgrene ; men man aner næppe, 
hvor nydeligt og st~rkt Reb der. kan 
8111.11S af det samme Æmne; jaenØ-og 

Sk()·.~ttejJ'.af sej,;e Træstaver, iom 
Civeret<SOdt I'ddfæste under Fi$ker~ 
nas Sy~en i Baadane .. 

Den· Omhu, " derhos den svenske 
. Frsker giver sig til Kende som Nytte
$ø~else af lElllner,han selv Skaffer ' 
sig fra den' bam . omgivende' Natur, 
har sit' tilsvarende i den større In
dustl;i's Omhu for at udnytte saa-

. danne Æmner, som er Biprodukter 
ira Tilvirkningen af Fiskevarer. Der 
var saaledes udstillet udmærket 
Maskinolje af Sildeolje fra Gøteborgs 
Oljeraffineri, og Fiskeolje va.r sikkert 
nok ogsaa Grundlaget for den saa
kaldte "Oo11on Olje", som har en 
ypperlig Evne til at gøl'e Læder 
vandtæt. I Henseende til Tilvirk~ 
uingen af Eiskevarer kunde Sverige 
Jllaalo sig .med hvem som helst. Det 
kendte Firma Engblad & Co., Gøte
borg, gik foran med Saltsild, virket. 
efter skotsk MetOde, og fra Flisk & 
Lundberg, Stockholm, var der Prøvel' , 
af den snakaldte- iskældersaltede 
Laks. Ansjos-Fabrikerne havde 
holdt sig noget tilbage, men Kon
sei'verne -ffa F: Carlsson, Aug. Lysell 
og J. Sund berg, alle fra Lysekil, var 
tilstrækkelig gode Repræsentanter for 
Ansjos og Delikates'Jesild. Imid
lertid er der en saa stor Ulighed 
imellem disse" svenske V aref og de 
tilsvarende norske, at ·man uund
gau~l'lg ved Bedømmelsen maatt(;;' 
undgaa en altfor nøje Sammenligning;: 
,'Den svenske Smag. er skarpere end 
den norSke, niere umiddeUtåit{ og 
disse svenske Konserver kfrevi'it' d"ar
for ik).:e en Såa fin Tunge," som de 
norske. Heri ligger sagtens ogsaa 
Grunden til, 'ut de svenske Varer 
søges af .et andet Marked end de 
norske. Imellem de stærkt iøjneL 

faldende Montrer fra de med talrige 
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og store Præmier udmærkede Kon
servesfabrikanter, har den ikke særlig 
vejledede Fremmede, som studerede 
Udstillingen, næppe opdaget nogle 
faa Daaser, udstillet af Aktiesel
skabet "Promotor" i Gøteborg. Det 
kan dog være, at disse Daasers. Ind
hold var noget af det interessanteste 
og mest lovende i den svenske Af
deling, Daaserne indeholdt nemlig 
presset Fiskekød i holdbar Stand, 
(ler var fremstillet paa E'jendommelig 
Maade, idet Fisken (Torsk, Kuller) 
paa Maskine var rengjort, frigjort 
for Hoved, Finner, Hud og, BeR, 
medens Kødet blev afgivet, tjenligt 
til Udnyttelse som Menneskeføde. 
Man mener, at kunne levere et sundt 
og billigt Madæmne ad ren fabriks
mæssig Vej. Vi havde Lejlighed til 
at . prøve nogle Retter af- "Promo
torUs Kødmasse ; Smagen var frisk 
og god. Dersom virkelig V aren kan 
leveres til absolut billig Pris og 
del'som Publikum kan bl'inges til at 
faa Smag for den, er .det utvivlsomt 
et Fremskridt i Udnyttelsen af bil
ligere Fiskes Kød. Juryen fandt 
Sagen saa lovende, at den tilkendte 
"Promotor" Udstillingens Ære!:ldi
plom, og dermed gjorde sit til at 
indføro det ny Produkt _,paa den 
hungrende Menneskeheds Bord. 

Endnu skal kun nævnes de smukke 
vitlenskahelige Samlinger, som Sver
rig udstillede, og som dals tjente t~l 
Oplysning om Dyrelivet;. i svenske 
Farva~de og Indvande og dels op
lyste' om d,e sxenske hydrografiske 
Undersøgelser. Der var i det hele 
ydet den svenske Afdeling saa god 
Støtte fra Landets' videnskabelige 
Institutioner, at man dobbelt sav
,nede i den danske Afdeling enhver 
saadan Deltagelse. Ligeledes bør 

;_!- 1- ~ : 

(len svenske Afdeling roses I tor den 
vejledende, billedrige Katalog, som 
var forfattet a.f Fiskeriinspektøren 
Dl'. IJundberg og som, var ov.ersat 
paa Engelsk. Denne Katalog var 
en Pryd for den svenske. AfdeUng. 
Med det rette Blik for det inter
nationale Stævne gav den ikke alene 
Underretning om svenske Redskaber 
og Fartøjer, men den indeholdt til
lige gode Oplysilinger om U4ibyttet 
af det svenske Fiskeri. Til denne 
Katalog svarede sall. en udførlig en
gelsk Etikettering paa· Modeller 
og andre Sager, som var officielt 
udstillet. 

Op til den svenske Afdeling og 
helt indelukket af Fra.nkrig ha.vde 
Tunis indrettet sigeti Køje og møb
leret den med Stole, Sofa og Tæp
per til en ret pralende Stue, i hvil
ken val' opstillet alle Slags Bager. 
Næstendeis' var det saadanne Sager, 
som Rejsende hjemfører til· Minde 
om Opholdet paa en Plads af saa 
mangeartet Interesse som Staden 
Tunis og dens Omegn. Bl. a.' var 
der en Masse Fotografier af. Byg
ninger, Kunstværker og Folk,men 
nøje knyttet til Fiskerigæringen vnr 
kun lidet af det altsammen. . Salt; 
Olje, Svampe og Koraller var Pro
dukterne. Det val' daogsaa tyde
ligt, at. Hoveqvægten var lagt pas. 
EI{sport(orretniYl~, :medens Bidra~ 
get til. en Vurdering af Fiskeriqts 
Tilstand ved Tuniskysterne val' ringe. 
Imidlertid hanle ogsaa Tuni,s iJørget 
for en' smuk Kata.log mtld 'adski1lig~ . 
nyttige Oplysuinger, Imellel1ldisse 
den ikke lidet interessante, at en 
større Del af FiskefangsteJt sendes 
til Paris og kommer aldeles frisk 
frem, takket være den udmærkede' 
Omsorg, som Transportselskaberne 
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viser tor l!'iskevarerne. Paa.· dette 
Oml'aadekan der alt sao. læres ad
skilligt hos Tuneserne af de Folk, 
SODl endnuere blinde for, at Fisk 
nødvendig kræver en ekspedit ~rrans
port og en billig. 

Lovforslaget 
om Saltvandsfiskeri. 

I Landstingets Møde den 6te Ok
tober fremsatte Landbrugsministeren 
Forslag til Lov om Saltvl:lndsfiskeri. 
Forslaget er enslydende med det af 
Folketinget ved adie Behandling den 
28de Januar 1897 vedtagne Forslag*) 
med Undtagelse af §§ 6 og 12, hvor
for disse anføres her. Som § 6 er 
Aalegaardskommissionens . Forslag, 
der fremkom i den i Februar 1898 
afgivne Betænkning, uforandret indsat. 

§ 6. 
Retten til Fiskeri med Aalegaarde 

tilkommer udelukkende Ejerne af 
Kysten, enhver ud for sin Grund, 
for sno. vidt ikke andre i Følge særlig 
Adkomst maatte have erhvervet en 
Ret, som er til Hinder derfor. 

'Ved Aalegaard forstaas i denne 
Lovet til Aalefangst bestemt Red
skab, som bestanr af en eller flere 
Ruser i Forbindelse ~ed en fra Land 
udsllt Rad (Risgærde, Garn, Tremme
værk eller lignende), bestemt til at 
lede Aalell, ind. i Ruserne. 

Deutil. Fiskeri berettigede. malt, 
saa vidt ha.ns Ret til Kysten strækker 
sig, anbringe sao. mange Aalegaarde, 
som han 'finder tjenligt, og føre dem 
saa langt ud i Søen, som han er i 
Stand til at nedramme sine Pæle, 

') Se Medlemsbladet 1897, Pag. 46. 

., 

dog ikke uden særlig Adkomst læn
gere end Halvvejen til modsat Kyst 
og saaledes, at han ikke hindrer Sej
ladsen i Farvandet. 

For saa vidt der ikke paa enkelte 
Steder findes anden gyldig Regel 
derom, gælder følgende Bestemmelse 
om Grænserne mellem Aalegaards
fiskeriet og andet Fiskeri af Vandre
aaI. 

Paa Fangesiden af Aalegaarde 
maa der i hele disses Længde ikke 
drives noget Fiskeri med noget til 
Fangst af Vandreaal tjenligt Red
skab nærmere Aalegaarden end 250 
Favne' (471 Meter). 

Ud for Aalegaarden maa saadnnne 
Redskaber ikke udsættes nærmere det 
i Følge det foregaaende fredede Areal 
end 10 Favne (19 Meter). 

N·aar saadanne Redskaber udsæt
tes, skulle de derhos anbringes. i 
samme Kompasretning som· Aale
gaardene med Fangeaabningen vendt 
nlod Land og maa, hvor Afstanden 
mellem Aalegaardene er 100 Favne 
(188 Meter) og derunder kun sættes 
i Aalegaardenes Forlængelse. Er 
Afstanden mellem Aalegaardene 
større .end 100 Favne (188 Meter), 
skal der mellem Rækker af to eller 
flere Ruser holdes en fri Aabnirig i 
Retning ind mod Aalegaarden af 
mindst 150 Favne (282 Meter), for 
sao. vidt Ruserækkerne ikke ere ud· 
satte i Aalegaal'denes Forlængelse. 
Enkelte' Ruser kunne sættes i en 
Afstand fra Ruserækker saavel som 
med en indbyrdes Afstand af 50 
Favne (94 Meter), filen skulle dog 
altid sættes saaledes, at de i Ret· 
ning ind mod Aalegaarden have en 
fri Aabning mellem sig af 50 ]i'avne 
(94 Meter). 

Hvor en Kystejer har sin Kyst~ 
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strækning, helt eller delvi~, saaledes 
besat Oled Aalegaarde, at den gen
nemsnitlige Afstand mellem dent ikke 
er over 300 Favne (565 :Meter), og 
Afstanden mellem 9 Aale{!,aarde intet 
Steds er over 600 Favne (1130 Meter), 
gælder endvidere for den saaledes' 
besatte Kyststrækning den Regel, 'at 
intet Fiskeri med noget til Fangst 
af Vandreaal tjenligt Redskab maa 
drives af andre end Aalegaal'dsejerne 
indenfor en Linie draget mellem AaIe
gaardenes Hovedpæle og 10 Favne 
(19 :Meter) uden for denne Linie. 

Den til Fiskeri med Aalegaarde 
berettigede er pligtig til, saafremt 
han i det paagældende Efteraar vil 
benytte sin Aalegaardsret, indtil1ste 
Augnst at have udsat den yderste 
Hovedpæl og desuden en af Aale
gaardens inderste Pæle, der tillige 
med Hovedpælen kan angive Aale
gaardens :;Retning. Hovedpælen skal 
rage 4 Fod (12 Decimetel') Over 
Vandet ved daglig Vandstand og 
paa Toppen være forsynet med et 
mørkt Flag. Beskyttelsen for Aale
gaardsfiskeriet finder kun Sted, me
dens Fangeredskaberne ere ndsatte. 

I Bugter Il:f saa ringe Bredde eller 
med saa smalt Indløb, at Anbrin
gelse af Ruser ud for Aalegaardene 
i Henhold til ovenstaaende Regler 
ikke kan foretages, uden at saadanne 
Ruser komme til at staa i en &t
ning tværs paa en eller flere af de 
indre Aalegaarde, kan Landbrugs
ministeren efter forudgaaet Under
søgelse og Forhandling meel de i 
Sagen interesserede fastsætte særlige 
Afstande for Fiskeri med Buser ud 
for Aalegaardene, ev,entuelt helt for
byde saadant Fiskeri ud for dem. 

De foranstaaende Bestemmelser 
berøre ikke denvideregaMnde Bet 

, . 

til Aalefisker~ der .maatte tilkomme 
nogen i Følge særlig Adkomst. ' 

§ 12. 
H vor ikke anden særlig. Regel 

haves, jfr. § 6, eller hvor der ikke 
mellem de i Fiskeriet interesserede 
er truffet særlig Overenskomst herom, . 
gælde følgende Regler for Afstande 
mellem Fiskeredskaber i Brug: 
l. Intet Fiskeredskab, Kroge und· 

tagne, maa udsættes eller bruges 
nærmere et i Brug værende staa
ende Fiskeredskab eller Land
dragningsvaad end 50 Fa vne 
(94 :Meter) fra Fangesiden. 

2. Indenfor det i Følge denne Lovs 
§ 6, for Redskaber tjenlige til 
Fangst af Vandreaal, fredede 
Areal maa Redskaber, der ej 
ere tjenlige til saadan Fangst, 
ikke sættes eller drages nærmere 
en Aalegaard end 100 Favne 
(188 :Meter) til Fangesiden og 
20 Favne (38 Meter) mod Læ
siden og heller ikke· i mindre 
indbyrdes Afstand end 100 Favne 
(188 :Meter), herfra dog und
taget Kroge, RedskabertilFangst 
af Hummer og østers samt Silde
vaad, der maa· benyttes paa de 
hidtil anvendte Sildevaaddræt- . 
steder, 

3. Redskaber, der i Henhold til' 
de i Punkt 1 og:'2 indeholdte 
Bestemmelser sættes imellem og . 
ud for Aalegaarde, skulle altid 
sættes saaledes, at de ind· imod 
Land eller mod Aalegaarde have 

"en fri Aabning mellem sig af 
henholdsvis 10. (188 :Meter) og 
50 Favne (94 :Meter). 

Ved Redskaber, ikke tjenlige 
til Aalefiskeri, forstaas Redska
ber, der have en :Maskevidde. af 

" "- .. 
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211s Tomme$ (6o mm) Længde 
ellet derover, strakt -Maal. 

4. Naar ikke særlig Adkomst dertil 
haves, maa Bundgarn ikke sættes 

-"hinanden nærmere end 300 Favn~ 
-- (565 Meter), i Fjorde og mindre 

-Indvande 200 Favne (376Meter), 
o.Ud for Aaers, Bækkes og Ind

vandes naturlige Udløb eller Ud
m'unding maa intet Fiskeredskab) 
Kroge undtagne, udsættes nær
mere dette end 50 Favne (94 
Meter), saafremt Opgang af Fisk 
isaadanne Vande tinder Sted. 
Hvilken Opgangstiden er, be
kendtgøres af Landbrugsmini
. sterlet med Tilføjelse af, hvor 
Grænserne for U dløbet skal 
regnes for de' vestjydske Aaløb. 

Hvor Forholdenes Beskaffen
håd maatte gøre det ønskeligt, 
kunne mindre Afstande fastsæt
tes af Landbrugsministeren. 

Lovforslaget ledsages af følgende_ 
Bemærkninger: 

Af Forhandlingerne, der i Rigs
dagssamlingerne 1895-96 og 1896 

, ---'97 førtes paa Rigsdag~n angaaende 
Revisionen af Fiskeriloven af 5te 
April 1888, fremgaar det, at intet 
af de i Fiskerilovgivningen forekom
mende .spørgsmaal var Genstand for 
mere forskelligartede Opfattelser og 

. frembød større Vanskeligheder for 
en tilfredsstillende Løsning end Ord" 
ningen af Fiskeriet med Aalegaarde 

. 'og 'Aalestader. 
- R~geringen -fandt sig derfor for" 

anlediget til under 21de Oktober 1897 
at nedsætte en Kommission med den 
Opgave at tage Spørgsmaalet om 
Forholdet- mellem Kystejernes Aale
gaard$fiskeri og andres Fiskeri under 
Overvejelse og at foreslaa en Løs
ning, der saa vidt muligt kunde 

imødekomme begge Parters Inter
esser, saaledes som disse forme sig 
pall. de forskellige Steder i Landet. 

Denne Kommission afgav i Fe
bruar Maaned 1898 den som Bilag 
til nærværende Lovforslag trykte Be
tænkning, indeholdende et udførligf 
motiveret Forslag angaaende Ord
ningen af det nævnte Fiskeri. 

Da R<,geringen maa finde det af 
Kommissionen stillede Forslag for 
tilfredsstillende, idet Kommisssions
forslagets Bestemmelser uden at gall 
Kystejernes Ret til-Fiskeri med Aale
gaarde for nær, ville stille andres 
Fiskeri med fritstauende Aaleruser 
under langt gunstigere Forhold end 
Tilfældet hidtil har ,roret, har man, 
idet lilan iøvrigt skal henvise -til den 
uf Kommissionen afgirne Betænkning, 
optaget Kommissionens Forslag ufor
undret som § 6 i na'!rrærende Lov
forslag, der i øvrigt lIIed Undtagelse 
uf sammes § 12 er OV('I'l'nsstemmende 
mod det af Folketinget "ed adie Be
handling den 28de Jam,mr 1897 ved· 
tegne -Forslag til Lo\' -om Saltvands
fiskeri. Grunden til at nærværende 
Lovforslag, bortset fra §§ 6 og 12, 
nu fremsættes i den af Folketinget 
i afvigte Rigljdagssamling vedtagne. 
Affattelse, er den, al Behandlingen 
af dette Forslag, efter at ~ære Over
sendt fra Folketinget til Landstinget, 
ikke inden Rigsdagssamlingens Slut" 
ning naaede:længere end til lste Be
bandlingv).. sidstnævete Ting. 

Idet,man om de Grunde, paa hvilke 
Bestemmelserne i nærværende Lov
forslags § 6, om Aalegaardsfiskeriet 
ere byggede, idet Hele kan henvise 
til Kommissionsbetænkningen, skal 
her kun med Hensyn til de i nøje 
Forbindelse med den føreslaaede 
Ordning af Aalegaardsfiskeriet staa- -
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ende nye RestePlmelser i Forslaget~ 
§ 12; bemærkes følge'nde: . 

Som det vil ses af Forslaget, gaar 
dettes Bestemmelser om Aalegaards
fiskeriet i § 6 ikkun ud paa, at gi,e 
Regler for Forholdet mellem Kyst
ejernes Aalegaardsfiskeri og andres 
Fiskeri efter Ruseaal; det fremgaar 
imidlertid af Kommissionsbetænk
ningen, at Kpmmissiono har forudsat, 
at der i Forbindelse med de nævnte 
Bestemmelser af Regeringen vil blive 

, foreslaaet Regler om Forholdet mel
lem Fiskeriet med AaJegaarde og 
med andre Redskaber, ikke tjenlige 
til Fangst af Ruseaal. 

Hertil 'sigte de oven for nævnte 
ny Bestemmelser i Forslagets § 12. 

Som almindelig Regel har man 
ment at kunne bibeholde den i Folke
tingets AffatteJse af § 12 indeholdte 
Bestemmelse om, at intet Fiskereu
skab ~ Kroge undtagne ~ maa 
udsættes eller bruges nær~ere et i 
Brug værende staaende Fiskeredskab 
eller Landragningsvaad end 50 Favne 
fra. Fangesiden. (Forslagets Punkt 1.) 

Denne Regel kan dog kun være 
gældende uden for det for Aalegaar
dene i Henhold til § 6 for Redskaber, 
tjenlige til Fangst af Vandreaal, 
fredede Areal. Inden for dette Areal 
maa der gælde andre Regler. Der 
kunde mlJI~g v~re en Del, der talte 

'Apl' helt at, fprbyde Fiskeri o,gsaa 
, m~d Redskaber, der ikke ere tjenHge 
til Fangst af Ruseaal, paa det ~aa: 
lede~,l: fredede Areal. Dette ladet 
sig .dQg form~ntlig ikke gøre, idet 
der faktisk paa mange"Steder drives 
et ikke ringe Fiskeri med an~re 

Redska.ber - Bun~~~n, Torskeruser, 
Nedgarn - imellem Aalegaardene, 
men det vil for at forebygge, at det 
fredede .,4rea1 opJyldes saaledes med 

I 
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Et Pal' Spørgsmaal og en 
Henstilling. 

I Hr. Redaktør Videbæks Artikler 
i nærvær~nde Blads Nr. 31 og 32 
angaaende Danmarks Havfiskm'i i 
Vesterhavet fremkommer ganske en
kelte Ting, som stan. uklart for mig, 
og om hvilke det for enhver, der 
følger vort Fiskeris Udvikling, kan 
have Betydning at faa fyldigere Op
lysning. Det vilde i alt Fald for 
mig være kært at faa Punkterne 
nærmere belyste. 

Pag. 327 siges, at vore Nabolande 
i den sidste Menneskealder have lagt 
et uhyre stort Arbejde paa Udvik
lingen af deres Havfiskeri; særlig 
Fiskeriet i Vesterhavet og Atlanter
havet har taget et Opsving. 

El' denne Udvikling saa godt som 
udelukkende ikke gaaet fra Benyt
telsen af Sell (Smakker, Kuttere) til 
Damp og paa Basis af Trawl? 

'Intet andet Land har, efter Paa
standen Side 327, en for Fiskeriet 
i det hele saa heldi,q central Belig
genhed. som Danmark. Skal dette 
forstaas saaledes, at vort Land f. Eks. 
ligger bedre og heldigere end Frank
rig og de bl'ittiske Øer for Atlanter
havet, end Storbritannien, Holland 
og Nordprøjsen for Vesterhavet, end 
Skotland og Norge for N ord ha vet, 
- eller hvorledes? Eller er det 
ligeledes gunstigere stillet over for 
Adgangen til Ge store, købedygtige 
Markeder end flere af nævnte Lande? 

Pag. 328 lades en Vendelbo-Fisker 
gøre Sammenligning mellem Bønderne 
og Andelsmejerier paa den ene Side 
og Vestkystfiskel'e og Vestkysthavne 
paa den anden. Vil Artiklens For
fatter for Alvor tilegne sig denne 

Udtalelse og gøre sig ansvarlig for 
Sammenligningen dens Konse:
kvenser? 

Pag. 328-329 siges, at del' fm 
forskellige vestjydske Fiskepladser 
foregaar en stor Udvandring, uden 
at en ny Indvandring finder Sted, 
saa .I yUands Vestkyst efterhaanden 
ril rdfolkes, "Det vil ikke vare længe, 
føt, det, ikke findes andre Fiskere 
pall Vestkysten end Oldinge og 
Drenge." 

Da denne Aftolkning formentlig 
ikke e., bemærket af det brede Pu
hlikum, og en Belysning af dens 
Forekomst samt Beviser for, at man 
st:wr umiddelbart overfor' en Krise, 
som antydet, vil være af Betydning 
i filere end en Henseende, vilde det 
V(Ewe ønskeligt, om dea blev doku
menteret, f. Eks. ved rrællingsstati
stiken eller paa anden tilforladelig 
l\fn.ade. 

Pag. 345 tages O. det for at hid· 
skaffe Betingelser for Opkomsten af 
'l'usindel' nye Hjem, som - i Mod
sætning til en Forøgelse af vore Fa
briksarbejderes - blhe selvstændige, 
Hvis Sagen i nogen Grad drejer sig 
om dette FOl'maal, kan der henvises 
til de Forslag, der ere nnder Venti
lation angaaende Udstykning af .Tord, 
og man knnde spørge, hvorledes disse 
Forslag i Forhold til Bygning af 
Vestkysthavn maa siges at være over., 
skuelige og beregnelige i Retning af 
den Risiko, Samfundet løber;1 

Artiklen slutter Pag. 346 med føl
gende Spørgsmaal: "Mon vore 'Ve

. sterhavsfiskere egentlig fortjene at 
gøres til Samfundets Stedbørn r" 

Jeg tillader 'mig at henstille til 
Forfatteren at paavise, hvad der 
skulde være kommen frem, som be
rettiger til at antage, at Udviklingen 
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Finanslovene: 
1871 1880 1804 1898 

"L'il Fiskeriet i Almindeligheu .......... Kl'. 4000 12000 25000 25000 
Limfjorusfiskeriets Kontrol •........... 

" 
7950 8480 l 

10500 f 58930 58720 
'rilsyn llIed FiskeriNne udenfor Limfjorlen 

" " Tilskud til Fiskerifal'tøjers Forsikring .. 
" " " 

20000 l:!OOOO 
l!'iskeritilsyn inden for Skagen ......... 

" " " 15200 15200 
Inuregistrering 1lI. 111. ang. Fiskeripolitiets 
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" " " 4000 4000 
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10500 14890 
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7000 9006 
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9500 " 
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23781 

Varet.ngelse af det danske Fiskeris Inter-
esser i Udlaudet ................... 

" " " " 
10000 

her i Landet gaar i Retning af, at 
Vesterhavsfiskerne gøres til Sam
fundets Stedbøl'D. Ovenstaaende 
anføres af Finanslovene for fire Aar, 
hvad der maa siges særlig at tage 
Sigte paa Fiskeriets Interesser i Al
mindelighed, hvorimod forbigaas, hvad 
der er ydet derudoH'r -. og dette 
drejer sig om anderiNles store Ka
pitaler til Esbj:el'l;; Fiskerihavn 
og flere Havne, til 'l'hyborønløbet, 
Kommissioner etc. Og jeg kan ikke 
skønne andet, end at man maa be
tegne Udviklingen baade for stor og 
glædelig, en Omstændighed, man bør 
have for øje, naar man under en 
skrap Agitation møder stærke Ol'd, 
til sine Tider stærkere, end det \'ilde 
være fuldt forsvarligt, naar de skulle 
underkastes en nøjere Prøvelse. Og 
naar der forekommer Overdrivelser,. 
skydes' der over :M u:J.let, og denne 
Fremgangsmaade er ikke formaals-
tjenlig. :> 

Sandheden turde nemlig være den, 
at Lovgivningsfaktorernes Bevill inger 
til Fiskeriet ere voksede lidt efter 
lidt som til de andre Erhverv i 
vort Land -, men· stærkest i de 

senere Aur. Den Trommemusik, der 
buldrer fol' at forvanske denne Kends
gerning, gør sikkert Fiskerisagen 
mere Skade end Gavn. 

J. Gr. Pinholt. 

Havnesagen paa Jyllands 
Vestkyst. 

Naar man i den senere Tid har 
læst Artikler for Havnesagen af Hr. 
Redaktør Videbæk og ligeledes i 
den senere Tid har læst Artilder 

.mod Havnesagen af Hr. Journalist 
Pinholt, og man betænker, at Hr. 
Videbæk bor i Odder paa Østkysten 
af Jylland, medens Hr. Pinholt bor 
i Hove pr. Lemvig, Vestkysten af 
Jylland, lige ved en stor Fisl:er .. 
befolkning, hvor langt mere aympa
thetisk staar da jkke Hr. VideBæk 
i sine Bestræbelser for i Tale og 
Skrift at yde sin Hjælp fol' de Mænd, 
som Fiskerne og Befolkningen i de 
forskellige Egne paa Jyllands Vest
kyst har. valgt til at arbejde .for 
Udviklingen af Erhvervsgrene paa 



Fiskeriets Omraade, hrilkd kun 
kan ske ved Anlæg uf Fiskerihavne. 

Hr. Videbæk har uegenyttig stillet 
sin Person, sine Evner og Kt'æftet· til 
Disposition til Fremme nfVes! kystens 
Livssag Hnvnesagen. Tdbudet 
er modtaget, og det Imll abaa si
ges, ut Videbæk Ilrbejdl'l' med Man
dat; men hvorledes el' Forholdet 
med Hr. Pinbolt? Der staaf sikkert 
hverken Fiskere eller Vestjyder bag 
den TUllke, som i to Artikler med 
Hr. Pillholts Undel'~krift fremsættes 
i "Dansk Fiskeriforeniug"s Med
lemsblad Nr. 37-38. At skrive 
som Hr. Pinholt har skrevet, med 
støt'ste Veltalenhed, mod Fiskernes 
og Vestjydernes Interesser er lige-

. som en Judusgærning, for de 100 
Penninge, at forraade og udlevere 
sin Næste til Modstanderne. En 
saadan Adfærd bør ikke passere 
uden Egnens Protest følger efter, og 
for denne Egns·Vedkommende lægger 
Undertegnende for. 

Til et Par af Hr. Pinholts Ud
tn h-Iser maa vi gøre følgende Be
mærkninger. 

l: I Sammenligningen mellem 
Fangstværdien for et AuI' fra Es
bjerg Havn og Frederikshavn mener 
HI'. Pinholt, at Mur Frederikshavn 
fisker saa langt mel'e end Esbjerg, 
san er dermed bevist, at en Vest
kysthavn andet SteQ8 ikke vilde 
kunne bringe Forøgelse i Fiskeriet. 

.. ,. ,Det sam me sige ogsaa vore Mod
standere, mærkværdigt nol{, akkurat 
de samIlle Oru, og Hl". Pinholt gør 
sig skyldig i den sammeB.røde, i~ke 
at have lagt Mærke til eller ikke 
villet have lagt Mærke til, at saavel 
vi, som arbejde for Vestkysthavnene, 
som og Fiskerne fra Esbjerg Havn 
til alle Tider i vore Argumenter 

have været enige i Paastanden om, 
at Esbjerg Havn SOl)) Fiskerihavn 
aldrig vil naa den Betydning, som 
en Fiskerihavn nord for Hornsrev 
vil 0IJllaa, idet Fangstdagenes Tal 
vil mere end fordobles fra en bver 
som helst Havneplads nOl'd for 
Hornsrev end fra Esbjerg, og hvad 
dette vil sige i Fiskebranchen vil 
sige mere end dobbelt Værdi i Penge, 
eftersom Konjunkturerne et· langt 
højere til visse Tider i Modsætning 
til andre Tider. Br. Pinholts Be
visførelse, der er fremsat pall. Grund
lag af fl\jlagtig FOl'udsætning, svin
der saaledes betænkeligt ind. 

2: Bemærkningen om Landbru
gets Berettigelse til lige saa godt 
at kunne stille Kl'av til Staten om 
Oprettelsen af Drivhuse og Vinhaver 
er nok ogsaa fremsat uden egentlig 
Overvejelse, Staten ejer vore For
strande og har gennem Aarhun~eder 
indkasseret, hvad Forstranden gav 
af Vrag' og Gods. Skulde' den mOD 
saa ikke ogsaa til Gengæld kunne 
yde noget igen for Befolkningen paa 
denne Egn til Fremvækst af enYel
standskilde, der ligger lige ud for 
Kysten? 

3: Hr. Pinholt mener, at vi 
skulle springe fra. Havfiskeri med 
mindre Baade til Storfiskeri med 
Damptrawlere. Ogsaa heri er Hr. 
Pinholt i skønneste Overensstemme.lse 
p)ed vore københavnske Modstan-

.,dere." 
Erfaringen fra England OS. ~ysk

land har imidlertid vist os"at"man 
der er gaa~t suksessivt .. frem, fra 
mindre Baade til Kuttere, fra disse 
igen til Damptrawlere, et A vance
ment, en naturlig Udvidelse af For
retningerne efterhaanden som For
tjenesten er bleven større og har 
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ansporet og tilladt Udvidelsen. Saa

ledes mu3. vi ogsaa gaa frem her· 

hjemmr, mpl1 ri IJl:lU have Havnen 

paa uen rigtige Side af Hornsrevet, 

dette farligl' dødbringende Rev, 

NOI'dsøeus gennem Aarhundreder 

største Skarpretter, som Esbjergfi

skeren altid IlIUa regne med, naar 

han gallI' til Søs. N u har vi Dan

ske ladet cn Menneskealder gaa hen 

med Overvejelse og er ikke naaet 

videre end dertil, llIedens vore N a

bolande stadig ulh"ide sig. 

Have vi Raatl til det? 
Kunne vi forsvare det? 
Kunne vi være det bekendt? 

Del' er endnu en Side at se Sagen 

fra. "Jyllandsposten var for en Tid 

siden ude med en "Leder" i Ret

ning af, at der i Hovedstaden for 

Statens Penge blev udført alt for 

mange kostbare Al'lJl'jder i Modsæt

ning til, hvad d('l' gik til Landsde

lene udenfor Sjadlund. "Jyllands

posten" tænkte vcl i 0jeblikket nær

mest kun paa Anrhus og Østkysten 

af Jylland, og "Jyllalldsposten" har 

sikkert Ret i sin Betragtning, at 

Hovedstaden vokser sig altfor stor j 

alle Retninger paade øvrige Lands

deles Bekostning; men forholder det 

sig saa, hvor langt mere stedmoder

lig er saa ikke Vestkystens IJod 

saavel fra Statens som Naturens 
l·Side? 

Det er at haabe, at Havnekom

missionen og Rigsdag/·n ser noget 

anderledes og mere reh'ill'igt paa Sao 

gen' end Journali"ten og Skolelære

ren idet nordvestlige Hjørne af 

Jylland syd fol' Limfjorden. 

Ringkøbing, den'V. Oktbr. 1898. 
G. Bertheløn. 

Mindre Meddelelser. 

En Søslange. Tre Fiskere ved Fre

deriksstad have i en Skude (Skøjte) set 

et.Dyl' i Havet, og skildret det saa· 

ledes, at Professor ColZett, Bestyrer af 

Kristiania U nivel'sitets zoologiske 

Musæum har fundet Føje til at søge 

nærmere Oplysninger gennem en Re

daktør og en Lodsoldermand i den 

nævnte By. Han stillede visse 

Spørgsmual, men vi gengive kun 

Svar~ne: 

r~odsoldermanden gjorde genta

gende opmærksom paa, at alle tre 

Fiskere gave' samme Forklaring, saa 

noget optisk Bedrag eller nogen Ind

bildning kunde Synet ikke være. 

Vejret var stille og der var fuldt 

Daglys. Havet laa aldeles roligt, 

saa ingen Bølger paa Overfladen 

kunde give nogen der flydende Gen

stand bølgeagtig Bevægelse. Vandet 

var gennemsigtig klart. 
Havdyret lwm farende med Ho

vedet et. Pltr Fod over Vandfladen 

og frem bl'agte Bølger som af en 

Dampbaad. Det standsede, blot 

3-4 Favne fra Baaden, og bævede 

sig da lidt højere over Vandet lige-· 

som for at iagttage Baaden, sæn

kede sig derpaa ret under denne, 

saa at Dyret kunde ses nede i Van

det, hvorpaa,·· 'det 'atter kom op til 

Overfladen paa Baadens anden Side, 

efter at Dyrets Bevægelse i V ttndet 

havde været saa stærk,'at den store", 

tunge Skøjte svingede som i et Damp

skibs Kølvand. 
Dyret havde Tænder i begge Kæ

ber. Da det aabnede Gabet, 'Var 

det kun' 3 a 4 Favne fjærnet fra 

Baaden. Tændernes Længde an

sloges til 6 a 8 Tommer. Pall. 

, 



LodsoldermandensSpørgsm:1lI1 (han 
tænkte sig, 'det kunde havc været 
en stor Haj), om Fiskemo havde 
lagt Mærke til, om dcr va l' flere 
Rækker Tænder, have cle svn,ret, 
at de kun havde observeret en Hække, 
som sad yderst i Kæben. 

Dyret havde ingen J Jf'Ill111el', -
ingen S\-ømmefinner oppe paa Ho
vedet,heller ikke længen· nede paa 
Kropppn. Der var ingen Finner 
pau Ryggen. Der saas heller ingen 
Halefinne, hverken fl'ynset som paa 
en Aal, eller af Form som paa en 
almindelig Fisk eller som paa en 
H val. (Herom spUl'gtes netop paa 
Grund af den forskellige Stilling af 
disse Dyrs Hale). Fiskerne for
klarede, at Halen blev smallere 
og smallere! indtil den endte i en 
Spids. 

Legemets Bugtninger saas i Vand
skorpen, ligeledes saas Dyrets Krop 
og Hale tydelig, da det sænkede sig 
og svømmede i Bugtninger "side
vejs" under Skøjten. Kroppen var 
sOl'tagtj~ glat, afsmalnende .bagover, 
tykkest oppe ved Hovedet. Dette 
v.u slangeagtigt, dog med ell læn
gere Snude end paa ell aJmindeiig 
Slange, hvoraf Gabets StøTrl'!se og
saa kan forklares. (Der blci fore
vist Fiskerne en 'regning af et Slan
gehoved. Hovedet paa det af dem 
iagttagne Dyr ligne.de ,den foreviste 
Tegning, erklærede de, dt)g at Snu
den var længere). 

Dyrets Længde var omtrent det 
dobbelte af Skøjten, som vllr 30 a 
35 Fod lang, hvorfor Dyrets Længde 
ansloges til ca. 60 Fod. 

Fiskerne bleve adspurgte om Ud
seendet af Dyrets øjne. . Herpan 
svarede de,a-t de ikke havde lagt 
Mærke dertil, saa at nog~t specielt 
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ved disses Størrelse eller Form, kan 
der vistnok ikke have været. Dyret 
saas desuden ret forfra. Ingen 0re
aabningel' bemærkedes. 
Fiskerne have erklæret sig rede til 
at aflægge Ed paa deres Forkla
ring. 

Frederikshavn, d. 10 Oktbr. 1898. 
I Morgen vil en nybygget Kutter 
løbe af Stabelen fra Skibsbygmcst('l' 
N. Olsens herværende Ski bsværft, 
Kutteren er bygget for fire HarboØl'e 
Fiskeres Regning, 3 Brødre Kyndi 
og A. Berg. Sørensen, del' skal "æl'e 
Kutterens Skipper. Den kommer 
til at hedde" Vestjylland" og et ca. 
37 Brutto-Tons arægtig; Den for
synes med Petroleumsmotor fra Bo
linders mekaniske Værksted i Stok
holm og koster 12500 Kr., sand
synligvis kommer den til at høre 
hjemme her. 

Fiskergraven paa Barboere Kirke
gaard, rummende Ligene af 26 af 
de i -Efteraal'et 1893 forulykke'de 
Fiskere, har i det sidste Par Aar 
afgivet et mindre hyggeligt Skue. 
Over Halvparten af Gravstederne 
henligge nemlig uden Tilsyn og fulde 
af Ukrudt. Dette uheldige Forhold 
bliver nu ændret, idet Harboøre
fondet har besluttet at tage sig af 
Graven og vil sørge fol' fremtidig 
forsvarlig Vedligeholdelse. Graven 
skal i dette Efteraar tilplantes og 
forskønnes, og de første Læs Muld
jord ere allei.ede ankomne hertil paa 
Vogn fra Lemvig. 

Redningsmændenes store Orav 
præsenterer sig for de mange frem
mede Besøgende som ualmindelig 
smukt vedligeholdt. Alt, der af 
Blomster og Træer er plantet, har 
holdt sjg godt. P. 



Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 10. Oktbr. 1898. 
Man maa ofte sande her i Verden, 
at det ikke er let at gøre Folk tilpas, 
tidligere hed det altid mellem Fi
skerne: "bare ri maatte faa noget 
roligt Vejr, sa:. skal det nok gaa," 
men efter at vi nu j en halv Maaned 
have haft det gode Vejr, er det og
saa galt, nu behøve vi en lille rask 
Storm· til at sætte Fiskene ind paa 
Grundene, af hvilke de under. de 
roligere Vejrforhold ere blevne op
fiskede. Faktisk er det, at Udbyttet 
i sidste Uge langtfra naaede sin 
nærmeste l!'orgængers, til Trods for, 
at Vejt'forholdene vare nok san gode; 
enkelte Kuttere have sanledes som 
nogle andre "flyvende Hollændere" 
flakket fra Fangstplads til Fangst
plads uden noget Steds at have op
.naaet nævneværdig Fangst, lDen det 
er da heldigvis ogsaa kun enkelte, 
der have haft denne triste Skæbne. 
Sønden for J..Iæsø Rende Fyrskib, 
paa den saakaldte Middelgrund i 
Aalborgbugt, have en Del Kuttere 
gjort Fangster fra 100~400 Snese 
pr. Kutter, Fisken vejede kun 11 
Pd. Snesen og betaltes lDed 1 Kr. 
-1 Kr. 25 Øre pr. Snes. De fleste 
af Kutterne indkom fra Grundene 
nord af Læsø, store Grund og Rus
mandsbanken ; Udbyttet varierede 
mellem 20 og 200 Snese pr. Kutter, 
Rødspætten vejede mellem 13-17 
Pd. Snesen og betaltes med fra 1 Kr. 
75 Øre-2 Kr. 7501'6' Snesen. En-

,kelte indkom fm Herthas Flak med 
fra 50-300 Snes~· Pisk af lignende 
Kvalitet som de fra Middelgrunden. 
Dels fra Kobbergrunden sydost for 
IJæsø, dels fra Svitring Grunden i 
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Aalborgbugten indkom mindre Laster, 
60-70 Sn'ese pr. Kutter, Rødspætten 
vejede ca. 16 Pd. Snesen og betaltes 
med fra 2 Kr. 75 Øre-3 Kr. Snesen .. 
To af Islandsfarerne, "Ellen" og 
"Maagen", el'e de eneste der ere 
indkomne fra Vestkysten, i Farvandet 
udfor Tversted have de haft fra 200 
-350 Snese, men Rødspætten er 
kun lille og vejet 10-12 Pd. Snesen, 
de have endnu ikke solgt Fangsten. 
Paa . Anholts Nordside skulle adskil
lige Kuttere have haft godt Udbytte, 
men de ere alle med Undtagelse af 
en af&Qjlede direkte til København 
lDed Fangsten, denne ene' indkom 
i Gaar, bugseret af Fiskeriinspek~ 

tionsfartøjet Grønsund, der i det 
stille Vejr havde rakt Kutteren en 
kærkommen Bugsertrosse; efter dens 
Fangst at dømme, JUaa der være 
ualmindelig rigeligt· med Fisk paa 
denne Fiskeplads, i et Vaadtræk 
havde de en Fangst af ca. 200 Snese, 
men paa Grund af det uhyre Tryk, 
Fisken desaarsag var udsat for i 
Kalven, fik de kun en 20-30 Snese 
levende Fisk i Dammen, ca. 100 
Snese døde i Vaaddet, og en stor 
Del gik tabt. K ntteren indkom her 
lIled en Last af 200 Snese levende 
foruden et mindre Parti Krøjfisk og 
de 100 Snese døde Rødspætter, der 
saltes og tørres. Rødspætten "ejede 
ca. 17 Pd. Snesen og opnaar vistnok 
henved 3 Kl'. pr. Snes, den er ikke 
solgt endnu, der er i det hele tagot 
ikke megen Købelyst mellem Fiske- ' 
handlerne, Beholdningerne Ol'O for 
Tiden ualmindelige store, og Afsæt
ningen paa Grund af Slagtetiden 
sl~bende. Tilførselen af Hummer 
fra Svel'rig har været ualmindelig 
rigelig, saa rigelig, at herværende 
Forhandlere lia.ve maattet tele@;rafere 



til Aftaderne "Markedet overfyldt". 
Pr. K vase fra 8kærgaarden ankom 
hertil ca. 20,000 8tkr., fra Kristi
anssand indbragtes pr. Dampskib ca. 
5000 8tkr., som alle afgik direkte 
til det tyske Marked, Prisen er ved
varende i Dalen, der betales nu 85 
Øre pr. Pd. en gros ab Svel'rig eller 
Norge. KJ. 

Fejø, den 6. Oktober 1898. Fi
skeriet i Septbr. har været hindret 
af det vedholdende stille Vejr. 

Vaadfiskerne have kun været ude 
enkelte Nætter, men Udbyttet har 
til Gengæld været godt, fra 25-50 
Pd. Ad pr. Nat. 

Sildefiskeriet har været drevet 
med Ibærdigbed, men Udbyttet har 
kun været ringe, dette Fiskeri ge
neres for Tiden af store Masser 
Slim (Vandmænd), der i stille Vejr 
fylde G:11 Ilene, saa Silden ikke gaal' 
paa. Prisen paa Sild har været 
fra 200-240 Øre pr. Ol. 

Der er fanget en Del Torsk i 
Bundgarn, en . enkelt Fisker ved 
Bandholm havde en Nat ca. 1000 
Pd. Torsk i Bundgarn, Prisen pr. 
Pd. Torsk er for Tiden 5-8 øre. 

Først i Septbl'. fangedes en Del 
Makrel ved Bandholm, men nu er 
denne Fisk helt forsvunden. C. C. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
L 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Art~1II' Feddersen, 

(2deil 'Udgave) 

·n. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddereen, 
. (2'den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 

Aalefaringen 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

af Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

VI. 
Om at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

VII. 
Udklækning af Brredyngel .og dennes 

første Pleje 
af Arthur Feddersen. 

2den Udgave. 

udleveres gmtis til Foreningens Med
leml!ler ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20,. Kø
benhavn V. 

Beskrivende Katalog 
over 

Dansk Fiskerif.orenings Modelsamling 
Ollarbejdet af P. VIllumsen. 

Pris 25 øre. 

BEKENDTGØRELSER 
.1' 

Frederikshavns Fiske- ogSætteskipperskole 
forbereder suavel indenbys som udenbys Elever til Fiske- og Sretteskipper
prøven. N ærmere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, Konsul 
Christian Cloos i Frederikshavn. 
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Københavns' TiIf9rs~l af fersk ,Fisk ~kte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugønfra 2. Oktobep Ul 9. Oktober 1898. 

II 
"" l ~~ 1 .. I .. "Cl GI! .... o.. GII ..... til g C GJ ~ 

.... CDCD .. Do Cl) CI..Q.... ,..." 
Tllf.rt af: •.. 'Ii I ~"g '! f I ~ ~ :a ;g, lli .! -=~ :: ~ 

'CCD. z>O -=0 ~ I- :IIC r.I> o<1!!. ...I~ Cl:! .. .... ..:z:: r.I> .: o 'r.I> 

DanskeFIskerfart :11 1';;:-1 l'd. 1 Pd. I Pd. I Pd. , Pd. I Pd.' I Pd. I Pd. I Pd. I Pd, 

11 fra Frederiksh. J 
10 fra andre Pladsc. , 

5 fra Frederiksh. 32940 
Danske Kvaser: I 

a5 frundre Pladser 1259741 11474201 1 ,6900 
svenske Fisker-

fartøjer •.. 
pr. :Baad og Vogn 

fra nærliggende II I 1 I I I I I ~ 
Fiskerlejer . • . 15105 696 1220 78920 318] 

pl'. Jernbane & 

Dampskib ~III08921173401~1751~1 19201 690 18704216158175lW 16840 I~ 
lalt ... 1134188117340 18280 1080 150560 690 165962 16239 75846840 8656 

1) Hornfisk. 2) 1300 Pd. Mabel oS 1875 Pd. Hornfisk. 3) AaJ. ') 2699 Pd. AsJ oS 482 Pd. A .. lek .... bber. 
o) fi21 Pd. Laks og Pd, 6663 Ørred. 

lait er de" tilført 522369 Pd. 

Betalt G~nnemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende Kr. 2,65-4.25. Kass'efisk 
Kr. 2,00-2,50 pr. Lpd.j-Hornfisk Kr. 2,00 -14,00 pr. Snes; Torsk. levende Kr. 1.00-1,75 
pl'. Lpd.; Sild, Kr. 1,00-2,50 pr. Ol; Aal. blanke, Kr. 0,52-0.60, gule, Kr. 0,40-0,50 
pr. Pd.; Laks Kr. 0,75 -1,40 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,75-0,80 pr. Pd.; Gedde Kr. 0,15-0,40 
pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00-1,25 pr. Pd. 

Tilførslen af leve~de Rødspætter har i Ugens Løb været meget betydelig og Priserne 
som 'Følge heraf noget trykkede. Direkte fra Fiskeplads ankom 21 Kuttere; 6 fra Nord
siden af Anholt med Fisk vejond'il 18-24, Pd. Sne~en, betalt med 31

/ 2-41/. Kr. pr. Lpd.; 
3 fra Vest- og Sydvestsiden med Fisk vejende 12-16 Pd., betalt med 2-3 Kr.; l) fra 
Rusmandsbanken med Fisk vejende 17 -18 Pd., betå.lt med 28It-38/. Kr.; 2 fra Koral
lerne med Fisk vejende 18 Pd .. betalt med 2sl.-3Kr, og 1) fra ;)lulhjer~, Dvalegrundene 
og Læsø Rende med Fisk vejende 11-16 Pd .. betalt med 2-23/. Kr. ,!fra Frederikshavn 
ankom 1) Kvaser med Fisk fra forskellige Pladser, betalt med 3-4'/~ 'Kr. og 8 fra Grenaa 
med Fisk fra Aalborgbugten og Anholt, betalt med 3112-4 Kr. Af 'rorsk tilførtea med 
26 K'I'aser ca. ~OOO Lpd.,QetaliJ qled 1- Pl. Kr. og ankom 12 fra Bornholm, 2 fl'a Taars, 
2 fra Aggersø. 3 fra' Svendborg, 3 fra Assens og 4 fra Augustenborg, Horsens, Kalløvig 
og Randen JtjOfd. Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes 680,Lpd •. RødlJpætter a 2-21/ 

Kr. og 448 Kasser: 8.venske Sild a 21/ t . Kr. pr .. Ol; og pr. Baad"fr,ll.Jsl!.ndet> tilførtes loo~ 
Snese Hornfisk a 2-14 Kr. og 7892 ul Sild a 1-2 Kr. 

8nurrevaad. 
Jeg undertegnede tilbyder 

Fiskere mine bekendte Snur
revaad i forskellig StØrrelse 
og :MaekeviMe t.iLden billige 
Pris af 90 Øre pr. Fv.. b 

Tobisvaad(Rejevaad)v18vet 
af Hørgarn leveres ligeledes 
til billigste Pris. 
Niels Chr. Nielsen. 

Vaadbinder. Skagen. 

fiskekroge -Fabriken 
- 8.1 ... .,.1111., tAllIIerg iøS,., 

[ K.llel IIIYI 1888 -

.n,billfaler,lt Uda .. lg ar alle budor 
Fiakekroge, ....... el i St .... l, .TiII." 
lom lIlealing, lamt Pilke i Tin ... " 
BI:r. Forøendea mod Efterkr .... . 

, 
Conrad Chrl8ten8en. 

St. 8tr..ndltrillde u. 
. Københa .. n K. 

Vaad. 
Undertegnede IlIbydor ~·j.keme 

sine anerkendte Snurrcv"o.d i Cor
.kellige J,ænsder og Mllakeetørrel·· 
.er. 90 og 96 Øre »r. F .. vn efter 
Go.met.T:rkkelee i ti8kefærdigSt .. nd. 

L .. nddragning ...... d til de for
akellige Fiskerier, .amt Vao.d til 
Fenk .. and.tiskorler. 

Chr. Boatved, 
Va.adblnder. 

$ka,IIQ; 
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KøbeMavDs;M:ekaniske· 

Net· 'Å: GarnAllrFabrik 
M. L. Utzon, Mariendalsvej ••• 

Guldn1.edaille 
Bergens internationale Fiskeriudstilling.! 
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Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk- Bom

uldaseIldug, direkte ind
kjøht, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

N1Ikjøbillg p. Falster 
i Februar 1898, 

Færdigsyede Sejl, sQlidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
Telefon 1~9. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN C OHRS , beediget Fiskeauctionator. 

Bre'fadr.: Johan.n COhrs, Altona. Telegramadr. : Coltrs, Altona 

Fiskenætfa briken "Danma;r k"; 
GrøRMehawe, .RetsinICer, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,'15 H elølnger" , 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser,Aaler.ader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bo",,
uldsgarn, Hampe.garll og Hørgarn i a.lle' Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .<l.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateeh. 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
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, MlIWl5BUD 
Nr. 42. 20.-0ktober. 1898. 

Med.1e::r.J.:l.Øb1.adell udgaar hver Torsdag. AnnoRser optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlettreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10' Øre pr. Petit· 

linje af lIa Sides Brede; for staaende Ann~ncer indrømmes betydelig Rabat. 

I.ndhold; Jl'remeatte Lovforslafr. - Hejren. -
Djærv Daad. - Mindre Meddelelaer: ~ FiskGl'ibe
retninger. - BekendtgØl.'eløer. , . 

Dan,k FI'kerlfo~ening, Kontor, Storm· 
'gade 2Q Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren a.f Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose· 
gaardsvej 2 A, 8 S. Sager vedrørende Re· 
daktlonen af Medlemsbladet bedes sendte 

• til Kontoret. 

Breve og andre ForseudeIser til For· 
enlRge., Konsulent bedes altid alene adr(ls
ser~detil hans Bopæl: Falkeneraaard8veJ ~6, 
K.benhavn V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
. tilladt, naar Kilden aRglves. 

Capt. A~ SøUiDg, Danisb 'Oonsulate, 
. a, MUIiOOV)" 008.Pt, 

LOIIdOR E. C. 
Telegram Adr.: ......... LeIHlon 

Qapt. A. Søllblg, 
48, JllTaverley Strøet," 

Hull. ' 
Teiegram.Adr.: e.lIIDø. HalL 

Sælhundehaler, 
10m :cindse'ndes' til "Dan~k ,Fiskeri· 
forening",. bedes adresserede til 
Unwersitetets 'Zooløgiske M'U8eum, 
København K., og ikke til For' 
eningens l{oJltor. 

Dansk Fiskeriforenings 
. Hjælpefond. 

Ved Toldassistent S. K)irigemann,' 
Frederikshavn, er indsendt Indholdet 
af følgende B~sser: 
Hos Købmand Engelbrecht 

Nielsen .....•... Kr. 0,33 
- KøbmandEliasAnder-

sen . . . . . . . . . .. " 3,31 
- Købmand Olu. Olsen'" 1,00 

P. Scbou. " 2,87 
Obr. Holm " 1,00 

Paa Toldbodei . . . . .. 'l 3,16 
- Hotel Oimbria . '" " 4,54 

Dampskibet "Blenda" " 8,33 
Hos Skibsreder P. Nielsen ,,' 2,00 

- FiskehandlerBrønnum ".21,46 

laIt Kr. 48,00 

DllnskFiskeriforeningsHjælpefond, . 
. som' har til Formaal, at støtte for

ulvkkPde Fi~kpl'() og deres-Efterb.dte, . .' 
modtagl'r llH:ll rrakneml1gbed Bidrag 
saavel enGang for alle som. aa.rlige r 

paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
StQrmgade Nr. 20. 

~~:" 

.~ 



FremSatte Lovforslag. 

, l.tandbrugsministeren_ freinsatte . i 
Folketi.Ilgets 'Møde den Ilte ds. FOr
slag til Love om Frednings- og Or
densbestemmelser i de til Konge
rigerne Danmark og ~verrig græn
sende Farvande. Forslaget· er ens
lydende med det i sidste Samling 
fremsatte, der ikke naaede 2den Be
handling" Landbrugsministeren frem
satte i sa~me Møde Forslag til Lov 
om Fredning af Laks og Ørred i 
Randers' Fjord og Gudenaa m. m. 
Dette Forslag. er udarbejdet paa 

, Grundlag alen Betænkni'!lg afgiven 
i Novbr. 1896 af den under 21. Juli 
s. A. med dette Hverv nedsatte Kom-

> ' mIssion. 

Hejren. \ . 

Imellem de for Fiskeriet i·de 
færske Vande ødelæggende Fugle er 
der næppe nogen farligere end Hejren, 
og hvor Lejligbeden er til det, mætter 
den sig tillige ved at fiske langs Vige 
og Fjorde, saa at altsaa ogsaa Salt- . 
vl1ndsfiskeren maavære' en Fjende 
af denne Fugl. Da den nu tillige 
bygger Rede, og helst flere Par i 
Fællesskab, paa et Træ eller endog 
en bel Koloni af disse Fugle bygger 
i ,en Gruppe af Skovens højeste og 
værdifuldeste. Træer, og da Træerne 
lide meget ved disse Gæsters skarpe 
Møg, er Hejren heller ingen yndet 
Gæst i Skovene. Den burde allen-
fals ikke være det. 

Hejren lever saa godt som alene 
af Fiske, som den fanger, idet' den 
'st,il~er sig paa Lur i opgrundet Vand, 
hvor Fiske . holder til. Der staar 
den da saa stille, ,som om den var 

:'\ 

af Sten eller Metal, mens den langE! 
Hals. er lagt tilbage i en Bue, men 
det stærke, spids!'!, .pydlignende Næb 
rakt frem og rede til at jages i den 
}j"isk, som kommer ina en for Række
vidde. Saaledes lurer dellctaahpodig 
paa Fiskene. Man har m~nt, at, 

\ di/lse søgte til, fristet ved Hejrens 
Møg, som ~en alt,saa ligefrem skulde 
!tdnytte som Lokkeæmne. Andre har 
ment, at en særlig Duft udgaar fra 
Hejren, og at denne skulde tiltrække 
Fi-skene. Atter andre ved at mælde, 

hvorledes Hejren ved ~t iøre Mellem
taaen, 80m er skjult i Vandets dyn
ded~ Bund, skUlde lokke ,Fiskene, 
fordi Taaen ved a.t røre Bunden gør 
Vandet uklart, som om et eller'andet 

. levende Bytte er paa !færde. Det 
sandsynligste er dog, at Hejren ved 
at vælge sin Fiskeplads, og at den 
især fisker paa Tider, ntimlig i maane
lyse ~ætter eller ved Daggry og 'ved 
Solnedgang, naar Fiskene hel~t vover 
sig til Br~dderne. . 

René
Sticky Note
Du kan finde en bedre udgave af dette billede ved at åbne listen med de vedhæftede filer i dette dokument.
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Hvorledes dette nu end hænger 
sammen, en Kendsgerning er det,' at 
denne store Fugl æder mange Fiske, 
og at den især er en Plage for' al 

c M'iskekultur. Den fremtr~dende cFi-
skeavler og paalidelige Iagttager, 
Kammerherre von dem Borne har 
fra en i Fælde fanget Hejre udtaget 
tolv (12) haandstore Karper, og han 
skriver, at han ikke tager Fejl, der
som han regner 60 Stkr. lige saa 
stOre Karper' til en Hejres Maaltid 
i et Døgn, (ordi denne Fugls For
døjelse er saare skrap. 

Det er da ikke saa mærkeligt, at 
Hejren' er hadet af Fiskere og Fiske
avlere, hvor den optræder i Tal. I 
Lande, som lægger V ægt pall. at 
pleje deres Fiskerier, er Hejren der-

'-Jor ogsaa Maal for ivrig Eftersb'æ
belse og almindeligt er det, at Fiskeri
'foreningerne i Tyskland, giver en 
Pra:mie for hvert Hejreboved, i Re
gelen c en halv til en Reichsmark, 
samt halvanden Mark for enhver 
ød~lagt Hejrerede i den Tid, der er 
Æg i Reden. Redim,. som er bygget 
af mange tøri'e Grene med et blødt 
Underlag for de 3-4 Æg, mali. hebt 
fjærnesfra Træet. 

I Prøjsen dræbes hvert Aar Olll

trent 4000 Hejrer. og ødelægges om
kring 200 Reder. Der er saaledes 
uagtet Præmieringen ingen Nedgang c 
at spore i Hejremængden.Men nanr 
dette er saa, er Grunden ikke van
skelig at finde. Den er at søge i 
den Lovordning, som ikkun tillader 

" Hjreskydning ved Personer, som har 
, Jagtret.' . Vil' man ellers dræbe-
. Hejrer, c saa kan. man gøre det, saa 
meget man vil, Ted Hjælp af Fælder 
eRer Gift.' Forgæres vedtog det vest· 
tyske FiskeriforbuiJ.d 1891, at bede 
Regeriplen gennemføre, at til' Værn 

, .' ,~ 

for Fiskeriet skulde Fiskeriøvrigheden 
kUllDce kræve af Jagtejeren', at samt
lige paa hans J agtomraape værende 
Hejre-~og Aalekrage-Koloniet, samt 
Æg og Yngel blev ødelagt, naar 
dette kunde ske uden at fælde Træ
erne. Man har ikke kunnet. opnaa 
de~te, 'lige saa lidt som atfaa Til
ladelse til at skydt:, Hejre,rne. Det 

'er nu ikke alene Skydetilladelsen, 
som det er UI~uligt at opnaa. De' 
store Godsl'jere og vældige Jægere 
ønsker at oprethplde Hejrekolonierne, 
fordi det er en yndet Sport, at skyde 
til Maalefter de endnu ikke fly,'e- , 
dygtige Unger, som længe holde sig 
i og ved Reden. Men heraf bliver 
Følgen, at om ogsaa den paapasse
lige Fisker eller Fiskeavler fanger 
og dræber en Del Hejrer i det Land 
Prøjsen, saa arbejder til samme Tid 
Jagtgodsernes Fredning til at ved
ligeholde Stammen. Det er det samme 
Forbud imod Skydning ved almind~-· 
lige dødelige, som hidtil: har hindret 
en virkningsfuld J agt ef~r Sælhun
dene langs de tyske Kyster. "Fang 
Sælhunde saa meget I vil," hedder 
det, "men knn de monopoliserede 
Bøsser maa dræbe dem." 

I den danske "Lov om Jagten", 
af 8. Maj 1894, er det i § 17, II, 
Stykket 6paabudt at frede "Vade
fugle fra 1ste Februar til lode Au
gust." Altsaa er ogsaa Hejrer . efter 
den endnu gældende Lov fredet i 
denne Tid, og endog "i Fjorde og 
Vige og paa Havet, saa langt dansk' 
Søterritorium gaar" . 
~ . Det er vistnok sjældent, at Hejren 
kommer her: til Landet før hen i 
Marts; og det kan endog vare til 
A pril, før vi ser den i synderligt 
Ta.l. ,Midt i April omtr~nt ja.a.r den 

/ ., 

~:':<.'?-
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.. .Æg, og 'Ungei1le bliver i eller ved 
Reden indtil- Udgangen af Jun~; i 

-September-Oktober trækker Hejren
endeHg bort fra vor Himmelegn. 
Lad OB. nu regne, at den fisker i vore . 
Vande fra Februar til sidst i Ok
tober, altsaa i ni )faaneder, saa er 
den i denne Tid fredet efter <1~n 

. endnu gældende Lo, 61
/" Maaned, 

medens den kup maa skydes i 21/ 2 . 

Maaned, nemlig fra l6de August, til 
den forlader os, hvilket mulig alle
rede sker i Septemb~r. 

;Det er derfor visselig et Frem
-skridt, naar Regeringens for Tiden i 
Landstinget fremlagte "Forslag - til 
L9v om Forandring i Lov om J agten 
af 8de Maj 1894" bl. a. gaar ud 
paa Fredning af Hejrer fra bte-Fe
bruar til 30te Juni. Om dette For
slag vedtages, faar man altsaa et 
Tillæg af F/s Munen til de nugæl
dende kummerlige halvtredie. 
. Forslagets Motivering er følgende: 
"Da Hejrens Unger imidlertid.alle
rede ere fuldstændig flyvedygtige i 
Begyndelsen af Juli Maaned, med
fører denne _ Bestemmelse, at disse 

, suvel for Skoven som for Fiskeriet 
saa skadelige Fugle ikke kunn-e ned
lægges i den Tid, da de endnu holde 
til ved deres Kolonier i Skovene. 
l\{anhal' derfor foreslaaet, at Fretl
ningstiden fol' diSle Fugle sknl ud
løbe allerede den 30te Juni." 

Man har kaldt dette. Forslag en 
meget glædeliglndskrællkning i Fred
ningen" . Man kunde rettere sige: 
"Det er sørgeligt, at man overhovedet 
nogen Sinde er kommen til at frede 
en FUgl, Bom faar Skudsmaalet. at 
den er saa skadelig, baade for Skov 
.g for Fiskeri." 

Hvorledes motiverer man en Fred.
. Ding af Rejren? En slig Fjende, 

hvis Skadelighed i dobbelt Henseende-· -
godkendes af alle, mar Fribrev tIl 
at ødelægge i Skoven og til at !ltjælo 
v()l;e Fiske i fem af Aarets Maaneder, 
og netop i tre af disse, da man kan . 
komme den -ordentlig til Livs, enten 
mens den er ved Reden, eller dena 
.Æg og dens Unger. Først saa snart 
df'ns Yngel er flyvedygtig og omtrent 
rede til at drJlge bort, bliver de~ 
fredløs. Men en saa sky og sIiar~ . 

. raadig Røver el' sure vanskelig'aUaa 
inden for Skudvidde; dtltsker deriOr 
OgSIHL kun af og til og fra etBag~ 
hold. 

Nej! Hejren skylder man intet 
Hensyn; den børshydes, naar og 
hvor som helst. 

Derimod vilde ilet væl'e ønskeligt, 
om den nugælde!1de Jagtlovs § 20_ 
kunde modtage det Tillæg, at for
uden Oddersaks var det fremtidig -
Fiskeriejerne tilladt at stille Hejre
fælder i Søer, Aaer, Bække og andre 

. lignende Vande. 

Djærv Daad. 

Den 16. August d. A. pasSerede 
ud for Bogense Havn en stor Ulykke. 
Under et pludselig opkommende Uvejr 
kæntrede en Lystba.ad, hvori fandtes 
et Selskab pa.a 6 Personer. En ung 
Fisker fra Bogense, Hans Hannibal 
Iversen, der fra en i Nærheden lig
gende Kvase saa, at der var sket en 
Ulykke, :fik hurtig enJ olle los og 
roede ud til Ulykkesstedet, hvor det 
lykkedes -ham 'at bjerge 2 af de· 
Fornlykkede, Ca.n~. jur. Jensen dg 
Frøken Jensen, men da. J olIen ikke _ 
kunde -bære, mutte han BØge. Land. 
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Der var imidlertid kommen andre 
til og disse i Forening med Hans 
Hannibal Iversen ,søgte at frelse de 
øvrige F~rulyklccdt>, lDen. desværre 
forgæves, de druknede. alle. 

Da Ulyk~en fandt Sted rasede en 
svær Orkan, Rt>gnen styrtede ned i 
Strømme og Lynt>t ·slog ned rundt 
omkring og tJette har naturligvis 
særlig været Aarsag til at det ikke 
lykkedt>s at redde alle. Iverst>n fore
tog Redningsarbt>jdet med den største 
Fare for sit eget Liv da ban gik ud 
i den skrøbelige J olle og uden hans 
Hjælp, _ vilde alle de' Forulykkede 
have været Dødens sikreste Bytte. 
Hans Gerning var saa meget mere 
opofrende fordi ban liar en stor Fa
mlli~, som han er Forsørger for. 

Denne djærve unge Mand blev i 
Søndags hyldet paa en særdeles smuk 
Mande af sine Medborgere samtidig 
med, at Medaljen for Druknedes 
Redning blev overrakt ham afBy~s 
Borgmester. -

Højtideligheden fundt Sted paa 
Bogense Raadhus . og en stor For
samling af Byens Damer 9g Herrer 
havde givet Møde. 

Borgmester Vineken ,udtalte sin 
Glæde over, at der var, kommen en 
saa talrig Forsamling til Stede, thi 
deri laa en Tak og' en Paaskønnolse 
fra Medborgernes Side for den Daad, 
Hans Hannibal Iversen havde øvet 

. den 16. August, og hvorfOl' han' var 
bleven belønnnet med Rednings
medaljen, der nu sl;ulde overrækkes 
ham. Iversen gjorde sin Pligt, og 
fra Ulykkesdagen have vi derfor 
ogsaa lyse Minder- ved Siden af al 
den Sorg,Dagen bragt~. perefter _ 
fandt . Overrækkelsen af Medaljen 
Sted. 
" Hans Hannibal Iversen er Meq-

lem af Bestyrelsen for Fiskerifor
eningen for Bogense og Omegn. 

Mindre Meddelelser~ 

Sprængning af Vrag. Fra Fjal
tl'ing meddeles, at herværende Fi
skel'e og Fiskere fra Trans have 
indgivet Andragende til Regeringen, 
at der maatte foretages Boitspræng-_ 
ning af Vrag for denne Strand. Der 
ligge flere Skibsskrog her, som maa 
anses for farlige for Fiskerbaade
nes Landing. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 17. Oktbr. 1898. 
Det sidste Par Dage haren østlig 
Storm standset alt Fiskel'i. Et ikke 
ringe Antal Kuttere havde dog først 
i U gen tilfredsstillende U &bytte. Fra 
Anholts Nordside og Farvandet mel
lem Anholt .~g Læsø indkolD en Snes 
Kuttere med 40-150 Snese hver, 
og desuden afgik flere' Kuttere til 
København, og disse havde sikkert 

. ikke det daarligste Udby tte, Rød
spætten var af god Kvalitet, .18-26 
Pd. Snesen og betaltes IDed 2 Kr! 
75_ 0re-4 Kl'. 75 Øre pr. Snes. 
Pa.a Vestkysten fiskede flere Kuttere 
end i foregaaende Uger, fra Hanst· 
holm indbragte 5-6. Kuttere fr& 
] 00-200 Snese hver,en Kutter 
havde endog ilandlossct ca. 600 Snese 
paa Skagen, foruden at dtm indkom 
her med 200 Snese i Dammen, Rø~
spætten vejede 16-17 Pd. Snesen 
Og betaltesmed:tKr .-2 Kr. 35 Øre ' 
pr. Snes. _ Ilt lignende Antal Kuttere 
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havde østlig Ilf Tversted lignende 
Fangster, men Rødspætten vejede 
kun 12 Pd. Snesen og betaltes med 
ca.' 1 Kr. pr. Snes. Paa Grundene 
nord og øst af Læsø hivde en· Del 
Kuttere Fangster af 50~ 150. Snese 
Rødspætter, vejende 14-,-]8 Pd: 
Snesen og betåh ~ed 2 Kr.-2 Kr. 
85 Øre pr. Snes. De fra Herthas 
Flak og Aalborgbugten imllwmmende 
Kuttere, havde Fangst af ensartet 
Kvalitet,vejende 10-12 Pd. Snesen, 
som opnaaede 90 Øre-1 Kr. 25 Øre· 
pr. Snes. Fra Kobbergi'unden er 
indbragt lidt Krøyfisk, der klages 
stadigt af Fiskerne over, at det bliver 
mindre og mindre med Fangst af 
Tunge og Pighvar, Tunge. betales 
nu med 60-65 Øre pr. Pd., Pighvar 

. ' med 50-60 Øre qg Slethvar og 
Skærissing med 10-15 Øre pr. Pd. 
Den norske Hummer er endnu for 
dyr til Afsætning her, 50.0.0 Stkr. 
ankom pr. Dampskib fra Kristians
sand bestemte for det tyske Marked, 
pr. Dampskib fmt Gøteborg indtraf 
ca. so.oa Stkr. og pr. Kvase fra 
Skæl'gaarden ca. 4500. Stkr., alt til 
herværende Forhandlere; Prisen hol
der sig ved 90 øre. pr. Pd. en gros, 
ab Sverrig eller Norge. '1'0 her 
hj<.>mmehørende og en fremmed Kvase 
har i det sidste Par Maanedet' drevet 
Torskefiskeri med Ruser udfor Asaa, 
Udbyttet har været knapt, dog have 
de i dette Tidsrum haft en Fangst 
af ca. 1000 Snese, vejend~ I}lellem 
20 og 30 Pd. Snesen og betalte i 
K risti ani a hvortil Kvaserne skifte-
vis afsejlede med Fisken med 
3 Kr. pr. Snes. lU. 

Sildefangst. Fiskerne fra Færring 
have i den sidste Tid, meddeles der 
os den 12. Oktober, været ude efter 

-

Havsild, og Resultatet har været 
nogenlunde godt. Salgsprisen er 2 
Kr. pr. Ol. ./ 

/ Man beklager meget,atKullerne 
ikke ere k'omne ind for Kysten, da 
det staaende sjæl.ent gode Ef ter
aarsvejr meget vilde begunstige Ar-
bejdet. G. 

Øovbjerg, den 14. Oktober 1898. 
I et TidsrulD af saa godt ., som fire 
Maaneder har der nu paa denne 
Del af. Kysten ikke været dr~vet 
noget Havfiskeri; kun ganske enkelte 
Dage have et Par Baade søgt ud, 
men de have ikke faaet store Ting. 
Efteraarsfiskeriet efter Kuller har 
'endnu ikke kunnet· begyndes, da 

, Sommernsken staar for Kyst~n, 'Qg 
man ingen Kuller har set endnu . 

B. 

Harboøre, den, 13. Oktober 1898. 
Del' staar et aldeles enestaaende og 
fet: Fiskeri gunstigt Vejrligt; men 
man har overbevist sig om, at Kuller
stimerne endnu ikke ere. ankonine 
for Stranden. V ore Fiskere vente 
med Utaalmodighed paa at faa Ef~ 
teraarshavbruget aabnet. P. 

Aaleflskeri. Fra Tørringbjerg (ved 
NisslluJ. Bredning) skrives deu 18. 
Oktober: Aalefiskeriet i Ruser her 
i Bredningen har i den sidste Tid 
ikke givet noget stort kvantitativt 
Udbytte; men Kvaliteten er god. 
Der betales indtil 60 Øre pr. Pund 
A~ ,~ 
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Københavns Ti1.førsel af fersk Fisk direkte fra ,'Fiskeplads 
og . pr. Jernbane & 'Dampskib 

i Ugen fra 9. Oktober til 16. Oktober 1898. - -- ! o ~ I. t bl) I'" II,. 

~ r~1 ~ I ~ 
o ~ I ::':0 bØ~ ., s lo GI >-

Tilført af: . 'CJ,.. -"CJ 
lo> ~_ 

f 1;'3 I ~ .:."! .. :: ~ 'Cl 

~t \i~ 
GI.c: :s..! 'Cl jij - co Cl) lo Cl) 1\\1 .. l1li ø ."'\!l= CD 
§;: .l1li bl) I- ~ bl) c~ bl) c.D .l1li 

. GO -. Cl) 
... Cl) o o ... " o 

DanskeFiskeffart. : Pd. Pd. Pd. Pd. po., Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. po., 
21 fra Frederiksh. 86382 50 1 100$ 108 
HI, fra andre Pladser 56412 4012 150 3 61~ 

/ 

Danske Kvaser: 
fra. Frederiksh. 7 

17 fra a.ndre Pladser 98190 40000 
svenske Fisker-

fartøjer : .• 
pr. Baad og Vore 

s fra nærliggen e 
Fiskerlejer . . . I 1056 4 1640 4395 6 90450 9289 

- 9 10 

Dampskib _. _' _. _. 6972 
P'o J .. obon. & ~ 

11080 578 4 2208 3152 6 93177 13950 5970 5S00 6578 
------------------1-

lait. .. 49766 11080\ 451 1884 102758, 7547 18362763239 5970 5900 6578 

l) Pighvar. 2) 186 Pd. Tunger og 221 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 6) ,Hornfisk. 6) 1652 Pd. 
Hornfisk og 1500 Pd. Kullu. 7) I Sæsonens Løb fra Helølngør. 8) 8835 Pd. AlU og 454 Pd. Aalekv .. bber. 
9) A .. t. 10) 8070 Pd. L .. b og 2900 po., Ørred. / 

lait er der tilført 528800 Pd. 
,Betalt Gennemsnitsoris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 2,35-4,00. Torsk 

levende Kr. 0.70 -1,50 pr. Lpd.; Hornfisk Kr. 1,50 -14,00 pr. Snes; Sild, Kr. 1,00-2,50 
pr. Ol; Aal, blanke, Kr. 0,45-0,55, gule, Kr. 0,30-0,40 pr. Pd.; Laks ~r. 0,75 -1,30 pr. 
Pd.; Ørred Kr. 0,50-0,75 pr. Pd. ; Gedde Kr. 0,10-0,40 pr. Pd.; Rejer Kr. 0,75-1,00 
~U . - , 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været meget stor. Direkte fra 
'Fiskeplads ankom 40 Kuttere; 24.fra Nqrdsiden af Anholt med Fisk vejend9 18-20 Pd. 

, Snesen, betalt med 3-4 Kr pr. Lpd.; Il fra Vest- og Sydvestsiden med Fisk vejende 
16-20 Pd., betalt med 3-38

14 Kr.; 2 t'ra Aalborgbugten med Fisk vejende ,13-18 .Pd .. 
betalt med 21/,-33/4 Kr.; 4 fra Nordsiden af Læsø med Fisk vejende 14-16 Pd., betalt 
med 3 Kr.; 3 fra svenske Kysten med j;'isk vejende 18-20 Pd., betalt med 31/ 2..;.4 Kr. 
og 2 fra Hirtshals med Fisk vejende 16-20 Pd., betalt med 2'/2-31

/ 2 Kr. Ingen Til
førsel pr .. Kvase fra Frederikshavn og Grenall., Af Torsk tilførtes med 17 K vaser 5455 
Lpd., betalt med 70 Øre- 1119 Kr. og anko,m 11 fra Bornholm, 2 fra Assens, 4 fra Ag
gers!,!, Rudkøbing, Svendborg og Augustenbor~. Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes 
438'Lpd. Rødspætter og 429 Kasser svenske Sila a 21/ 2 Kr, pr. Ol og pr. 8aad fra Sun
det 293 Snese Hornfisk a 1'12-14 Kr. pr. Snes og 90.15 Ol Sild a 1-P/2 Kr. 

Snurrevaad. 
.reg undertegnede tilbyder 

Fiskere mine bekendte Snur
re'Vaad i forskellig Størrelse 
og Maskevidde til den billige 
Pris af 90 øre pr. Fv. 

Tobisva.ad (Rejevaad) vævet 
,af Hørgarn leveres ligeledes 
til billigste Pris. . 
-Niels Ch:.:. NielseD. 

Vaadbitider. Skagen; 

fiskekroge -Fabriken 
- 8elnteuWe I A an er li 1888o, 

I K.lInla ... 1888 -
.. nb6falerøU Udø .. lg at .. ne bQrter 
Fiøkekroge,' a .... '"el I 8t .. a1, Jær .. 
som Meuing, samt Pilke i Tin "II 
Bly. Forsendes mod Efterkr .. v. 

Conrad Chrleteneen. 
,St.·8trandatrædll U. 

J[IIIbenha<m K 

~ Vaad. 
Undertegnede tiibyder Fiskerne 

sIne anerkend te Snurrev .. ad i for
økøllige Længder og M .. sliestørrel· 
ser. ·90 og 95 Øre ,pr. Favn efter 
.Garne~aTykkelse i fIskefærdigStand. 
-, Landdragningsv .... d til de for
skellige Filkerler, samt V .. ad· til 
Fe18kvaitdlflskurier. ' 

'Chr. RØDt ved; 
Vaadbinder. 

, Skagen: 

" Frederikshavns Ffuke- og Sætteskipperskole 
forbereder saavel indenbys som udenl,Jys Elever til Fiske- og Sætteskipper
prøven. Nærmere' Oplysninger gives ar Bestyrelsens Formllnd, KOQsul 
-Chrlatlan .Clou i Frederikshavn. ' 

. 
" 

,,~ 
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'- 'Københavns Mekanfske 

Net Il. GaPn-Fabpik 
,K. L •. UtzOI1., Mapi8ndalsve.t as. 

GuldD1.edaille 
Bergens internationale Fiskeriudstilling. 

A'~"""""""'"'''''' A"""""""""""''-''''''''''''''''''''''''''''''""'" 

Sejl og Udsalg af Sejldug.: 
Priml1:.tmerikansk Bom

ulds8ejhJug, ,direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret D~g 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdig~yede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F: N. Halma8. 
Telefon U9. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevl1dr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, ~itona. 

Fiskenætfa briken' "Danmar k", 
Grøllnehave, HebJingør, Stenuade '15,1 

Telefonnummer." 75 B eløin«er", 
'leverer efter Bestilling eller fra Lager ft'a vor med de nyesto og bechte 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rød8pættegar~ Aaleruser, Aalerad8l'. 
Rejeruser, RejeFader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn, Bon,
uldsgar'tl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i, 
bedste Kvaliteter, .-l.alekuber, Korll, Flaadtræ e. Kateellu 
haves paa Lager. ' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler b~8Yares straks. 

Redigeret af CIHld, mag. WiZZ. Lu"tJ,beck. - Trykt hoa 1i'ra"tz (Jh,riøttrev.. Købøllhav 
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.~ .. IUDUSIUD 
Nr. ·43. 27. Oktober. 1898. 

Me41e:D:L.s"b1a.d.et udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
FI' .... tz- ChrløHreu, Grennegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af Ila Sides Brede; for sb.aende Annoncer indrømmes betydelig Rabat .. 

Indhold I Vestkysthavnupørgamaalot, - Ber
gena-U<h!Wllinlj'en. _ .. Om BeJena Fredning, Dan
mark. Havllskeri i Vesterhavet, - Vore Vo.ter
liav.lI.kere. - li'iskekonaerver .g deres Tilberedel
oer i BuallHld. - Mindre Meddelelser: - Fiskeri
beretninger;~ Forsikringen at daneke Sejltartø;jer 
til l!'hkeribrug. Frederikshavn. FIsker1-Stathtik 
1897. - BekendtgØreloer. 

Dansk Fiskeriforeriinlls Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 6-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forsendelser til For
eltingens KlJftsuletlt bedes altid ,gone adres
sored.etil hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

Eftertryk ;f Medjemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capl A. SøWDU, . Danish Consulate, 
a, Muøoovy Court, 

Lonllon E. C. 
TIllegram Adr.: •• llI.IJø. J...oDdoD 

. Capl. A. Sølling, 
48, Waverley Strøet, 

Hull. 
Telegram-Adr.: •• Illnø. Hull. 

. Sælhundehaler 
som indsendes til "Oanl1k Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Univ6rsitetetfl Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til l i'or
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
, Hjælpefond 

'v ~d Færgemanø Lars Mogensen er 
indsendt fra en Bøsse i Esper
gærde ..... ", .... Kr. 7,75 

Ved Førgemand Hans Lar-
sen el' indsendt fra en 
Bøs~e i Humlebæk " 0.64 

laIt Kr. 8,39 

Vestky.sthavnespørgsmaal,øt! 

Redaktionen ser sig nødsaget til 
at gøl'e opmærksom paa, at den om· 
fattende Diskussion i Medlemsbladet 
om Vestkysthavnespørgsmaalet har 
modført, at paa Grund af Plads
mangel ville fremtidig indsendte Ar· 
tikler denne Sag'" angaaende komme 
til· at ligge f('Olmelig længe, for saa 
vidt d,>L' ore!huvedet' kan skaffes 
Plads til dOlll. Man kan dedor til
raade at stille Diskussionen i Bero, 
i alt Fald til Havnekommissionens 
Arbejde er færdigt. 

'....... '>"-l 

f 

'. 



Bergens-tr dstillingen. 

III.-
Der er den Mærkelighed . ved· 

jramke Konserver, altsaa ogsaa ved 
. . saadanne, hvor Raaproduktet er Fi

skekød, at de falder j alles Smag, i 
alle kultiverede Menneskers Smag. 
Franskmandens Tun,e kan vi alle 
tett~ os efter, medens hve.rken Skan
dinaver, Engelskmænd, Rus~ere, 
Amerikanere o. fl. a. laver nogen 
for dem særlig Konserve, som uden 
Modstand fra en eller anden Side 
kan gaa ind paa det internationale 
Bord. For de franske Konserves
fabrikanters Normaltunge bøjer vi os 
alle, 'og vi gør ogsaa Franskmændene 
vor Kompliment for den Udstyrelse, 
de giver deres Varer. Hertil kommer 
saa endnu det praktiske Greb, Fransk
manden har til, ved ihærdig Reklame 
for Varerne, at skaffe sig Kunder. 

~ den franske Afdeling var del' 
. ikke af Fabrika.tersærlig store Ud
stillinger, men alt, hvad der fandtes, 
var af første Rang. De oftest smaa 
Prøver skuffede ikke faa Besøgende. 
Disse syntes, der val' saa lidt fra de 
enkelte Udstillere, og tilmed blev de 
hængende ved det Indtryk, som Af
delingenssmaa og tætpakkede Rum 
Illaatte fremkalde, at Hovedsagen 
kun ha "de været, at præsentere et 
Pl'øvelager, hvortil saa en hel Del Fa
brikanter havde btdraget. Det kan 
nu heller ikke nægtes, at den fra'nske 
Afdeling ingenlunde pu. nOl;en prak
tisK Maade kunde give den noget 
Indtryk uf Fiskeriets og af dets 

, Hjælpekilders og Binæringers Stand
punkt i Frankrig, der ikke forud 
havde synderligt Kendskab til det, 
som er Særkende for et Fiskeri og 
for de til dette knyttede Virksomheder. 

; ".;. 

. . Hertil kom saa endda, at de Persol1~ 
ligheder, som' var knyttet til Afdelin .. 
gen, nok saa meget repræsenterede 
teknisk-merkantile Interesser, som det 
udøvende Fiskeris. 

Men dersom man hav_e· givet /sig 
Tid til at trænge nøjere ind i Enkelt-

. hederne, naturligvis paa Grundlag af 
nogen Indsigt i Fiskeri, vilde man have 
fundet et rigt Materiale til at dømme 
om de franske Fiskeriers Tilstand 
og Vilkaar, samt til det store Op
lysningsarbejde, som Frankrig for 
Tiden har i Gang til Gavn for Fiskeren .. 
Berom vidnede de udstillede Arbej-

- der, Planer m. m. fra. og fot en 
halv Snes Fiskeriskoler. Herom vid.
nede en Mangfoldighed af·8krifter 
af praktisk, videnskabelig ogstati
stisk Indhold, herom vidnede de 
mange Meddelelser fra _ Selskaber, 
som ien eller anden Retning, enten 
gennem Assurance eller Sundheds
pleje eller ad andre V eje,tager sig 
af den franske Fisker. Forrnaulet 
er, gennem. Oplysning og samfunds
kærlig Omsorg, at hæve Fiskerstan
dens Dygtighed, derved dens Kaar 
og følgelig dens Borgerværd. Vi vil 
tage et Eksempel. Der var fremlagt 
en lille Bog, *) en Haandbog. i nyt
tige Kundskaber fOl~ Fiske-Skippere, 
udgivet af General-Inspektøren for 
de franske Havfiskerier og to andre, 
lige saa kyndige Mænd. Af Bogell,s 
Afsnit kan nævnes: Praktisk Astro
nomi, Navigatioll,Sted- ogTidf~stelse, 
Internationale Signaler, Skibbrud, 
Lovgivning, Sundhedslære o. s .. v. 
Selvsagt har Bogen et Par Hundrede 
Billeder til Oplysning af Teksten. 

') Guide-Manuel des connaissanees utUes 
au patroll·pooheur. Paris 1898. 564 
Sider. 
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Den er udgivet afOplysningsselskabet 
for Bavfiskerierne og IDed Regerin
gens Godkendelse. 

Franske Fabrikanter er for længe 
siden i Ry for den Dygtighed, hvor
med do konstruerer videnskabelige 
Apparater. Intet Under er det der- , 
for, at ~ræffe en høl Del udmærkede 

,'Apparater til Havundersøgelser og 
andre videnskabelige -njælpemidler 
(Fra Jules Richard, Chabaud o. fl. a.). 
En ny Sort Nætmaskine havde kny t
ttlt nogle aldeles ypperlige N æt. Ma
skinen var ikke udstillet udon i Fo-

. tografij men om den ogsaa' havde 
været tilstede, vilde vi næppe hav'e 
Jattet de Snild heder, hvorved den 
skal overgaa den hidtil almIndelige 

./ 

frunske Nætmaskine. Fabrikanten 
er A. 'Bonumy. 

Til at' udviske Indtrykket af den 
franske· Afdeling, som e en Tydelig
gørelse af de franske 'Fiskerier, bi
drog for en Del nogle Udsalgsboder, 
som var skudt ind i den,' og fra hvilke 
solgtes mange Slags af disse Smua
ting, hvori den fransko Fingernemhed 
og den franske Srnagfuldhed glimrer. 
Perlemodersager/ Koralsmykker, Fi
skeskæls-Blomster og talrige andre 
Paahit blev falbudt hist og bero Men 
hverken til Redskab eller Modeller 
eller noget som helst, som lige ud 
skrev sig fra den arbejdende Fisker, 
kunde man opdage synderligt. For 
saa vidt var de~ franske Fisker slet . 
ikke nærværende i Bergen, og alle
rede af den Grund kunde Rusland, 
Finland, Amel'ika, Sverige og Dan
m;:uk rose sig: Deres Afdelinger 
havde taget Sigte paa at give et 
Billede, af Standpunktet, de nævnte 
Landes Fiskerier for Tiden indtager; 
men dette sker ikke, uden det tillige 
oplyses, paa hvilket Standpunkt Fi-

skaren smar' i 'Henseende til ind .. 
sigt.sfuhl Udredning af Redskab, Baad 
og nndet Stel, soni han udnytter ved 
sin Gærning. 

AJ1hur Fedderøeø. 

Om Rejens Fredning., 

Maa jeg, Hr. Redaktør, bede om 
velvillig Plads for et Par afsluttende 
Bemærkninger i Anledning af Hr. 
Mortensens Svar i Medlemsbladet 
Nr. 39. 

Hr. Mort(lllSen mener, det er uret
færdigt ut dømme efter hans Artikel, 
som V:lr et Svar til Hr. Leth, og 
ikke tage i Betragtning, hvad der 
staar i den af. Hr. Mortensen for-

. fattede Afhandling. Min Artikel 
var, hvad jeg bestemt fastholder, 
kun skreven i Anledning af Hr. Mor
tensens Svar til Hr. I.Jeth, en saadan 
Artikel, S0111 truer Fiskernes Eksi
stflns, bør efter min Mening grundig 
drøftes. J eg skal ikke komme videre 
ind paa Hr. Mortensens Svar, da' 
dit er holdt i en saadan Tone, at 
man kau føle, at Br. Mortensen ikke 
er saa ganske sikker i sin Sag. Det 
glæder mig, at Hr. Mortensen ikke 
har stort at indvende mod de af mig 
anførte Grunde tiLRejefiskeriets Af-, 
tagen, det eneste, Hr. Mortensen 
ikke vil tro, er at vi faa en Reje
periode nu i disse første Aarj men 
efter dl\ Oplysninger, jeg har faaet 
siden min føl'~tc Artikel blev sendt, 
hører mUll, a.L det er over det hele, 
at Rejebesta:nden har taget - stæl'kt 
til i Aar. Havde vi haft en varm 
Sommer, var Rejefiskeriet endogsaa 
blev en meget godt i Aar, skønt'Rej
erne først kom paa Vandring i Juli 

'l 
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og .August og ikke liii.vd~ kastet Rog
nen før September, grundet, paa den 
kolde Sommer .. Hvis Statistiken var 
til at stole paa, vilde ,den opvise en' 
Fremgang i Rejefiskeriet for i Som
mer, som dog var bleven langt større 

. under gunstigere Vejrforhold.' En 
'Fredni~, hvor der kan gaas ind ad' 
Bagdøre, SOlli den Hr. O. Hansen 
vilde foreslIla, maavi sikkert helst 
undvære. Enten skal man have Lov 
at fiske, eller, man skal helt lade 
det, være. Dog tror jeg ikke, der 
er Fare for, at vo.r 'nuværende Rigs-

, dag gaar ind paa at indskrænke 
,Fiskeriet yderligere efter den Er
faring, man har gjort ved dea nu
værende Fiskerilov af ] 888, naar der 
.ikke foreligger sikre Beviser for, at 
Fredningen vil gavne, og saadanne 
Beviser giver den Fredning, den nu
værende Fiskerilov indeholder, ikke. 

Det var jo ogsaa en sørgelig Kends
gerning, hvis Hr. Dr. Mortensen 
havde Ret i sine faastande om Op
fiskning, det vil sige, at vi nu have 
naaet en Stagnation, saa der ikke· 
maa fiskes saa stærkt, det var jo ~n 
sørgelig Kendsgerning i vor Tid, da 
~r' er overbefolket i omtrent alle 
Erhverv, at høre, at vor Fiskerbefolk
ning tager alt, saa var altsaa Ti'l
gangen til den Erhvervsgren stoppet 
foreløbig for Rejefiskeriet, senere kon::l 

. der nok andre Fiskerier til. Faktum 
er dette, at Hr. Mortensen kun har 
ført sine Undersøgelser fra den sidste 
Rejeperiode fra Halvfemserne og til 
den ophørte, hvad da Artiklen i 
Medlemsbladet tyuer paa (om Hr. 
Mortensens Afhandling skal jeg ikke 
udtale mig, da dens Indhold ikke er 
mig bekendt) og paa en saa kort Er
faring at bygge et Forbud, som vil 
ramme Fiskern~ haardt, synes mig 

'I 
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at være vel meget. Bundis og kolde 
regnfulde Somre ødeh,:egger Reje
bestanden, og saa er den tillige Gen
stanp for Efterstræbelser fra mange 
Fisk, særlig _ Ulkene ere slemme, 
kunne Ulkene fiskes op, vilde det 
spare mange Rejer om Aaret . 

Vj vido, at Inskeriloven ligger for 
i Rigspagen, lad os indvirke paa vorfj' ". . 
RepræSentanter i Rigsdagen, at de' 
give os en frisindet Fiskerilov, som' 
vi kunne være tjent med. Lad os· 
faa rent Forbud mod at tag~ Under
maalsfisk enten til Salg eller' eget 
Brug, og faa rimelige Maalepestem
melser efter de lokale Forhold, saa 
vil Fiskeriet nok holde sig vekslende, 
godt og daarligt nu som tidligere . 

Sallerup, i Oktober 1898. 
A. Cm. lIflelaea. 

Danmarks Havfiskeri i 
Vesterhavet. 

Svar til Hr. Pinholt fra Videbæk, Odder. 

Hr. Pinholt beklager sig over i 
nærværende Blad, at han ikke for
staar mine Artikler, og fremsætter 
derfor flere Spørgsmaal til mig-. Jeg 
tror imidlertid næppe, at jeg for
maar at bibringe Hr. P. "min" For
staaelse af Sagen, fordi det af alt, 
hyad han skriver om denne Sag, 
fremgaar, at han ser med Autorite-

. ternes' ophøjede Blik ned paa Fi
skerne, medens jeg ved at færdes 
mellem Fiskerne og tale med dem 
om Sagen har lært af Fiskerne og 
lært at se paa Sagen med Fiskernes 
øjne. J eg skriver for at vinde Pu
blikums Interesse for Fiskernes Livs
sag, Havnesagen, Hr. Pinholt skriver, 
for at Publikum skal tro paa Aute
riteterne. 
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,L,ad mig straks sige, at her staar 
jeg aldeles uforstaaende overfor Hr. 
Pinholt. Hvem er Hr. Pinholts Au
torikter? ' Hvad mener Hr. P., naar, 
ha.n skriver, at "det er saa forstaae
ligt, om de Mænd, htis Opgave !let 
er at bedømme Landets Interesser 
statsøkonomisk, og som tilmed skulle 

• bære Ansvaret \ for, at der tages for
nødent Hensyn til de fOt:Skellige Sam
fundslags berettigede Krav a.t disse 
Mænd betænke sig vei, indElD de skride 
til bekostelige Havneanlæg. Man 
kan skønne, at blandt alle de mange 
Projekter, som desa.ngaaende i de 
senere br have været fremsatte, er 

, der saa godt som intet, der ikke har 
,sine bestemte Modstandere, og dotte 
-', vel at mærke blandt Folk, 
hvis Ord have V ægt." 

Jeg maa hertil svare, at jeg for
sb.ar ikke et Muk af, hvad Hr. Pinholt 
sh1\'!:'r; jeg beder ham nævne Nav
nelle pas. de Mænd, der skulle be
dømme Landets statsøkonomiske In
teresser, og' citere, hvad de have 
skrevet mod Hav.nesagen - nævne 
Navnene paa de Mænd, hvis Ord 

, have Vægt, og som ere bestemte 
Modstandere. 

J eg indrømmer, at jig, naar jeg 
ser Fiskernes Stilling paa Vestkysten 
og hører deres ArgUmenter, har været 
saa naiv at tro, at fle vare rette 
Vedkommende at tale med om Sagen. 
Naar jeg alts8.a svarer Hr. Pinho1t, 
er det ikke for hans Skyld, men for 
Fiskernes Skyld. 

Hr. Pinholt spørger, om Udvik
lingen af Vesterhavsfiskeriet .ikke 
saa godt som udelukkende er gaaet 
fra Benyttelssn af Sejl (Smakker og 
Kuttere) til Damp paa Basis af 
Trawl. 

Dør ,kan hertil' sva.res baade ja. 

og nej. Tyskland og delv.is Eng
land er ganske rigtig væsentligst 
gaaet denne Vej, men Skotland ikke. 
I 1895 var Udbyttet- af Skotlands, 
Østkysts Fiskeri i Vesterhavei og 
Skagerak omtrent det tredobbelte af, 
hvad det var, i 1865, og, ser man 
hen paa, hvorledes det,. skotske Fi-

. skeri ha"r udviklet sig, vil man se, 
at det ikke er Trawlfiskerief, der 
har bragt det' skotsJ,;:e Fiskeri det 
enorme Opsving, men derimod Ud
viklingen, uf Drivgarns- og Linefiske
riet. J eg skal angaaende dette 
Spørgsmaal uddragsvis citere Kap
tajn Trolle, der muligt for Hr. Pinholt 
Ol' en A utontet og for mig er, en 
for Fiskerisagen forstaaende Mand, 
der har l{ærlighed til Sagen. 

I sin Indberetning til Landbrugs
ministeriet om det skotske Fiskeri, 
skriver Hr. Trolle : "Fiskernæringen 
i Skotland beskæftiger ifølge den of-,' 
ficielle Statistik for 1895 i det hele 
119,296 Personer, deraf 49,482 Fi
skere. ]j'iskens Udførselsværdi va'r 
i alt 4,43/4 Mill. Kr. Omkring Skot
lands nordøstlige Hjørne er der pall. 
en Strækning af 18 Mil hygget 5 
Havne. De likotske l!'iskerier ere 
Kystfiskerier og foregaa hovedsage
ligt med Luggere, ::>: ejendommeligt 
raasejlriggede Sejlfartøjer . 

Drivgarnsfiskeriet (Sildefangsten) 
yder 2/3 af Kontingentet til Udbyttet 
af samtlige skotske Fiskerier. -
For 30 Aar siden, da større Havne 
manglede, var Udbyttet· (1865) 
448,2381/ 2 Td. Sild - i 1895 var· 
det 1,393,920 Tdr. - - I 1895 
opnaaede en hyret Mand en Gen
nemsnitsfortjeneste af c. 550 Kr. under 
7 Ugers Sildefiskeri. - - Næ~t 
efter Drivgarns-Sildefiskeriet er Line- . 
fiskeriet .efter rund Fisk, særlig Kuller, 

_.' 
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det vigtigste., og -m~<tcn8 det føt-st
'nænte bidt'ager med et Udbytto at 
67 pCt., yder Linefisket'iet 24 pCt, 

• og T,awl 9 -pCt'8:f Ud hyttet. 
Til Kullerfiskeriet, der drivessau ' 
godt som hele Aaret rundt undtagen 
i Sommersæsonen, anvendes lignende 
Redskaber (3: LangBner eller Bakker 
med agnede Kroge), SOlD· for J y 1-
lands Vestkyst. -Fangstpladserne 
ligge den stør~te Del af Aaret i kun 
c. 1 Mils Afstand Jra Land, men 
varierer indtil 16 Mil. -. Det er 
overhovedet ret betegnende, at Trawl
fiskeriet ikke harF>lnaet mere igen-

, nem i Skotland, medens Garn- og 
Linefiskeriet er sao. blomstrende, og 
dette beror n'etop paa den -Ejen
,dommelighed, der ogsaa finder Sted 
langs Jyllands Nordvestkyst, at 
Grundenes, Nærhed ved de store 
Havdyb betinger Tilstedeværelsen af 

. saadanne Fiskearter, der naturligst 
opford1-er til Garn- og Linefiskeri, 
nemlig: Sild, Makrel, Torsk, Kuller 
og Helleflynder, Til Slutnin!!: skal 
jeg ikke' undlade at fremhæ\-e, at 
den ovenfor omhandlede betydelige 
Fiskerivirksomhed fra Distrikterne 
Aberdeen og Fraserburgh tilsammen 
indbringer en Kapitalværdi af c. 11 
Mill. Kr. aarlig paa første H:land 
fra et Vandomraade, der ikke er 
større e'ld Skagerak, og som ingen
lunde kan siges at indeholde større 
Fiskerigdomme; den danske Kyst 
mangler kun Havne for at kunne 
udnytte dette med lige saa gode 
Chancer. - - -" 

Vilde jeg nu benytte Hr. Pinholts 
Skrivemaade, kunde jeg med en vis 
Ret skrive: Vi have her en Mands 
qrd, der maa rt'gnes som en A 11-

toritet o. s. v. Men da jeg ikke er 
belemret med sao. megen Autoritets-

tro som Br. Pinholt, saa gik Jes en 
anden V flJ. . forinden jeg, tillagde, de ' 
citerede Ord V ægt. J eg. bel'E'jste 

, Vestkysten, tog med vQre Vestkyst
fiskere ud paa Fiskeri; jeg talte med 
uem OID Sagellj og da n,lle de galllie, 
el'farne Fiskere, jeg udspurgte, og 
SQID i 'en Menneskealder havde fisket 
i Vesterhavet med aaben Band og 
meu Ruttere,.. gennemganende lare af 
samme Mening, og da' jeg genne-m
uet Materiale, jeg efterhaanden sam
lede, foruden hvad jeg ved Selvsyn 
erfarede ved at se paa Forholdene 
i Ind· og Udland, fik bekræftet, hvad 
Hr. Tralle havde skre\"et, jasaa blev, 
jeg varm for Sagen, og sall tog jeg 
fat efter Evne, Men i den Diskus-; 
sion, der er opstaaet mellem Bt ... 
Pinholt og mig, har Hr. P. endnu 
aldrig til Trods for hans Tale om 
de, der have Autoritet,mødt frem 
med et eneste Citat ft'a de Mænd, 
hds Ord have Vægt; han har der
imod skrevet: "nnar tier for et kritik-

, løst Publikum forkyndes et nyt Lyk
saligheds-Evangelium" o. s. v. Jeg 
vil spørge Hr. Pinholt, hvem han 
mener med et kritikløst Publikum. 
Jeg har skrevet i to Tjdskrifter: 
"Højskolebladet" og "Dansk Fiskeri
forenings Medlemsblad"; da det er 
i sidstnævnte Blad, Hr. P. skriver 
om det kritikl~Be Publikum, maa det 
vel være Fiskeriforeni~gens Medlem-. 
mer, der sigtes til, hvem ellers! og 
jeg synes dog, at de fleste af disse 
maa antages at have lige Baa' gode 
Betingelser som Hl', Pinholt for at 
kunne bedømme, hvad der skrives 
om D:tnmarks Havfiskeri i Vester
havet. 

De ønige Spørgsmaal, HI', Pinholt
fremsætter, forekomme mig' at være 
sas. skruede, at jeg kun ganske kort 
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skal svare: at jeg ikke meneri at 
. Danmark ligger bedre for . Fiskeri i. 

Atlanterhavet og 1Xordhavet end 
Frankrig. og Norge; men adskilligt 
bedre .for Fiskeriet i, Vesterhavet, 
Kattegattet og østersøen, at sidst~ 

nævnte Have,. særlig Vesterhavet, e,te 
meget fiskerige, ()g at Danmark, hvad 
Beliggenhed for Markedet i Hamburg, 

,Berlin, London, HuB og Grimsby 
angaar, ligger ualmindeligt heldigt. 

At Vestkysten affolkes ~or Fiskere, 
at v6re unge Vesterhavsfiskere søge 
fra den aabne Vestkyst til Esbjerg 
og Østkysthavnene; er hvad Fiskerne 

'have meddelt mig i sall. godt som alle 
større Fiskerlejer fra Skagen til Es
bjerg. Hr. Bedemann, Græsted, 
sIuiver bl. a. i "Bøjskolebladet" "saa 
har jeg ide senere Aar, og stedse 
i forøget Antal, set 2-300 Fiskere 
forlade Skagen, hvor Mangelen af 
en Havn umuligr;ør søgaaende Fi· ' 
sked, for at rejse til andre Pladser: 
Frederikshavn, Bangbostraml, Sæby, 
ja ogsaa ulienlandske Pladser, for 
derfra enten for 'egen Regaing ellff 
i Fællesskab med andre at drive 
det større, mere indbringende Hav-

. fiskeri"; saa Hr. P. ser, jeg er ikke 
ene om min Opfattelse. 

Angaaende de Tusinder nye Hjem 
kun dette: Skotlands nye Fiskeri
havne have skabt Tusinder nyeFisker
lljem,og llet er derfor ret naturligt 
at tro og h!labe, at Havne paaJyl-

. lands Vestkyst ville have en lignende 
Virkning - jevnfør, hvad jeg i denne 
og tidligere Artikler har skrevet om 
denne Sag. - Og saa er der kun 
Stedbørnene tilbage; Hr. Pinholt vil 
have at vide, hvad der berettiger til 
at antage, at Udviklingen her i Lan
det gaar i Retning af, at Vester
baTs6skerne gøreE{ til Samfundets 

Stedbørn.. Det Spørgsmaal viser, at 
Hr. Pinholt enten ikke læser, hvad 
jeg har skrevet om denne Sag, eller 
ogsaa aldeles mangler Evnen til at. 
forstaa mig. J eg har jo tidligere 
paavist, at det, der gør dem til Sted
børn, er, at Samfundet ikke har sør
get for at skaffe deres Erhverv lig
nende Udviklingsbetingelser som Fi
skerne i Udlandet, og at de derfor 
maa hukke under i Konkurrencen 
med disse, og at den manglende Beo 
tin,qelse er: Havne paa de rette 
Steder. ved Jyllands Vestkyst. 

Vore VesterhaVSBSkere. 

Medens jeg ganske samstemmer 
, med Hr. Videbæk og enhver anden 

j det ønskelige i, at vort Vesterhavs
fiskeri udvides og gøres sall. indhrin
gende som muligt, ma.a jeg dog til· 
lade mig en Bemærkning til Hr. Vi· 
debruks Udtalelser i Medlemsbladet 
for 6. Oktober augaaende Esbjerg 
Havn, om hvilken han, skriver, at 
Fiskerne sige den er god nok, naar 
man først er derinde, men at ,det i 
Storm er forbunden med adskillig 
Fare at sejle over Barren . 

• 1 eg er ikke Sagkyndjg, 'hverken 
som Sømand eller' som Fisker, men 
det synes mig' dog, 'at nævnte At;.ke 
modEsbjergmaa være temmelig 
ubefø.jet; Fare ved at, sejle hIl der 
nu altid være, men Esbjærg Havn 
har nu eksisteret i adskillige Aar, 
og naar den i disse Aar har været 
befaret af et stedse voksende Antal 
Skibe, hvoraf mange betydeligt større 
end en Fiskekutter, uden at det er 
almindelig . bekendt, at . man har 
maattet dreje under af Frygt for at 
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øge ind, saa maa Faren for f'n Fi
'skøKutter dog vist. van:emeget stærk 
begrænset. . 

At· en Havn længere mod Nord 
vil -kunne faa sin store Betydnin~ 

ror Fiskellet kan næppe være tvivl
somt, men jeg tror dog at der først 
bør foreligge en Antydning af, at 
man paa Vestkysten for AlVor ,_vil 
ind paa Kutterfiskerlet, og Qm der 
er ,tilstrækkeligt villigt Mandskab til 
Disposition herfor. Jeg tro l' det 
gaar med ,denne Entreprise, sommed 
de fleste andre Foretagender her til 
Lands, at man ikke straks er parat 
til at vov~, men' først vil se an hvor
ledes det gaar de enkelte, der ville' 
lægge for. Det forekommer mig da 
,utvivlsomt, at Esbjerg Havn byder 
tilstrækkelig til derfra at gøre For
søg, ligesom den ogsaa har alt, hvad ' 
man kan ønske sig med Hensyn til 
videre, Transport, langt bedre end 
noget andet Sted paa Vestkysten, 
og naar. aer altsaa er nogen, der har 
Tanke ~g Interesse fol' at bringe 
Kutternskeriet i Gang, lad os da 
faa Forsøg" !!"jort fra Esbjerg som 
Udgangspunkt; viser Foretagendet 
iilstrækkelig Rentabilitet og fnar Til
slutning fra Fiskerbefolkningen, vil 
der med saa megen mere Føje kunne 
kræves et Udgangssted højere mod 
Nord, 0& man blev da vel saa ogsaa 
eDig om Pladsen, 

Om Lemvig kan byde noget til at 
begynde med, .tør jeg ikke have nogf'n 
Mening om, men det synes mig, at 
der ogsaa herfra kunde gMas Forsøg 
til en Begyndelse, eller fra Struer, 
idet begge ba,'o Adgang til Bane· 
forbindelse, men det beror jo paa 
om der er fOl'nøu{'n Lyst og Villi e 
til at komme ind paa den omhand
lede Fiskemethode, og om man vil 

, 
vove noget derpaa. Man skulde 

'. synes .·det kurtde give Udbytte ligesa.a. 
godt for os ~om for de andre Na
tioner,der Dske i .Vesterhavet, men 
jE'g har for mange Aar tilbage været 
Aktionait' saaiel i Fiskeri i Ve
sterhavet med søgaaende Baade som 
spnel'e i andre Fiskeriforetagender 
uden at have bavt al!det end Tab, 
og' Illan blivel' saa let skeptisk lige 
overfor de større Projekter. 

Ærb. •.. ', 

Fiskekonserver og deres 
Tilberedelse i Ruslanet 

Den Konserveringsmethode, der 
for omtrent 20 Aar siden blev grund
lagt i Rusland af L L Roman, har 
i disse to Aartier i høj Grad ud
viklet sig og vinder sta.dig mere Ind
pas. Den første Fa l)t'ik for Kon
server blev anlagt 1877 af ovennævnte 
Roman. I 1889 eksisterede 8 og nu 
tæller man over 30 Fabriker der be
skæftige sig med Konservering af 
forskellig Slags Fisk i Blikemballllge, 

Det store Firma W. A. Dubinin 
i Odessa, der i Aaret 1884 kun le
verede 10,000 Bokser Konserver, har 
i Aaret 1893 heraf tilvirket c. 210,000. 
Ligesaa var der o@saa Fremgang i 
Tilberedelsesmaaden selv og i Frem
stillingen af Bokserne. . 

Konserverne af forskellige Fiske 
(over 30 Arter) lægges i Rusland i 
Olje (Oliven- eller i bedste Sort 
Sennepsolje), i Vin, Gelee og for
skellige pikante Saucer, især i den 
afholdte Tomatsauce. Tilbel'edelsen 
bestanr uudertiden ogsaa simpelthen 
i Afkogning. Desuden har man ma· 
rinerede Konserv~r i Bokser., 
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Paa Dubinins Fabrik i Odessa' til- . 
beredes de 'marimirede Konserv('r 
pan. følgende Maade: 

Fisken bringes i store .Kurve.. fra 
hans egne Fiskeri.,!' eller fra Mar
kedet. Man, borttager Indvolde,Ho
ved og mange Gnnge Renene. Fi
sken vaskes og skæres i Stykker. I 
et stort Bnsin bliver uen saltet og 
derpaa oyergivet til Kokken, der 
steger Fiskene pa:l. en Pande og i 
bedste fSennepsolj~. Den saaledes 
tillavede Fisk lægges i Bokser, der 
ere • fyldte til Tredjt'u..Ien med To
matsauce. Bokserne lodd,'s til, brin
ges i Kogeafdelingen, hvor (le lægges 
i en Jernkurv og ved Hjælp af en 
Hæveindretning føres de ind i Ke
delen. 

I Kedelen er lIer kun saa l1l"get 
Vand, at det staar over Bunden af 
den nedsænkede Kurv, saa at naar 
Kedelen 'er lukket og Vandet bragt 
til at koge, staa Bokserne ikke i 
Vand, men i Vanddn IIlp under dennes 
sædvanlige Tryk. Konservmesteren 
passer for hver enkelt af de i Boks
erne indlagte Fiskesorter nøje paa, 
at Kogningen varer akkurat den rette 
Tid, fora t Konserverne .kunne steri
liseres, uden at Fisken bliver for 
meget kogt. Tiden er forskellig for 
de forskellige Fiske. 

,Efter at Blikbokserne ere tagne 
ud af Kedelen, lægger man dem i 
Rækker henover Brædde!', for at de 
kunne, blive godt tørre og afkølilde, 
hvorefter de hejses op i Pakkeafde
!ingen (2den Etage. Der bliver 
hver Boks overfal'et, renset med Krit, 
Lodningen nøje undersøgt, og vraget 
selv :ved den mindste Antydning af 
Lækage. 

Paa en anden Fabrik, tilhørende 
samme Firma, foregaar Tilvirkningen 

" 

af Konserver nedlngte i Olje paa 
følgende Maade: ' 

Måkrel; 'paa hvilke Indvoldene ere 
borttagne og Hovederpe afskaarne, 
bLiver omhyggeligt renvaskede og let 
saltede. Paa, 15 Pud *) Fisk bruges 
ca. ] O Pund Salt. Derpaa kommer 
Fisken til Fabrikens første Afdelin", 
hvor ca. 15 Kvinder ved et stprt 
BOl·d erebeskæftigede me,d ved Hjælp 
af et Apparat HJed en Pincet at ud
tage Hvirvelsøjlen, et Arbejde, der 
udføres meget hurtigt og behændigt 
af de øvede Arbejdersker. Fisken 
lægg.es i en Række paa en med lave 
Rande forsynet Blikplade, hringes i 
en dertil indrettet Ovn og steges. 
De frembragte Konservers Godhed 
afhænger af, om man forstaar ved 

.en vis Temperatur at holde Fisken 
den nøjagtige Tid i Ovnen. 

Derpaa tages Fiskene ud, afkøles 
og bringes i' den tidligere nævnte' 
Afdeling, hvor man • lægger dem i 
Blikdaaser. I hver stor Daase (/1) 
gaar 10 Stkr., j de mindre els) 6 
og Kvartdaaserne kun 2 Stkr. Fisk. 

Man sætter til nogle Laurbær, 
Peberkorn og Nelliker. Her / fyldes 
ogsaa Daaserne med dea bedste 
franske Olivenolje, og de henstaa en 
Tiq lang, for at Oljen kan trænge 
ind i den indlagte Fisk. Derefter. 
fyldes Daaserne igen til Randen med -
Olje, hvorefter de lukkes med et 
Laag og 'i Loddeafdelingen omhygge
lig tillodoes, Da man imidlertid til, 
Paafyldning brugel' kogt Olje, og der 
i denne er megen Luft, maa Daa
§ernes Indhold koges, hvorfor man 
bringer disse i en Kedel. En øvet 
Kok r<'gulerer Tiden, i hvilken Kon- , 

') Et Pud = 40 russiske Pund = 16.38 / 
Kilo. . 
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474 

serverne. skal forblive i !len kogende 
KedeL' Tiden afhænger af hvad Art 
den Vare er, der skal k(lnser~eres. 
En fin, zart .Fisk som "Srumberen" 
(Makrel) maa selvfølgeligkog(' mindre 
end :Fiskmed fast Kød. 

Efter at\Daaserne er tllgno ud af 
Kedlen og rensede blive de under
sø~te Illed stor Opmærksom hed og j 

. Tilfældea~ 'mistænkelig Lodning ud
rangerede. Run de helt fasteDaaser 
blive forsynede med behørigt Mærke, 
sortetede efter Konservernes Art og 
saa blive de en Tid. lang holdt til
bage pan. Fabriken, føl' de sælges. 
Det kan bemærkes, at Laaget paa 
Daaserne er altid udbulet, nnar de 
tag~s Ol) af Kedlen, men ved Afkø
lingen synker det ind, saa de blive 
let inllhulede. Indtræffer ikke det, 
er det Tegn paa, at Konserverne 
have kogt for lidt ~ eller at Laaget 
var for stort, noget som <log yderst 
sjælden kan vlfre Tilfældet. 

Hævningen af Sidefladerne paa de 
med' Konserver fyldte Dauer kan 
ogsan indtræde efter en Tids Forløb, 
og sker det, saa betyder det, at 
Indholdet i de opsvulmede Daaser 
er begyndt at randne, og at Opløs
nil1gensprocessen er i Gang. Derfor 
kan Fabrikanten fm'st væn;! sikker 
paa Konservernes 'K1'alitet, naar han 

~ 1 eller 2 Maaneder efter Tilvirk
ningen har 1l1lderk~stet dem en Un
dersøgelse. 

\, De russiske Konsorvesfabrikker, 
der nndes spredte overalt, men særlig 
ved østersøen og Sortehavet, levere 
meget forskellige Produkter, saaver 
llled Hensyn paa Smag som Pris. 
Konservestilvirkningen er ogsaa trængt 
frem til Sibirien. Den første, som 
der grundede eri ~'abrik, var A. A. 
Filbert i Tomsk. I Ssamaronoved 

. Irtysch Udmunlling i Ob er endog 
nylig blevet aabnet en Skole til Op. 
læring i Konservesfabrikation uf Hr. 
W.- T. Semzow. 

Den ved østersøens Bredder Ineget 
udhrf'rlte "Killo"~Fabri~ation leveror 
en' Vare, dl>!' stanr midt imellem 
saltmarinerede Produktet' og virkelige 
Konserver. Tilberedelsesmanden skil
ler sig for Killoens (j,Strømmingens") 
Vedkommende fril andre Fisk rod 
Mængden af Tilsætninger og Kryd
derier. . Næsten al Killovare, der 
stammer frn østersøprovinserne~den 
kommer mest tra· Reval og Baltisch
port - tilvirkes enten i hermetisk 
lukkede Blikdaaser ganske som andre 
Konserver, eller ogsaa i Træembal
lager. 

Paa Fiskeriudstillingen i Bergen 
mødte de største Firmaer fol' Kon
servesfabrikationen i Rusland, nem
lig: A. K. Dubinin i Odessa. J. 
Roman i St. Petersborg, Astrachan 
og Odessa. J. Kefeli i Balaklava, 
Ktim. W. K. Fiseher i Odessa. 
E. H. Rustad i Riga. J. L. -Beili 

. Nikolajew. N. J. Iljin i' Astrachan. 
Lankowsky og Liecop i Mitau. Lees
man S. M.' i Reval. B. Djemin i 
Reval. Begge de sidstnævnte udstil
lede Reval-"Strømming" i Blikdaaser. 

Mindre Meddelelser. 

Belønnede Fiskere., I Slutningen 
af Marts Maaned strandede under 
en fot'rygende østenstorm et Par 
svenske Skibe i Køge Bugt, ved 
hvilken Lejlighed nogle Fiskere, fra 
Greve og HuDdige under Livsfare 
gik ud i deres Baade og reddede 
Besætningerne. Som Belønning' for 
denne raske Daad har Kongen af 



Svarrig nu tilstillet I't Baadelav fra 
Greve, bestaaende af FIskerne Niels 
Bruun, Lars Nie!::wn: Niels Petersen, 
Niels 'Petel' Nielsl'll og Peter Hansen 
300 Kr. til· Dl'llng l og et Baaclelav 
fra Huudig~, bestanende af Fiskerne 
Søren Aud-el'sen, Anton Andersen, 
Jaoob Nielsen og Lars Karlsen 115 
Kroner til Deling, J. 

Fiskenberetninger. 

Frederlkshavn l d. 24. Oktbr. 1898. 
Omtrell.t en hel Uge vUl'edeØsten
stormen, først Fredag Morgen kunde 
Kutterne genoptage deres Arbejde 
paa Ha vet, og allerede Lørdug Aften 
og Nat nødte frisk Kuling delll atter 
til at, søge H'Il.vnen, Under disse 
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50:-150 Snese, vejende 12--.,-13- Pd. 
S'nesen og betalt med 2 Kr. pr. Snes. 
Endelig have nogle faa Kuttere i 
Farvandet, mellem Anholt ,og Læsø 
gjort FaIigsf:('r - kun fra 10-40 
Snese pr. Kutter ~ af udmærket 
Rød~pætte, vejende 22"""":24 Pd. Snesen " 
og betalt med fra 4- Kr.-41/! Kr. 
pr. Snes. Hummerfiskeriet ved den 
norske og svenske Kyst har ogsaa 
lidt under de urolige Vejrforhold j 
kun o. 3000 Stkr. afgik herover fra 
Kdstianssand dil.'ekte til det tyske 
~arked, og til herværende Forhand
lere iadtraf sammesteds fra kun ca. 
1000 Stkr., ~en Kvase ankom fra den 
svenske Skærgaard med c. 3000 Stkr. 
ligeledes hertil. Prisen el for Tiden 
l Kr. pl', Pd. en gros ab Norge 
eller Sverrig 1.1. 

Forhold blev Totaludbyttet meget .. 
knapt, hertil kom, at Vandet paa Rosklld~ Fjord, ? 2~. Oktbr. 1898. 
Grund af den voldsomme Bevægelse, ,~alefisk,enet her.l FJor~en nærmer 
det i SlUt langt et Tidsrum havde SIg nu SIU Afslutn,mg f?r l ~ar, Ind-
været i, var meget forurenet med tægten af dette FIsken b,ar l Sommer 
Tang, SOI11 hurtig fJIllte Vaaddene gennemgaaende været rmge saa vel 
og besværliggjorte Fiskeriet. En for Krog-, som for Vaadfiskernes 
halv Snes Kuttere havde medens vedkommende. 
Stormen .varede, boldt sig~ liggende , I den ,sen~re Tid er der le~ligbe.ds. 
til Ankers i Læ ved Thyborøn Kanal;' VIS her l FJorden fanget hdt S~ld, 
de ero indkomne fra Farva.ndet ud. der som oftest har fundet AfsætnIng 
for Vangsua med fra 60-150 Snese til en Pris af 150 a 180 Øre Olen. 

pr. Kutter, Rødspætten vejede 12-15 V. 
Pd. Snesen og betaltes med fra 1 Kr. Fjaltring, den 23. Oktober ] 898. 
50 Ør0~2 Kr. 25 Øre Sn<·s~n. Af I forrige Ugelaa h0t'Ml. for 9 tyske 
de i Kattpgat fiskende Kuttere var Damptrawlere opankrede paa Grnnd 

-det de færreste, der mel'hovedet op- af Stormen tæt ind til Revlen, og 
naaede nævneværdig h'angst, mange flere laa og drev. Nogle af Mand-
fik slet intet. Pau Grundene nord skabet fra et Par af dem- VJl,re i 
af Læsø havue nogle -Kuttere fra Land efter Proviant, og det' iblandt 
10-150 ~nese pr. Kutter, Fisken en dansk Mind fra Nakskov, som 
vejutle 11-14 }>d. Snesen og betaltes fortalte, at Fiskeriet havde været 
med 11/9~21/t Kr. pr. Snes; Fra daarlig, de havde forsøgt at fiske i5 
Middelgrunden i Aalborgbugten ind· Mil vest· af Hornsrev Fyrskib, og 
kom enkelte Kuttere bver med fri\. der havde de faaet Trawlen fuld å.f 

, 
, ~E • 

" 
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Søstjerner, de kunde ikke tn ge den 
ind, saa de maatte bruge Kniven 
for' at blive klar. 

Et sto.rartet Syn var tlut o:n Af
tenen at sø alle Lanterool'ne, 2 eller 
3 paa hver Damper,saa t!t·tsaa ud 
BOlD havde vi en Købstad liggende 
i Havet . ud for os. •. 

Fjaltring, den 22. Oktohor 1898. 
Efteraarsfiskeriet efter Kuller har 
endnu ikke taget sin Begyndelse her. 
De sldste 14 Dage har det været 
stadig Østenvind, men Kullerne, ere 
E'ndnu ikke komne ind undl'l' Kysten. 
Dette Cl' meget beklagelig, da vore 
Fiskere her nu ere færdige til at 
tage fat paa Fiskeriet. Det er saa 
meget mere, beklagelig' som Ham
borgerne nu vente efter at CM Fisk 
hernede .fra~ H. Køser i Hamborg, 
sOm Fiskerne her forsende Kullerne 
til, . har forespurgt, hvornaar han 

. kunde vente en Sending. Det tyder 
/ jo paa, at Prisen maaske kunde blive 

nogenlunde. Fra Thorsminde har 
en Baad i denne Uge været ude at 
prove, men Resultatet blev kun nogle 
Hall, (Haj). For Færring have Fi· 
sferne i den sidste Tid ræret ude 
efter Sild, men ogsaadette har været 
betyrlningsløst, saaledes at de nu 
helt have opgivet det. Derimod 
fortsættes Aalefiskeriet paa Færring 
Fjord. En Del Fiskere fra Færring 
og Harboøre fiske hver Sommer ~n 
hel Del Aal pan -denne ~'jord. I 
Sommer har Resultatet været nogen
lunde godt. Fiskerne have i Bommel' 
faaet en ny Slags Kroge, som de 
tage store Aal paa. I tidligere Aar 
har Fangsten hovedsagentlig kun 
vær.et mindre AaI. Aalene sælges 
til Omegnens Beboere. Prisen' pr. 
Pd. er i Reglen 20-30.og 40 øre. 
N au K ullerfiskeriet nu tager sin 

Begyndelse, ophører Fæi'~iI;gFjskerne 
med Aalefiskeriet. 11. 

~podsbjero, d. 21. Oktooor 1898. 
. Fiskeriet ved Spodsbjerg har Hørste 
Halvdel af Oktober Maaned væ:i'et
omtrent saaledes: 
9 Ks. Hornfisk a 6 Sn. ca. . 300 Kr. 
100 Ol Sild. . . . .. " 160 " 
00 Ol Sild fraBundgarn " 30" 
3600Pd. Torski1C.51 f 20. ';i 200 " 
10 Sn. Rødspætter .." 20" 
1400 Pd. AaJ il. 50 ø. " 700 II 

ca. 1410 Kr. 

Fiskeriet har i sin Helhed' været 
I betydelig daal'ligel'e end almindelig, 

særlig Aalefiskeriet, der kun har. 
givet l/a af tidligere A.ars Udbytte, 
men Grunden hertil man. hovedsa
gentlig SØgllS i de tor dette Fiskeri 
her for Kysten herskende uheldige' 
V ~jrforhold, da der fra. Sæsonens 
Begyndelse herskede vestlig Vind, 
medens den mest heldige Vindretning 
for Aalefisketiet hel' er frisk østlig 
Kuling. 

I Slutningen af Aalesæsonen kom 
imidlertid østlig stormende Kuling, 
og nu blev den for Aalefiskel'iet ellers 
gunstige Vi~d til Skade,. da den 
umUliggjorde Bjergningen af de i 
Vandet staaende Aaleruser, hvilket 
val' henimod 200 Stk., hvoraf nu en 
stor Del med Stænger og Tilbehør 
ere bortskyllede af Søen, enkelte 
ere fundne indrullede i Tangdynger 
paa. Stranden i mere eller mindre 
havareret Tilstand, saa enkelte Aa
lefiskel'(&l ville lide et ikke ringe Tab 
i Form af havarerede eller mistede 
Redskaber. 

Selvfølgelig har ogsaa Bundgarns
fisk.eriet været standset, og disse 
dyre Redskaber ere . naturligvis ikke 
gaaet Ram forbi af de oprørte Sø. 
. .~ 
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Frederikshavns 
Fiskeri~8tatistik, 1897. 
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" 
ltøbenbavfts Tilførsel ~,fersk~~ Fisk- direkte fra. -Fiskeplads' 

'Og pr. Jernbane & Dampskib 
i Ugen Ira 16. Oktober til 23. Oktober 1898. , -

lo I ~ ~ .. I li; I I bO~ 'a lo • ~ cD Cl 

lo -\ ~ 
~ lo ooG G '» 

Tilført af: '1:1.,. -'1:1 G> ~ • .!! ::2 O"" ~t '1:1 '1:1 
-S \GC ""'.-= ::I lo ';j 

I 
;; I·~ -= '1:1 ;; cal lo Cl G II: ~ :c» 

.: iS: ~ t- ~ C(..!!! -'b/) CD ~ • IIZ Ol fIJ "'" o 

Danske Fiskerfn rt. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh., 
fra andre Pladser 

Dallske Kvaser: 
~ 

, ' fra Frederiksh. 
2'fra andre Pladser '13500 

svenske Fisker-
fartøjer .•. 

: 

pr. &ad>oi' Vogn 
• fra nærliggende ~ 

Fiskerlejer ..• 168 880 2730 7581 
pr. Jernbane & $ 

Dampskib .... 22846 5640 234 1 3632 200 7706 6785 <l320' 6460 4800 
--------------- --- -------

laIt ... 22846 5640 234 168 17512 200 10436 14316 4320 6460 4800 

1) Ja Pd. Tunger og 120 Pd. Pighvar. 2) 7461 Pd. Aal og 70 Pd. Aalekvajlber. 3) Aal. ') IS80 Pd. 
I,aka og 2"0 Pd, Ørred. 

lait er der tilført 86932 Pd. 

Betalt (Tennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: Kasscfisk Kr. 2,50-3,50 pr. Lpd.; 
Torsk, levende, Kr. 300, Kassefisk Kr. 1,50-2,t50.,pl'. LP~0 Sild, Kr. 2,00 pr. Ol; Aal, 
blanke, Kr. 0,45-0.60, gule, Kr. 0,33-0,50 pr. rd., Laks lU. 0,75-1,30 pr. Pd.; Ørred 
Kl'. 0,70-':"'0,90 pr. Pd.; .Gedde Kr. 0,25-0,50 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,12-1,25 pr. Pd. 

Tilførslen' har i Ugens Løb været yderst 'ringe. Ingen Tilførsel af levende Rød
sJlootter. Af 'l'orsk tilførte s med 2 Kvaser fra Bornholm 750 Lpd., betalt med ca. 8 Kr. 
rI'. Jernbane og nampskib tilførte s 1427 Lpd. Rødspætter a 21

/ 2-3'/2 Kr. 

BEKENDTGØRELSER 

Snurrevaad. 
J-eg undertegnede tilbyder 

Fiskere mine bekendte Snur
'revaad i forskellig Størrelse 
og Maskevidde til den billige 
Pris af 99 Øre pr.Fv. 

Tobisvaad (Rejevaad)vævet 
af Hørga.rn .leveres ligeledes 
til billigste Pris. 

Niels Chl'.Nielsen. 
Vaadbinder. Skagen. 

fiskekroge- Fabriken 
- 8elnledalUe l Aa.hrg 1889.' 

l K.h."a,.. 1888-
anbefaler Blt'Udsalg at\aUe burter 
FiBkekroge, Baa vel I Staal, Jærb 
Bom Messlnll', lamt Pilke I Tin 0ll 
Bly. Foroendel mod Efterkrav. 

'Conrad ChristeRsen. 
!'it. Strandltræde' n. 

København K 

Vaad. 
Underte(llede tilbyder Fiskern. 

Bine anerkendte Snurrevaad af bed
ste Var. i forøkellige Længder og 
MaBkeBtørreloer tU' den btlUgBtc 
Pril, 90,Øre pr. Favn i fiøkefærdig 
Stand, Bamt andre Vaad til de for
skellige Flokerier. HlU'tlg 0lt Teel 
BetjeninII'. 

Cbl'. Bentved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Frederikshavns Fiske- og Sætt~skipperskole 
forbereder saavel indenbys som udenbys Elever til Fiske- og Sætteskipper
prøven. Nærmere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, Konsul 
Christian Cloos i Frederikshavn. 
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Københavns . Mekaniske . 
Net " 'Garn.,Fabrik 

'M~ L. Utzon, Mapiendalsvej aa. 

GuldlDedaille 
Bergens -internationale Fiskeri udstilling. 

"""""""""",,",., t.."\,.""""""",,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,""'''11 

.Sejl og Udsalg af Sejldug/. 
Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg 8elv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 
disse sendes altid. frit. 

F. -.N. ·Halm~e. 
Telefon 129. 

'Altona Fiskeau,etion. 
JOHANN COHRS,· beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. :. COhrs, Alt ona. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
. Grønnehave, Helsinpr,. Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Beløln~.r" • 
. l-everer efter Bestilling eller fra Lager h'a vor med de nyestoog bedste . 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rød8pætfegarn Aaleru8er, Aalerader. 
Rejeru8er, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bo,,,
uldsgaf"tl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekllher, Kork, Flaadtræ oc Kateehu 
haves paa Lacer. 

Handlende gives Rabat. forespørgsler besvares .trake. 

Rediieret af cII-ud. mag. Will. Lundbeck. - Trykt h08 Frantl ChriBttre". Købe:Ubav 
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Nr. 44/ 3.NO vember. 1898 -. 
. ~ecti.~sbiade1:l udgø.ar, hver Torsdag. Annoncer optagøs ved. Henvend~lle til 
Frutz Clltlattreu, •• nnegade IO, København K. Prisen' er for Indlandet 10 Øre pr. Petit. 

linje af l/a Sides Brede; for' staaende Auumieer ind~ømmes betYdelig&bat. ' 

IndhollfJ lIetgella-UuCWlngen. - lI'orbed:rillg 
&,1 F~ak.ribavll •• - Dan_Jr.. Plakellalldlerlorllllilig. 
_<lIlDdrp l\<ledd.l.l.~. E'tiJr.,dberetp.iIIgu. 
lIekØlldtRØleltler. ' 

Danlk flskertforenlagt K.ntQ~,S1;orm-
. glide, 20 Stuen, København Y, ei" aabent 

rea9 ..... 1I. Redaktøren af Medlemsbladet 
~æffe8 desuden i Alm .. 5-7 Svanemose
gaards,v~j 2 A, 3 S. Sag'er vedrøre ude Re
daltlonen af MelUe1ll8bladet bedes sendte 
til ,Ko!Jlor.t; . 

, Breve og andre Forsendelser til ror
øing.eulen8ulea.t liedes altid' alene &dres

'. serede ti! hans Bopæl: falk8aerøaatd,vej 16, 
Køllenbavn.Y. 

.. 

Eftertryk af Meillemsbladeta Artikler er 
. tillad~ Uar Kilden •. nglves. • . 

Clpt. .1.8aUiD9,· Danish Consulate, 
. . - .~ Mv._vy CoUri, . 

- London E.C. 
Telegram Adr.: 8øIlIDg. J..o1l4.1l 

Cap't. ,.&;.8øUin., 
H, Wav.rley IItreei, 

'. Hun. . 
Telegram-Adr.': "l~g •. Hall • 

Sælhur)dehaler, 
./ '" ~. - . 

tØm .iu9seildestil "Dan'ik Fisker .. 
f'ot!eDiitg~, bedes adresserede' til 
Universitetets Zoologi8ke' Musew1i, 

. Kiiberihf1/l.iit . K., ·og ikke til· For
eningens Kontor. 

~ 

, Bergen~-Ud8tillingen. 

IV . 
Man træder ikke noBet andet· La.nd 

for n,ær, naarman f~emhæ~er Jl,us-_ 
tands, FiskeriafdeJing som den for 
det stotePublikum intel'essatlteste. 
Det etnografiske Element,.som i siLa 
høj en' Grad trængte sig frem iniel~ 

lem de talrige Sager, og det ypper· 
lige Valg af Udstillingsæmner til Op. 
lysning om russiske Fiskerlolk maatte 

'uvilkaarligt vække ,ø usket,· at ,øvæle 
Q.Og~t længere hos Russerne. Desuden . 

. kunde man hos dem altid vente at 
tr~ffe et eller andet 'Medlem aJ ;Kom-

. missariatet, "sornlige JraGElneral
kommissæren, den indsigtsfulde~Stats· 
raad', Dr. O. v" Grimm, til· den 
yngste FUDk.tion~rvarredebon 'tiJ 

, atsval'e Ipaa alle Spørgsmaal,man. 
ikke kunde klare' ved e:' Hjælp.~fde 
udførlige T'g:',illget. og mesterlige 
Foto@,l'uncr, ,t;om i overVæl~~nde ''tal 
fyldte Vægge og Borde. 'Deime hM-

. 'ledrige Vejledning'vidnedi3tiliige tun. 
den Vjgtighe~,Statentmæggerde ' 
riIssiske Fiske,rlers Opkom'st;og ,OIP 

den Ibæ~dighed,b'VQl1Iled,~riStaba:f ., 

:~ 

,~ 

" 

, 
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: dygtige Embedsmænd . til.g~r ~g af Vi skrev ovonfor, at Interessen for 
de 'dem stillede, -()pgaver .. Di~sø.s ' .. dencrnssis~e Afdeling) Bergen særlig 
Omf8.pg er. sto~,' lltøl'ra:entl i noget . ~ ,kny\tedes til deus etnogtafi~ke ~ager., 
andetevropæi~k:~anditi det russiske '. og vi kan tilføje, atdisseisær~untl's •. 
Fisken ,U:dnYt.terikke· alene Hvide~ . os" vigtige, ". fordi de indehol«;ltsaa 
Hav;~t~I8h~vet og det fltille-. Hav, tydelige Oplysninger til' Fiskeriets 
sam~: Østersben, Sortehavet og det almindelige Historie. Denneer.bid~ 

.. kaspiske Rav; men tillige dennhyre til kun i ringe Grad bleven gransket 
Vandmasse i det mægtige Fastlands tilbage til de tidligste Tider, og' det. 
FlPdnæt og Indvande. el' . kun spredte MeddelelSer, man· 

Man kan uden Overdrivelseskrive, har om Fiskeriets Udvikling. li aå.r 
. at Evropa . kun har et safl!".e· vagt man derfor i Nutiden kan træffe paa ' . 
KendSKab til det russiske Fiskemons Folkefærd, som, sall. vidt man kan· 
Værdi. Dr. O. v. Gl'imm har op

'givet den aarlige'Fangstmasse. til· 
henad 2200 Millioner danske Pund .' - . . 

(ca. 67 Mill.russiske Pud), og uf 
. dette Fiskemon . falder alene over 
1900 Mill. Pund pas: det sydøstlige 
Rusland; nærmest pall.. Fiskerierne i 

-det kaspiske Hll.v. Fiskesorterne er 
is~r K'arpe- og Aborrefiske, dernæst 
Silde-, Lakse- og Størarter ; de først 
nævntes ~asse reg1}es at. være langt 
ove-r 1500 Millioner. danske Pund. 
Værdien ~r det vanskeligere at ud
finde, men det er tilstrækkeligt, til 
at skønne over dens Størrelse, at 
vide, ' hvor'" stor Værdi, U dffJrselen (lf 

... Fiskevarer . (foruden Tran. og Fiske'. 
lim) kan have; den var f.· Eks. 1895 
nær op til 10 Millioner Kroner ... 

. Heraf v'ar atter Værdien af Kaviar 
alene hevad 4 Mill. Kroner og af 
Færskfisk omtrent 2 Mil1. Kr. Se
nere Opgørelser har man ikke offent
liggjort. end ::disse, • jl0tp er hentede 
fra, en Redegørelse, udgivet af det 
russiske Landbrugsministerium ved' 
Dr; Kusnetaow (St. Petersburg 1898). 
Man kan . imidle.rlid trøstig' gl;l.a ud 
fra, at de russiske Fiskeriers Værdi 
i Virkeligheden langt overgaar, hva:d 
Ståtistiken.· hidtil har klinnet op-
fa.])ge~ . 

se, væsentUgst· hænger ved uI'gamle . 
Fiskem~ader, er det ikke for silde, 
at blive opmoo}'ksom paa disse~ . jn~en 
Nutidens Kultur i dens Stormløb 
udvisker den gamles Spor: Der kan 

"vistnolrlndvendes,· at Fortidens FreIll
gangsmaader næppe kan bringe vore 
Dages praktiske Fiskere nogen Lær
dom, som de kan ligefrem udnytte. 
Men det er nu . en Gang saa, at i' 
alle menneskelige Forhold. har Mt 
sine gode' Sider at se tilbage ~. 
følge Udviklingens Gang:; man henter 
derved Løfter om og Sikkerhed for' 
en yd~ligere Fremgang. 

Af disse Grunde maa man ogsl,la . I 

være den russiske Afdeling t:a.knemlig, 
fOl·di den f. Eks. havde medbragt.· 

. SRa mange ~lags Kl'ogr0t'mer, som 
tilstrækkeligt vidnede om, at disse· 
Folkestammer . endnu' har 'iBrug 
Fangeredskaber fra Em' ældgammel 

. -Tid, ensaa fjærn, at vi næppe kan 
'vente, at finde noget tilsvarende uden 
imelleniOldsager fra Sø og Mose. 

. Saaledes fisker endnu Karelern~ S 
det: nowgorodske Distrikt K iabber 
med en Trækl'og, en i begge Ender 
spids Pind, fra hvis MidteattØr ud· 
gaar en spids Gren som Modhage •. 
TllMading b:ruges en Skalle,' skudt 
ind over Modhagen.-TræhOge bfJl' 
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ges ogsaa af Fiskerne langs, Ob} 
Floden til Geddefangst, medens det 
fjærne østens Orotschoner fæstet' 
Moskushjortens kroge,de Hjørnetand 
som ]\(odhage til et Stykke Træ. 
Mange Steder fanger man uden noget 
SOlD helst Redskab, idet man enten 
jager Fiskene ind paa lavt Vand 
eller afleder et Vandløb, og da tager 
de paa det tømte Leje liggende Fiske. 
Flere Sla~i Pilkeredskaber er i Brug. 
Trælfiskeri med Kroge, som drages 
gennem Fiskestimer, er nemlig meget 
almindeligt, og endog Lokning ved Em 
eller anden Lyd giver 'Fangst. Saa· 
ledes lokker den sydrnssiske Flod
fisker Mallen til den med en Frø 
bede~e Krog, i det han fra Baaden 
slanr i Vandet med en Stok, hvis 
ene Ende har en Wdhuling som en 
Kop. Ved Slaget frem bringes en 
Lyd, som har en fjærn Lighed med 

-"en Frø's Kvæk. 
Alle Slags Garnredskaber, Hove, 

Vippegarn, Kastenæt, Sættegarn, 
Drivgarn og Vaad, bruges i mere 
eller mindre afvigEmtle Former. Men 
de allerfleste . er bundet af Hamp, 
medens Bomuldstraad først i de se
nere Tider har fundet Vej og nu 
trænger rask frem. 'Det er Nætfa
brikerne . i østersøprovinserne, som 
hidtil tillige,med N ætfabriken i Itze
hoe, har forsynet de 'russiske Fiske- . 
rier med Redskaber af Bomuld. N!et· 
fahrikerne i Rusland trykkes iroid· 

': lertid ved den høje Toldpaa Traaden, 
. siden, denne. endog er undergivet en 
højere' Told end· :to.Tættene. Der var 
j di:!n russiske Afdeling særdeles gode " 
Fabrikater ·fra,de russiske Nætfa-

. brilrer, men' ,tillige ogsaa fine:Red.,., 
" skaber fra den ru~siske Husflid/dels 
~f Hamp og dels af ,Hør. Fra pd
egnene j det, store. Rige kunde man 

" . 

derimod finde Redskab knyttet af 
flækkede V øger af Vi dier, medens 
Steppeegne, som jkke en Gang af 
Trævækst har saa meget, som' et 
Pilekrat, hjalp sig med Hestehaar 
til deres enkle Fiskenæt. I' Trans
kavkasien laver man Nættene af 
Raasilke, ved Aralsøen af en særlig 
der voksende Plantes, "Turka", og 
ved det stille Hav af en Nælde
plantes Taver. Man hjælper sig 
med det, man har ved Haanden i 
den -omgivende Natur i det er den 
Vej, Mennesket har fulgt fra dets 
tidligste Tid. 

/ 

I Rusland er der talrige Faste-
dage, og Fiskespise er allerede af 
den Grund uundværlig. Men i mange 
Egne er Fisk ligefrem Folkeføde, 
og det er mærkeligt at se, hvad det ' 
kan bruges. Der fandtes bl. a. 
Prøve af tørrede Smnafiske, Fkke
yngel :.J-3 Tommer lang, en grim og 
broget Blanding af flere Slags Fiske, 
saasom Aborre, Skalle osv. Denne 
Vare saa. ikke synderlig tillokkende 
ud, men der sælges for Millioner 
. af den Aaret om; Smaafiskene koges 
til en Suppe, som, skal være meget 
yndet. 

Men ved Siden af slig, mindre 
t.iltrækkende Vare, var der udmær~ 
l~ede Ting. Hermetikprøverne var 
særdeles gode,' i enhver Henseende 
paa Højde med norske, svenske og 
and,re Landes nedlagte Varet, og 
da der tilliKe var Prøver af (I~sse 
herlige Størarlers Kød, bvormild. de~ 

'ligefrem, mylrer 'j desydrussisk~ 
Floder, af Makrel og' andre gode 
Fiske, var man ikke. længe om: 'at fatie, 
hvilken Ko:i:rkurrence, der ft'a Rus2 

'lanqt~ue~ :andre:- Landes,' Fi&ketll. 
'virkning! .naar· rnssiske Fabrikm:, tØM 
ret komm,6r i det Tridt~'i hvi1ketd~ 
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uundgaaelig har ..Ævner og Vilje til 
at slaa iod. 

En ejendommelig Interesse havde 
man v~d at iagttage de enkle Red
øka'OOr, som kræ'løs ved Tillavningen 
af den navnkundige Kaviar. En 
egen Slags Si, nemlig en Ramme 
med udspændte Snore, over hvilken 
Størens endnu umodne Rogsæk fri
g.øres for de- den omgivende Hinder, ' 
et Kar og en flad Træske er a.lt, 
hvad der nærmest bruges ved Frem
stillingen af Kaviar: Hvor lidt' man 
egentlig udenfor Rusland kender til' 
Kaviar, røbes ved den idelige Re
klame fravOt'e Handlende for "Færsk 
usaZtet Astrachan Kaviar". Al Kaviar 
saltes nemlig. Den allerbedste og 

, dyreste, men ogS8.1l. den mindst hold
bare Kaviar, den kornede 'Kaviar , 
strØ8i med det reneste Finsa.lt,:dog' 
ikke, med mere end fra l~pi4. Pd. 
for hver ~2-33 Pd. Rogn, og rØres 
• arsomt- med en Træske, indeD den, 
pakket i Blikdaasel', $Emdes i Han
delen. Skal denne Kaviar sendes 
langt bort, maa BlikdaaSi"rne endda 
pakkes i Is, fordi Kaviaren ellers 
ødelægges. Dersom Kaviaren saltes 
stærkere (2-.5 Pd. pr. 32-33 Pd.) 
og tillige senere tilsættes en var. , 
svag Saltlage, faar man den saa
kaldte, "Warschatter Vare" som 
taaler en,'længere Transport, 'og væ
sentligst fra Astrachan' gaar til Ev· 
rop~ over Warscbau. Mest holdbar 
er' den saakaldte Preskaviar; sim
plest er Æggestokkavi'ar";n, som fa as 
af overmoden ,eller af overgæmt Rogn., 

. Ved, Siden af og ,underordnet' 
~Ddbmgsministeriet virker en Række 
SeJøk~beJ:' til, Bedste for 'de rus~ske 
F~erier. ·~rem.mest staar"den: kaj
sem.. russlSke Fo:reJiing.· for Fi~ 

l 

avl og Fiskeri", som DU har virket 
i lidt over femten Aar og som stif· 
tedes af W. A. Griegh tilligem(>d 
fleTe u.dmærke.de Mænd, saa, som 
W. WeBChnjakow, O. Gri1J'lm, N. 
Ssolsky. Siden 1893 er' Gebejme
I'aa(l, Statssekretær W. Weschnja
kow Selskabets Præsident· med vidt· , ' 

skuende Dygtighed led.es det og det 
ud ø,er en stor Virksomhed i mange 
Retninger, ogsaa i videng~abe1ige og 
litterære. Fiskeavl søges fremmet 
'paa mange Maader, og for Fiske
udklækning under, Kontrol virkes 
g,>1 nem Anstalten Nikolsk i Now
grn.'<?d-Distriktet og deres Filialer. 
Sehsagt yder Staten rjgelige Tilskud 
i Penge og mu}iggør derved den 
store Virksomhed, som BU 'i alle 
R etninger er oppe til Fiskeriets og 

. FiskeindustrieRs Udvikling. 
Foruden de officielle Udstillinger 

var der i den russiske Afdeling ogsai 
flere private af den storste Interesse . 
Vi har allerede nævnt Hermetik- og 
Nætfabrikerne; ved Siden af disse 
sidste kan desuden fremhæyes J. 
Hoth's TovCabrik (St. Petersburg), 
hvis Fabrikater var udmærkede og, 
hyis næsten seks Tommel' tykke Tov
værk vakte megen Opsigt. Men 
fremfor alle private UdstIllere stod 
Brødrene Saposchenikojf fri\. Astra- " " 
chan, som indtil de mindste Ting 
fra deres Fiskerier, Salterier, Op-' 
laglSpladser osv. havde sendt en ene: 
staaendo Samling og udstyret den' 
med rund Haand. Hvad' de udstil
lede af lageøa.1tet.' Katpe, Br.asen, 
Malle, Sllndart og Sild, aftørret 
Vare fra samme Fiskearter C)SV. var 
af første . Kiasse. Stol' - U~dring 
vakte Sild frA d,et kaspiske' Hav, . 
der. vejede in~til 3-4 Pd. Stykket. 
Denne SamliD& alene havde vær~t 

/ . 
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tilstrækkelig til at give en god Op
lysning om det astrachanske Fiskeri. 

Arthur PeddørøeD. 

Forbedring af Fiskerihavne. 

Fra Hornb;ek meddeles, at efter 
at Sandpumpenln "Nymindegab" 'i 
tre Duge har al bejdet pall. at ud
dybe Indsejlingen, er der nu naaet 
et godt Resultat. Indløbet er nu 
300 Fod l~ngt, 40- 50 Fod bredt 
og 9-10 Fod dybt; <I('t er meget 
store Saridmasser, der l'l'O flyttede. 
Dette Resultat maa slges at varsle 
godt for det Arbejde, den nye Sand· 
pumper, som Staten anskaft'l'I', vil 
kunne udføre; denne Sandpumper 
an~kaffes jo særlig til Brug, for I,'j
skerihavne, men den er endnu ikke 
færdig. 

Danmarks Fiskebandlerforeningi 
Vetl Folketingets Viceformand, 

J. O. Ohristensen, er indbragt 'et 
Andragende fra Danmarks Fiske
handlerforening om at faa Leverings
fristen for fersk Fisk pall. Stats
banerne forkortet. Den nugældende 
Leveringsfrist er 24 'l'imer, hvortil 
lægges 12 for hver paagyndt Trans
portstrækning af 200 Kilometer, og 
12 Timer, . hver Gang Bclter ~tc.,. 
hvor -der ikke er faste Broer, pas-

, seres. _ Volder . d('IlDO ' Forkortelse 
Vanskelighed, andrages om, at 'Stats
ba.nerne. tilpligtes til at give Erstat

. ning for Sendinger af Fisk, derikke 
ere loverede rettidig efter almind!'llig 
l!eregniJlgfOr Varer!!! Ankomst. 
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Mindre Meddelelser; 

Lavvandet i Limfjorden i forrige 
Uge, der pall. Grund af den lang
varige N ol'doststorm var sjæklen 
stærk, medførte efter hvad der 
meddeles os at flere af østers-
bankerne bleye blottede. Man' kunde 
magelig i flere Tilfælde have be
nyttet Lejligheden til med de bare 
Hænder at drive Østersfangst j men 
sall. vidt vor Meddeler ved, blev Lej
ligheden ikke grebet af den Grund, 
at man anede, at sligt var ulovligt. 
Om der er foraarsaget noget videre 
Tab pall. Bankerne, kan man. ikke 
have nogen Mening om. .. 

Fiskeriberetninger. 

Thorsminde, den 22. Oktbr. 1898. 
I Gaar vare vore Fiskere pa.a Havet 
og toge for første Gang i dette Efter
aar Fangster af Kuller og Torsk. 

Den stærke østenstorm i Ugens 
første Dage havde drevet Havetsaa 
langt tilbage, at flere gamle Vrag 
saas blottede paa Stranden. 

Det er den alniindeljge Mening, 
at der ikke i Mands Minde nogen 
Sinde lIar ,været saa stærkt Lavvande 
som i denne Uge. G. 

Køge Bugt, d. !t9. Oktober. 1898. 
Bundgarnsfiskeriet her i. Bugten er 
nu afsluttet for i Aar. Resultatet 
af dette Fishri har i Efteraaret . 
været betydeligt bedre end i 'mange 
Air. .Hertil har 'isærbidragefden 
Omstændighed, at ~ornfiskeil . ha.r 
forekommet her i BugteB i en tem-. 
melig lang ..Tid af Efteraaret og .af-

. givet Emnet '. til .et . riet Bundgarns,. 
fiskeri, lig~omdef oguaer fanget 
ret betydelige Knptiteteiaf Sild. .' 
.Aalerusensker~et, der nu ,er j.. ful<! . 

Gang ber:. ~ed Kyaten,-, sYJlØS o~n. 
i Aa:rat :tillegiY8, et ni~ge€ tiHJ'l;,h,· 
stillende U,df:j~te·. For H~: al J:!'i-

, 
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skernes Vedkommencle tog Redska· 
berne en ikke ringe Sk:tde i det 
stormfulde Vejrlig, det var i sidste 
Uge, men til Gengæld var Fn ngsten 
saa ogsaa i de Dage genn(;mgaaende 
ret betydelig. Prisen pau df'n fan'
gede Ruseaal har hidtil vceret 50 a 
·55 0re for Pundet. J .. 

Oddesund, den 28. 'OkthI'. 1898. 
Sidste Uge begyndte et ~ærtloles godt 
KulIerliskeri langs Thybnds Hav-

, kyst, det første Udbytte i dette Ef
teraar. Dette kunde skønnes paa 
Fisketransporten ad Jernbanen. Der 
forsendtes nemlig fra Thisted 8 Vogn
ladninger '('Iler ca. 80,000 Pd. Fra 
Sjøl'ring Station afsendtes 3 og fra 
Sned sted Station 2 Vognladninger. 

J. 

Harboøre, den 29. Oktbr. 189ft 
Sidste Uge vare vore Fiskere paa 
Havet og' gjorde for første Gang i 
Sæsonen Fangst af Kuller og Torsk, 
hvorved den glædelige og længe ven
tede Omstændighed konstateredes, at 
Vinter:fisken ,er ankommen for Stran-
den. ' P. 

Struer, d. 29. Oktbr. li:i98. Byens 
Ravn har i sidste Uge været søgt 
af mange Fiskekuttere 'for at faa 
deres Fangster afsatte. - Be vare fra 
Ft'caerikshavn og Skagen, og nogle 
af dem skulde have været til Aal
borg med Fangsten; men i Løgstør 
Kanallaa Dampskibe't "Limfjorden" 
paa Grund og spærrede Tra:fiken. 

Kutternes Fangster' vare Rød
spætter. De heldigste havde :fisket 
for omkring 1000 Kr. J. 

i Fejø, d. 30. Okthr. 1898. Vaad
:fiskeriet er nu sluttet for i Aar, en
kelte' drive vel endnu, men, det 61' 

,mest for at skaffe Agn til Krogene, 
som mange Fiskere benytte, naar 
Vaad:fiskeriet ophører. 

, Der er fanget en Del Torsk paa 
.Kroge og i Ruser, som ere solgte
dels pau Lan~et til 10,,0re pr. Pd., 
og dels til Opkøbere til 6,-7 0re 
pr. l'd. ' " 

Sild er del' stadig kun lidt af; 
men Prisen' er til Gengæld høj, fra 
150-200 0re pr. Ol, Q. O. 

Frederikshavn, d. 31. Oktbr.1898. 
Trods Vejrliget gjorde vorE) Kuttere 
i, sidste Uge to Ture. Hovedparten 
af Kutterne :fiskede første Tur paa 
Middelgrunden i Aalborgbugten, søn-' 
den for Læsø-Rende Fyrskib, henved 
en halv Snes Kuttere indkom med 
fuld Last, iøvrigt varierede Udbyttet 
mellem 20 og 400 Snese Rødspætter, 
som vejede 11-14 Pd. Snesen og 
betaltes med l Kr. 25 0re-l Kr. 
15 0re pr. Snes. Et betydelig Antal 
Kuttere :fiskede ogsaa nord og øst 
af Læsø, særlig paa "Rusmands· 
banken" og store Grund, Fangsten 
naaede for enkeltes Vedkommende 
op til 300 Snese pr. Kutter, men 
mange havde kun ubetydelig Fangst; 
Rødspætten var af noget bedre K va
Jitet end de fra Aalborgbugten og 
betaltes med fra Jl/2 Kr.-2 Kr. 
25 0re Snesen. ,Enkelte Kuttere 
indkom fra Vestkysten, hvor de ved 
Tversted havde Fangster af 100-200 
Snese pr. Kutter;. Rødspætten herfra 
vejede 15-16 Pd. Snesen og be
taltes med fra 2 Kr.-2 1/ s Kr. pr. 
Snes. Sidste Tur :fiskede Kutterne 
væsentligst paa de samme Steder, 
meli. Totaludbyttet var knapt saa 
god.t, fra Kobbergrunden sydost af 
Læsø er der indkommet Kuttere 5 
til 6 Gange med ialt ca. 1000 Pd. 
Tunge og 2000 Pd. Slethvar, betalt 
med henholdsvis 65 0re og 15 0re 
pr. Pd., desuden havde disse Kuttere 
mindre Portioner Rødspætter - 35 
-70 Snese pr. Kutter,- af god 
Kvalitet, vejende 18-20 Pif. Snesen 
og betalt med 3 Kr. 10 Øre pr. 
Snes. Hummertilførselen har været 
temmelig knap' særlig til herværende 
Modtagere,som kun haye faaet til
førte c.2000 Sth. pr. Dampskib fra 
Gøteborg, de. -c. 5500 Stkr., der i 
Ugens Løb' indtraf med Dampskib' 
fra Kristianssand, ere, alle afga.aede 
direkte til' det tyske Marked, Prisen 
er l Kr. å 1 Kr. 10 0re pr. Pd. 
en ~ros ab Norge eller Sverrig. 

Il. 

. , 
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K:øbeBhavnsTilførsel af ferSk Fiak' direkte 'fr~ Fiskeplads 
, ", og ,pr. Jernbane &D\ampskib ' 

t Ugen fra~3;'Oktober til ~o. 'Oktober 1898. -
~ . "'':I~tt :;1 ,~ I L 

~ 

~.a 
.... .. ..,G> 4> .. 
GG, ... G$ a.:::: .. ~:g :t 1'lIf.r.1 af: :;-:. Cl) >"CI .., , .. .. I:: 'a 

-i "".IC, II _ .. 
= I = ..-= ~CD ' 'a .... = .. %:0.. §ll:.~ (! ~ r.n I<i 

,.., .., 11= l:l/) 11&1 ~ 1-, (#)0, o 

Danske Fiskerfart; : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. P,d. Pd: Pd. - Pd. Pd, 

3 fra Frederiksh: ,8820 c 

12fra and~ePla.dsOl .00736 T14 ' 76 s 270 \, 

, Dimske Kvaser: - .. 
6 fra Frederiksh. 

<' 

34884 5 

32,fra andre Pladser 16634 160308 16000 
svenske Fisker" 

, 
fartøjer ..• 

pr . ..Ba.a.d og Vogn 
fra nærliggende 6 . 
Fiskerlejer ... ' 704 4 6620 8660 Q809 

5 pl'I Jeniba.ne & 
Dampskib ..... 4751112160 286 2 2083 1920 96000,6752 8994 7 9690 0180 

-,-,--'-,-,-, -----~-~,----/ -, ----'-' ~--
laIt ••• 111274851 1~160 459 780 169181 1920 10466032561 8994 9690 5180 

l) 74' Pd. TunIler Oll 100 Pd. PlllbvM. 2} 150 Pd. TunII.' og lS6 Pd. Pighvar. 3) Sletter. ") Sk.w.pper. 
5) Aal. Ol} 9SH Pd.~al OIl46,5:Pd. Aalehabber. ,711950 Pd. L&ke Oll 7044 Pd, Ørrad. 

. . / '" i \ 

lait er der' tUf,rt 473070 Pd. 
, ' 

,"Betalt Genne~snitspri!l af Qpkøbere : Rødspætter: levendelKr. ~,2å-4,65, Kassefisk 
Kr. l,5Oc--3,00 Jlr. > Lp<;J.. ; Torsk, levende, Kr. 1,75-2,25 pr. Lpu.; Sdd,' Kr. 2,15 pl'. 01; 
Aal, blank", Kr .. 0,5O-D.60, iule, Kr.,O,30-0,45 pr. Pd.; Laks Kr. 0,66 -1,40 ,pr. Pd.; 

,Ørred,'Kr .. O,36-,-O,75 pr. Pd.; ~edde Kr. 0,12-9,31> pr. Pd.; Rejer Kr. 0,75 __ 1.00 pr. Pd. 
~ilførslen ,af levende Rødspætter har i ll~cns, Løb været ret' ~etydeJ~g. .Direkte 

fl'lloF~skeplad8 ankom ~15 Kuttere: 10 fra Nordsrden af Anholt med FISk vejende 20:-24 
Pd.~esen betalt m~d ,1,1/\1:-4,65 pr. Lpd. og 5 fra Aalbol'gbugten og LæsØ Rende med· 
Fisk vejenae ca. 14 Pd., betalt med 3'1,-38/, Kr. Fra, Frederi)r~havn anko1ll5 Kvaser 
medl938 Lpd. og fra Grenaa 6 Kvaser med 863 Lpd., betalt med 31

/ 9-3.5/ 40 KI' .. Af 
,Torsk tUførtes' med,", Kvaser 8900 Lpd., betalt med 18k,,. ..... 2' /, Kr. og ankom ,6 fr" 
Bornholm, ~ !fra Taars, li! ~ra. Aggersø, l) fra Assens1 .3 f~a Kalløvig, 2, fra Randers og 2, 
fra RudkØbmg og lEbleØ. Pr. Jernbane og ..Dampsltib-'tllførtes 2970 Lpd.Rødøpættera 
1~/t--3, Kr., og 489 KasRer Sild a Kr. 2,15 pr. ol.' Tilførslen pr. Baadfra Sundet ube-

, tyd.elig. ., . . . 

. I!JnUrI'ev.~d. fiskekroge ~ Fabriken 
.Jegundertegned.e ttlbydel." ,"', , ,. , 

.I!'lskere mine bek~ndte Snur- -:- 8.1 .... 111. t A.I~erg 1888.,. 
reyaad i fOl'sk:ølligStørrelse' l "å.Jiluu 1888,-
og Maskevidde, t.iI den billige aUl/llfale, r elt UdOa.t, g al allifl:!orter 
Pris af 90 Øre pr. Fv. ' Fi.køkroge, ..... vel I Sl!,alLlær .. , 

.. 0'lJSVl1a n.<>Jevaa. vævet Bly. P'oHeudel mod Efterkra ..... T h' d' \D ~ , d) 'som Mening, eamt Pilke i 'l'ln 0ll 

'ø11:Jørga.rn everelOhgeledes 
til,;billigste ,PriS'. 

,'NIels Chr. Nielsen. 
, Vli.adbindex:.Skllllen. 

Conrad Christensen. 
B~ stra:iulatrædi> "1. 

lt_bauvn K. 

Vaad. 
tfJiderieanede tilh:yd:8r mokerbe 

alne anerkendt!} Sn'llrrev~d lif,b'ed
ste VMØ i' forlIkellIge 'Længde'i Oll 
MaekeetørrellMlr tjl' deu bilHli'etc 
Pris, 90 Øre prJ Fav~ i ftekefærdig, > 

Stand, lamt andre Vaad tn de for
skellige ll'Iakerler.' 'aurtlg Olf reel 
Betjellins:. _ 

Cltr., ~nt'fe.,. 
Vaadb'lhder. ' , , 
, '. SkaBeri.: 

FreijrlkshaYllilsk~.og . Sættemp'persk~le 
fQrooreder sailyel indenbys som udenbys Elever tn'Ei~El-,og SætteskipP(Jl'-' 
, pt;øven. ' Nærmere Oplysninger gives a.f BestyrelseUs. c, Fotmandi.Korlsul 
CbrlatianClooI i Frederikshavn. ' , '. ' 

• 
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KøbeJiJlavDs ;,l\Ie,kaniske' 
',,'Net Ic: ~.Gl:lrn.Fabplk 
: " ,,' ", " . 

L.utzo;n, Måptendalsvej'SS. 

GuldD1edaille, 
Bergens internationaleFiskeriudstilling~' 

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

Prima Amerikansk Bom
ulds8ejldug, direkte ind· 

...:.. kjøbt; tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vaniltæt præpareret Dug 

, Hør- ,og Hampaejldug , 
l alle Kvahteter. 

Nykjøb~ng p. Fal~ter 
j Febru:u 1898 .. 

Færdigsyede SeJl,solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg' selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug, 

. disse sendes altid frit. 

• F.N. Halm8e~ 
Telefon liSt. , 

',Altona Fiskeaue'ti·on. 
" JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. ' 

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

Fis,1tenætfa briken "Danmar k", . 
Grøftnehave, Helsblgør, Stengad~,15. 

Telefonnummer" 75'B.elf!ID .. er" • 
. ,1eVere~ efter Bestilling eller fra Lager fra vor. med de. Dyeste og bedste 
, Ma.skiner ,forsynede, Fabrik: Silde-,-Rødapættegarn A~erUS8rj Aalørad.r. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle ltndre Slags Næt og q&n).BQf1I~ 

·uldsgant, Hampegarn og Hørgarn i alle Nt. tjlD8rgena 'billigste Priser 'og i 
-bedste Kvaliteter. . ."-.Iek~,ber, Kerk,Flaadtræ .&,~ateehu 
haves paa La&,er~ " .. 
. ,. Handlende gives Rabat. ForespØ1'gslerbesvares straks. 

• . . ' I 

.Redi~eret af olf.'ll.d.m~g, lViU. Lundbeck. '- Ttlkt hosF;a,.tz ~ri.tt,.e"; - K0beoh, .. , ' . 

• 
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Nr.' 45. IO. November. ·1898. " 

" '.. I 

l!.ttedl.6ms~1ad.tJudgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse tiL . 
. fliantz Chl1sttreu, Grøn.egadelO, KøbenhavnK. - PrIsen er for Indlandet 10 Øre " pr . .Petit

linjo atlIs Sides 13rede; for' stallende Annoncer ind~mrnes betydelig Rabat. 

·1 ndhold; Veøtk;rstfl.keri Oll· Vutkyatha,.ne.
Fra· Bornholm. -, Mindre Meddele18er • ..,.. Ft8keribe· 
retninger: - l'ud.rlhh~V1I' }·iøllød.-Statiatik Juli 
189B. :...., Bekendtl!øreløer.· " 

Dan.kfisk.,~fforenlngs Kontor; Storm-. 
gade .20 Stuen, KøWnhavllV, er. aabent,· 
fra 9"':'-11. Redaktøren af Medlemsbladet . 

, træffe,deauden .i Alm. 0-7 Svanemose: 
· gaa~dsvej 2 A,', a~. , Sager .vedrørende Re
daktlonenaf Me4lemsbfadet bedes sendte 

'. til K øRt.ret •. c . ---o ------. 
:Or~ve ogall(lre F01'sendelser til For-

· eningens Konsulent bedes altid alene. adres
serede ti! hans Bopæl : Falkonergaardsvej 16, 
KobeJibavn V.' . 

Eftertryk a.f Medietnsbladets Artikler er 
tilladt. naar. Kilden aagtv88. ' . ,.', ~ 

Capt .l.' Bølling, . Danish _Consulate, 
a, ~usoov,. Co,uot" 

\ Loadon ~. C. 
. ,~releø:ramAdr.; •• J.Untj. London 

Capt' A.S~g, 
48, Waverley ~, 

, ,.' Hill'. ' " 
. Telegram-Adr.: ø.JUni',H1Ill. 

~·lste lvar,tal' af Medlemtbladet 
. (01'.189' øiiske8 tilkøbs. ' Man l;en~ 
· veud-"r' ØigJil 'Dansk Fiskeriforenings· 
KbntOl', Stol'mgade 20.· 

, , 

Vestkystfi~keri' og, Ves~ 
, kysthavne. 

Under. denne Ovenkrift' har Hr. 
,J: Gl'. Pinholt ! dette Blads, Nr. 
37 og 38, gjort udførlig Rede. for' 
sin Synsl1lå.ade paa Y estkysthåvne~ . 
sagen i Modsætning til Ri:. Redaktør· 
Tidebæks. DertiL kunde jeg have 
"Lyst til· at knytte nogle faa ;Bemærk
ninger, idet det forekommer mig, at 
Ilr~ Piliholt· gennem· sine Arfikler 
tillader sig" en temmelig rask' Af-

, gør~lse '. af t hvorvidt Havnebygnirig 
hel' paa Kysten har Berettigelse~ner ' 
er og bør være Utopie~, .Teg skal 

. ikke gøre mig Umage for at komme 
iridps:a. Sagerismange Enkelthedei', 
eller at søge ,..!tkritise:re"sll,il. meget· 

. som muligt has Hr. PiDholt,det til 
jeg ·overla.de til den utvivlsomme 
godeSllgsvarmere Forkæmpere,til 
hvilke jeg iH", har hart de!iÆre' . ." - .' 
at ,- høre; tbi endskønt jeg bar fuldtu~ 

. kUllJ,letgodkendd, at Havnespølgs
maaletsLøsriing v!.tr den eriest~ ra

'dikate -:Setingelse for'vort Kyst- og' 
navfiskerls' "UdVikling, .sall,· hå.r ,jeg . 
ikke. kUIlD&t.hylde< deli"AnsR:utrlseat 

" . . " , ' 

,/ 

.. :' . , .. ' 



,4:90 , 
. "--

give de , i' ø.jeblikbt 'paatr.ængend& ,vikli .. ,>erc'bdtinget af' Hå.vne·spørgs~ , 
.:Krav" ti1'Pri~·for '"destø'8~rke'ie;;,a •. '. ~~tiLØsfii'llg:.Nl1'!3iger Hr. Pi,n· 

, 'at' presse ' påaJlI~IFFøid'rin'gepne;'om:: b(jlt;at BÅåd~ 08. K~tt~ei.i ikke 
, Havne. ;~ri: JllellRi~Pftthoit kan';' ' 'nær,vil-h9l'deBilanctf;nfen qivøta'f 

jeg,ikke;, . .samstemmj}'j thifotsåafidt 'ved han ,nu det, det" e~' dog"o:i!etr 
man. i det,hele taget hnbave. Lovandre:Mennesker ,stille Forlf!l;lin'irl.:ii
til',atslutte, med, de a.fHr~ Videbæk' ge,til, ~ogttetl' ~r~ist ogsaa gA",;lra' 

, og, :Hr~ Pinholt skrevne Artikler som "befettiget," efterSom 'Snurrevaadsfi
~'orudsætninger,saa ør Hr. Pinholt' skeriviser sig (Forh old til alt andet, 
ligesaa~megeiimOd, 'som,Hr. Vide- ,hvilket'for Resten. er ved atblive" 
bær~er"for' V eatkystha:vne:' Be,mærk~: bektl'mft baade' i Tysklando'gEng':' 
nrogerne cmjat sidstnævntes'Indlæg land, 'hvorfra defliihiuTvivl'om '{aa 
skulde være' særlig egnede til at Aal- vil være sat stor Kråft io'd paa' 

" fremhide 'Misfornøjelse 'og Utilfreds- dette,' Fiskeri, Afstand~n mellem 
, hed blandt, Flskerbefolkriingen,:tror , -E~bjerg ~g' Fl·ederiksha vn, 'I;lr saa, 
,jeg ikke burde være fremsatte, dell11es betydelig j at· det er en Hæmsko af 

mallgeForedrag og ,velskrevne Ar- saa vidttrækk~nde;~ dur, at Esbjerg 
,iikler 'aande en virkelig Varme for ikkltenGang'unde~de nuvl;Brend~. 
Sagen'. ,Naar han har 'søgt at paa- Forhold kan afgive -noget nævnevær-
pege , de 'Retninger, som, vor Fiskeri- ,digt, Forbillede paa, hvad en sam-
bedrift ',maa tage for at bolde Stik menhængende Kæde' af Fiskeribe-
overfor, Konkurrenterne, da hl\,r han drifter kan bringes' op til; men 'al-
der, vætet ' inde, paa et Oplysnings- !igevel synes jeg, at Hr. Pinholt 
-arbejd~;som vel illgen med god ,tåger mærkeligt fejl ved,·Betragto.in~-

" ,Grund kan finde' farligt, og nuar af Esbjerg nu, thi det maaikKe la~,." 
han fremdrager Kendsgerninger hen- ude a~ Betragtning, at man deFl.for , 
tede ~"fr$. Udlandet til Støtte fOr' faa, Aarsiden er ganet O~'ilf. fra 1, ' 

. Ho.vnebygning herhjemme, saa '. ere ' Line- til Sriurrevaadsfiskeri~~ hvilket., 
disse uden Tvivl lige saa lødige til fordrede andre ,Baade o&~dskaberf ' 
Vejledning som Jlr. Pinholts tem- I!-ltsaa .stillede Krav ~~de _til. Ka-, ' 
melig" afskrækkend,e, men heldigvis pital og' Ene~gi ' i, stOl'Stil, og det, 

, , overftadiske-Bøtragtning af.Esbjorg maa visthlges, a:tEsbjeIt ide sidste .. 
som Fiskerihavn. De nøgne Kends-', Aar' er gaaet,' gal!l.ske ,.godt fremad: 
'~erninger ,detfr~, tyde ganske sikkei,t og næppe afgiver tilstrækkelig nøgne. 
ikke .'paa.et Storfiskøriet'ter engelsk Kendsg~rning~r af saa tvivlsom Værdi,. ' 
og~tysk Tl'awlmønster; men det tror at ma9-. deraf vil finde A~ledning til J 

. ' inan beller ikke. er nødvendig for af at skyde anden Havnebygll.ing, her,,' 
gøre vort Fiskererhverv til noget" paa Vestkysten til Side., '" 
stort. Det har værl!t sagt saa tidt, 
at ~'iskeri' efter tysk og engelsk Møn" 
ster lige, saa godt kan iværksættes 
fra, Esbjerg, ja København, som fra 
et hvilke.t som helst andet Sted ber ' 
i Landet, og det, er vist ganske' sandt" 
men Baad- or; Kuttørfiskeriets U d-

Ohr. FJm'.lUlno. 
N, Lyngvig. 
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. Fra: Bonholm~ 

I dette-,Blads-Nr. 42dor 20. ds. 
bar 'Hr. <A.:rthur Feddersøn skrevet.. 
en' Del, din 'den Skade, ,Hejrefl., gør 
paa vorF'iskekultur her i Landet 
'saavel som andre Støder og sam-
.tidjg oplist, at Regeringen i,Lan<fs-, 
thillget h,ar ,forelagt. et Lovf(lrsIag, 

Det er derfor at ha.abe,at Fol
kethinget .vil ændre,L~venderhen, 

at-.disse Fugle' 'idetm~ndste Jilaa, 
- Sl!ydes ogjages fra de Damme, hvori 

Fiskeyngel er .udsat. 
Bornhi}lm i N~em:t>er 1898. 

s; 

Mindre' Meddelelser. 
. der gaar ud paa at indsKrænke denne . ' ' , 
's,bd~lige . Fugls Fredningstid lili Frederikshavn, d. 5. Novbr. 1898. 
Maaned.· . Nu 'kommer der ogsas. andetsteds 

Berpa"a Bornholm pave en Del byggede .Kuttere, som' fra Frederiks-
" Mænd fra Bodilsker, lbsker og Kle- _ hav.i:. ',vilde drive -Fiskeri i Kattegat 

mensker . Sogne i. de sidste Aar lagt og Vesterba.vet efter først at være 
sig efter Damkultur,idet,·de haxe bleven forsyn.ede .med en, Frederiks ... 

. udfiat Ø1'l'ød. ogKarpeyngeliDanune, havns Fisker som Fører .. For en 8' 
og "det tegnede, straks' til at skulle Dages Tid siden indkom ,den .. paa 
blii'e::godt} men degjo.rde .Regni~gSkib'sbygmest~r AbrabamsensVærft, 
;uden Vært; ,thi før de,anede noget~ paa 'Fanø nybyggede Kutter ~:Au,; 
,havde 'Graait-ndenog.Hejren· ,taget gusta"; 'der er 3i}BruttoTons 'dræg-

,deres, Part' af Fillken.' tig og bygget for Aktieselskabet 
'Skal Dam~kultur~n imidlertid ud- "Vesterhavet" s ll.egning, tidligere 

vise et heldigt Resultåt herovr~ paa 'Fører' af dep: her hjemme-børeJido ,1'-

'Bo1!IlholQl" da 'maa d~råbltOlut ingen lslttndsfarer "Prins 'Valdemar" , 'J. '. 
,l?reqningstid være for de.2 nævnte ~homs~n af Fredenksha vn sk.al 
.skgsEugi~; thi ellers er, der Fare være Kutteren!l Fører.'l!0i'leden' ' 
fOl',1Lt de tag~ Fisken,', medens Ej- . indkoni.'e,n '~ybygg;&t~K;1it~r, fra 
erne af DammØllekun, laa .lidt ellE'r~8.pjergi den ,padder ."PoulBre~·, / 
.!ilet iijgen Fi!'lk :iilGrydert. , holdt", den er o.gsaa bygget-:Cor Jet 

L det mindste, sk~i4e.Ejerne,af ,AktieselskabsRegningf.ogBkipper, 
de Damme; s~.m ere ,underlagte ~K~l- ~L ~ielsen af Fllederiksb,81,-m 'ølrnL, i 

'tur,. have Tilladel!'1e .til' at, fangeQg væl~e ,denne Kut~ers' Fø~r;Den 
. skyde de 2 Slags 'Fugle hele Aaret skal ber, ·førend den, paabegynder, 
i~nuem", tuiar de indnnde'>sig' for at 'Fiskeriet,.håve ,iIU!lagt· IIjælpesktti~-
tageFi$ke'y~gel., ,,'J,' li; 

·>V ~rdi~n ' if disse 'Fugle' er' jo for ' fareslgnaletaUon;·' Fr.a' Førring. 
intet :a:t regne mod den Skade, de.ven BQvbjeIlg~1;J1 ;.t.ij~:1:ler~ 
&Øre>paILElllkehes~d:e~.i ·Dam- Væren~e' F~e:; i långæid·ltaiV6 
~~e.", " .,.' " ' følt·Ba'YJIet 'at ,en ,F~sigu41s~, 

, At (rede, Aæ Skad~ige Fugl~" blot \ i~et man' kUD .har et. mep.t si_p.tt; 
for·!).,t. ti1fr\\~l1ti1Ie' IJystjægerJle(; " Middel' til:'" ·"arsko 'Baad9DQ ~ . . ' . ,./ ~ : " J., ~ 

Tr&Qg,~cer d,~rdog" veliJiøenMe-: Ha~!J~,ctru:ør~." 
ni~ii 

'-~; . 

,,' 

'- . 



.-- ~" 

l .,'! ""_ 

>,.åt opn~a samme Begunstigelse ,som -Ankom~t haft yderlig uroligt Vej!'; 
Naboaogfi~es Fiskere Jsaa. Hen~" "saa d,er ikke til ,Dato -har kURnet 

'seende,naai' n:ia;n~an~rager derom.,' gøres Fangst. 
,,:' ... ' Disse, OUlstændigheder-'mp.3. meget, .: 

, Loyfo~.l&gøt om fredning af Laks" be~lagel;l. Alle vor!:> Fiskereere. 
pgØrred i Banders ,Fjord og Gu~ ~ ,rede til 'at gaapaa Arbejde~ af' 

'denaa- m. m. var 'i Mandags til første F}sk er der den ønskeligsteMængde 
"Behandling i' :B'olkeJhinget. Eftf'r- fol: Stranden, og til ,Overflod ,ere 

Udtalelser af 'Moe!!trnp, R.asmus 'Prisel'n~ i Hamborg gode, ligesom' 
,Hansen og Bjert'e, der alle ankede voro, Købere, gerne imødese Sendin-" 

OVeT Fredningsbestemmelsern{>"ud· ger uf Kliner. _ 
talte Kapt, Trol1e' sig for dis!le. P. Tilmed love Udfi.igtarn6 for den-

, Knudsen . og Byrdel Jensen taltc_ nærmeste Tid' ikke-godt; og hver,' 
, qlod ',Fredningen. 'Nlsidst 'havde Dag, der 'under disse OmstoobaIt-

, taudb~ugsnlinisteren Ordet. ,D~bat-hcder ~aaledes heng:\lir, mM ,siges' 
- ten sluttede 1;tled, at Lovforslag{'t at være ensbetydende med ets~ort 

<, 'henvistes til et' Udvalg paa 11 Med- inddirekte ,Tab. , ' 
.lemmer. Der siges her fo~ sandfærdigt. at 

Danmarks Fiakehllndlerforening. 
. '. Gennem -Folkethingets Viceformand 

;r. C. Christensen . er ·indbragt i 
, 'rbinget. et Andragende fra pan
': marks . Fiskehandlerforening om et· 
. Tilskud paaSooO .Kr.til Afholdelse 
af ,et- nordisk ,Fiskebandlermøde ". i . 
.Fo~del!le med en Udstilling i Kø
benh~riL 1899. 

'FqeLHaj .) Limfjorden. Ved 
'{)ragsb,æk ra:ngede " . Fiskerne, ef~er 

':, ,~~feddelelse til 'os, i tIeres Sildegarn' 
" ,en Baj; . Den viste sigathave~n 
_ I' ,~., Læng~e ar 5. Fod. P. 

" 

Fiskeriblfretninger. 

',' - Harboøre den Il. November 1898; 
',Forhold.ene' fer Havfiskeriet synes i 

Aette ,Efteraarat .' være' n~steniro-" 
niske. ~edens n,HI.U havQeet ene-

4: Fiskere fra Vorupøri forrige Uge 
en' 'Dag ti,skede 129 Snese "Kuller . 

, Denne' Fangst sendte de til Ham- , 
horg; og den opnanc(Jeen' Pris af 
21 Pf.· pr. Pd., -:-. ut Udbytt_e for 
,denne Fangst a( ca. 800 Kr. R . 

. ,Spodsbjerg, d. l. November 1898. ' ,
_Torskefiskeriet ved Spodsbjerg liar 
i 'Ugen fra 21-29 ds. udgjort omtr; 
følgende: ' 

, , ., 

Torskefiskeriet med Bundgarn 
8000 fJd;a: 8 Øre = ,MOKr. 

. Torskefiskeriet ,med. Kroge' 
, 700 Pd~ il. 8 Øre ~66 -

Torskefiskeriet m; Torskeruser 
600Pjl. å 8 Øre ~ :48-._-

Sild 'fra Bundgarn . 
10 ,Ol. il. B Øre -,--' 6 "

'750 Kr. 
Største D(!len at Tor~ken,er ,op

købt af Kras.er fra Straodbl,lsene 
'ved SvC'ndborg 'og fra Taars, . en, , 

. Del er solgt i :N åkskov og atter en . 
Del fQrsf)n:dt pt.Bane til Køben
havn:.. 

. staaende gunstigt- Vejrligt, sa'alæIige' 
Vintedisken ikke var' ankommen tor 

'Kysten, har' man siden Stimetnes 

I( :' 
" 



. Aalt>nsk;riet ,hal' den . anr~J'te 
'Uge saagodt som intet Udbytte givet, 
'men dC>l' dl mpil tlc· l tO]fiskel'i blive' 
!!Joptendnu f!t Fm'sop' i det', kom~ . 
mende :Novembt'I',Motke. J. 

, 
, 

'Kuttere op for Vinteren for at tage' 
. fat pat Rødspættefiskerimell aabne 

Baa(le fra deres Hjemstavn paa 
N Ol:d eller, Sydstranden, 'eftersom,' 
V ejrforholden~e ere. Sidste U ges c 

, , , ugunsti~e, Res~ltiuhar hevirkeft at" 
FraSøoder Ni,8sum skrives Jil os' flere pp.a en Gang have begyndt at 

den5~.Novemb~}; 1.898: " afrigge deres Fartøjer, og der bet-
Fiskeri(·t efl<:-r AaU Nissum Fjordåke~ svæt' Travlhed. i "lille Havn", 

gaal' godt og, S)'lIt'S at ville give til· hvor~Skagensb~nens Jærnbanevogne ' 
, . ri'ndsstilknde Udhytte i Efteraaret., modtage de' afriggede Kutteres In
Købmafl~ Hush'd i Fjaml, d~r af~ , . ventari~genstande og Jærnballast. 

, koberde .flesteaf bl!-,'\·ærende.l1Jord~Tilførselen nfSildfra Gøte:borghar 
. n:~kere J dej'es Fangstl'r,bar sadedes været ubetydelig; af. Hummer er 
, afsendt fll-ro Hundrede Pund Aal samme Steds'rra tilført ca. l(iOO 

, " allerede. . Stkr. og' med 3', 8V~nske K v~ser . 
Af Ørred 'og Geddenskedes ogsaa ankom i· Dag fra Strømstad 'ca. 

en Del. 'IL ' .12,000 Sikr. alt ,tilbertærende 
Modtagere, pr. Dampskib fra· ~li· 

Fr~derik8havn, d. Il. l'{ovbr. 1898. stianssand ankom ca. 7000 Stkr. 
Fiskeriet i sidst forløbne bse Ji~t1. som' alle afgik pr. J ærnb~nevogn 
været hi ndret af urdHgt . Vejr; først direkte til d,et· tyske Marked, Pri· 
i Gaarog i Dilg er FiskeJ'fJaa<l~n sener ,for ~iden ca. ,l Kr~ 10 Øre 
begyndt at !søge til Havs.Udbyt~etpr.· Pd.. en., ,gros ab Norge , eller 

,VAr detfOl' yderst l'ing<', de fleste fik Sverrig. " Kutterne "Hawthorne" 
ikke Vaadpene . j . Havet, {øren4 Skpr. HandbyafColcJH~l'ter :lnd-
Stormepnødsagede' den,! til at søge. kom først i Ugen, fra' østersnskeri i ,.' - , . ' .' . '. '... . , , 

'Havnen, .knn ,faa bltvde en Fangst, Nords~en,hvor den 'ved Belgo~and: "~ 
af 20':'-30 Snese pr. Kutterrund,f, havdeti~!cet ca.' ~4,OOOStkr; østers,-

,'omkrinJ~ paiL. Kattegats,' IorskeHige' som . åfhændedes til Fil'Inaet "Vend~ . 
'FiskelMads6T. ''l'ilførself'D'' harsaa- . syssel Fiskeeksportfortetriing"; ,den 

.. ledes,vær.et fOl'~vinderid.e, dog ara ., 'samme Firma' .tilhørC'nde'Kiltter 
'.:sebQld~ingerite· StHl betyd\'lHge, at· . "Nordvest"'Skpr. Ml;I.dsenafF~e:'" 
EkspOr~enj ,læ~gere' Tid, vil kU:l)ne,derikshavn indkom" ~mtidig med, ,et 

\ ." , . " . .' - . . . 
fprtsætt..,s 'ubindret,Fiskt'ban,dlerne ligneiule Kvantum,' . som '.' Rederiet 
have ''forøyrigt intet fmod"enGang . ogsaa v4rModtaget/af, 'qt+- Kut- ' 

,;hnt:llemåt faa:~agrf'n(J .helt oprøm~ 'ternebave været, ,til' SØs iove1~o ,I, 

"Il1ede;, 3/;i KIJth're'b~vde, .før--. Ugel"er ndbyttØt,v,~lringe, til'~,.a.t' 
/d~t: urolige, V t'jr 'kom" fisket udf9r. ' . Fiskeriet ka.Usv,are 'ResQIng .. " .&1<' 
VeBtkystå~{ de indkom-fro. . T.versted . '. '. 
'med"lOti~aoo Snesep~. Kutter;~. 
Rødspætten . vejede ~·12--"13.P<l.pt~. ' 

'Snes og"'lieta#~s' me.lf l Kr: 20,Øre 
"--i Kr ~.' 50 Øre pr- SC!e'S;N u,: be': , 
gynd~r,sim.gfiskerne,at l~'.der~~' 

, .' ," " -'--'. ', .. ' , ,"'., . 
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, 'l~ug6ii ,.11","111. Ok.tobe~tii, 6: 'Novem,bel' 18:98. 
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~ · ~ ~ rI . ~"I : .' ~ .'" 'dl !Ø ': .'~ . '. =" .~- '.!~. ' 
TIIf.rt, af: , -af" ~lr~I.!!" , f" fil' ~l Cl: Do. :c >< ;r.!!' .. co .. o Ck' 

• • D.A. ~ bil ..... :c t)C . 
... . o ,o 

I ~. • ",'- =-!~ cD f 
li!.. ..... : ~' ... 
0' I ..... ~ , <~ .... bIl 

..:' o' 

Dl'&' ;-~ 
D . • 

CD ~ 
t:n 

n. .. k.l!i;k"i.H.; ... {,:..,..... ... . Pd' I pM I. Pol. I Pd. I ,Pd. P.d. I Pd, 

3tm. Fred~rikBh. 8260 ' .' ~ 1.80 
12. rr~'a:ndre Pladsel 22500 226 I 250 ~ , 806 I 360' 

Danilke Kvaser: 
, 3 ha .Fteåeriksh. ooi5Ol: 
16 fra a.ndrePladser! 8550 1 I 1804601 1800;. 

::KVasen 
:{(rIaiiiiIi 

lriskek.rog8~ Fåbriken' 
I s.inae<d~) A,"'.~tr, 1888 ". 

, UJldertilIlDed~tIlb'yde'~Fløk~mil 
"me anerkendte, 'S)ulrtevaad at bed
øtil Van' .. foukelllg" J,tIlngder og 

af Kalleha.ve, 41/:!Tons,' 
.' " .' . 

eJ,' billig. til SalK. 'uaar 
:eandel~n kan ske straks. . ' ' 

B. P. Bas.lIlsøen. 

, ". ' '. :M,aøkeøtø:rr&!.er tU den blUigøto 
anbefals'" llit Udø"lg .. l alle .!:Iuner I' Pdl; 90 ør. pr. Favn i ilal<eflerdig 
flak.kroge, _ .... 1 i Staal ,J .. r~., Stand" øemt andre Vaad til de fOr
lom :M,e •• ing, ..... m!p~l1rlll Tin 08. 8kelli1!'~ ,·Fi.keder. lIurtl/r, oS reel 

l bll9l"UlI 18\8 - . 

Bly. 'FoHende. mod Efnrk~.... Betjenmg. 

Conrlld chri8tØn8eft~ 
St. Str..ndetfll!de n. 

.-.tiib ... b ...... x: 

tllr~:øntfl4', 
Vaadbiniier . 

,SitalIn; . 

_ -Fre'dørikshavns'Fiske-og SætteshppØlj)le. , 
forbereder '·s9.a-y~indenbys'som udånbysElever ~i1 ;fiSke-og $ætie~kipper~ 
PFJ'yen .. N!BrlIi~re .. QplyStliiigergivøs' af :BestY,ielseu$" Formand', Konsid: 
ClIrIstiaB' Clooa i. Frederikshavn. 

• o" .~ 

" 
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.... w.~~,~~':.~"""-'''''''-'''''''''-'''~~" .. " .... , .. , ......... v..,,'\.'~'''''~''~ 
'. ,k,_bøn_.:~s,~;:.ekaniske 

-Net'&' ~'Gårn"Fabpikc, ,-
-JA~'. L~ ~utz~n,' Ma.i&~dalsvej". 

Efter' at de~ nye Fabriksbygning e~ 
"færdig' og Maskinantallet fotøget,kunne 
O'rdrernesom Regel ekspedere~ i Løbet 
af 1 å,,-' 2 Uger. 
"" .... "" ....... ", .... "", ... " ... ", .. , .. , .... ""-"""","",-"" .... ,,,"""""'.,." .... ,", ... " .... ,'-"'.,.~ , . 

l~. rbog for den dansk~ Fiskerfiaade 1899. ' 
- . 

, udkommel' den 9. December, og vil a'fnj't indeholde Fyr' og Fyrskibe pl),a 

Elben fra Søen til Harubul'g, med ·-kortfattet Anvisning til at benytte disse, 
sami.tY8~.e Stormsignaler. ' 

, Da Bogen kun trykkes' i et begrremlset, Opll!.g bedes Snlll'est Ordrer 
indgivet til Deres Boghandler ellt>r Formanden i Deres Fiskerforenirig 
eller ,til 

.7ranlz elzrialtreu8 5Joglrlllilieri, 
Grønne gade 10. 

, • . -'. 1 • . , 'I 

Altona··'Fiskeauction. 
JOHA~ COHRS,beediget Fiskeauctionator~ , 

Breva<lr.: Johann Cohra, Altona. . - , ' .. Telegramf!.dr.: eOhra, Alt'ona. 

'.Fi8ken~tfa bri~en nD Q, li mar k'',' 
Grønnehave, HelsiDKør~' Stengade 15. 

Telefonnu~mer ,,75 Hel.lD".I'''~ . }' 
'.leverer efter Bestilling ellerfrf!.~Lager ft'avoF m\e~ de nyeste og bedste. 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aah~ruaer, Aal,eradet. 
Rejerut~ Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og G~rn • . Botu~ 
ulil8gaT'tl l Hatnpe.qarn og Hørgarn i alle NI'; til Dagens billigste Priser og i 
bedste' Kvaliteter. ~", .. Iekuhe .. , Kork, I3'I.ad.træ eg Kate.ehu 

( haves, pa. Lager. . ' . . . ' 
, Hanlllende give. Rabat. forespørgsler b.ayare8atraka~ 

G -

,aediger'Ot.fc&-il.d. mag. WiU. [tlli"d~tJck. - Tl'fkt hOl Fra.~. Ohriftweu. Købe~b"vn 
. . 
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Nr. '46. 17. November. 1898. 

JI.d:~e::.D:l.S~1ade'b udgaar hver Torsdag. Annoncer op~ages ved Henvendelse til 
Frantz ChrlaUreu, Srønnegade IO. København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

'linje af l/lY Sides .Brede; for stall.~nde ÅtmonceT indrømmes betydelig Rabat. 
I 

Indhol.d; B.,ityrelseørudet. - Da.nak Fi .. keri, 
for.~ Hjælpefond. - Bergtn""UdstIDmsen.
~haTne)lagen. '-. EnD)' Dybhav. lIlksp6ilition. 

' ..... "'Ff."tl'&llQ!<!HeJl. '.U_lalld. - Genen+t'0uaJjl' 
ling. - B6adt~ ~ J!!iakenet PalL' Br&lDtmæsvig, 
Holbæk, og LammefjorcJ.. - J'illked"t ved Bornbolm. 

Mindre Meddelelser. Fiskeriberetninger. 
BekendtgØrelser. , 

Dansk FlskerJforenlnga ,Kontor, Storm
ga.de 20 Stu~lll, KØb~nhavn V, er ,aabent 

: fI;& ,9:-",,". Redaktøren af Medlemsbladet 
trættes desuden i'AlD,l. fh-.7 Svanemose
gaardsvej ,g Å, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og a.ndre FQrselldelser til For· 
eningens Konsulent bedes' altid alene adres
seredeti! hans Bopæl: F alkonergaardsvej 16', 
Købenllavn V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A.' hUlDg, DanishOonsulate, 
a, .usoovy Court, 

LondoOE. C. 
Telegram ·Adr.: SøJUng. London 

Capt. A. SøUlDg, " 
, 48, W~vel'leyStreet, 

. Hull. . 
Telegram-Adr.: &elling. Hull. 

hte Kvartal af Medlemsbladet 
for -1894 ønskes tilkøbs.Man ben
vender sig til Dansk Fiskeriforenings 
Kontor Stormgade2g. 

,; 

Bestyrelsesraadet. 

Efter Foreningens Love er Stem
mesedler med tilhørende Medlems
fortegnelse pr. Post udsend~e i de 
Amter, hvor nyt Valg af Medlemmer 
til Bestyrelsesraadet skal finde Sted, 
og forventes 4e tilbagesendte til Kon
toret i udfyldt Stand inden 15. Decem
ber. De -afgaaende Bestyrelsesraads
medlemmer, der efter Lovene kunne 
genvælges, ere, for: 

. Hjørring Amt: 
Købmand N. P. Bøjer, Hirtshals. 
Konsul J., C. Fabricius, Skagen. 
Skipper P. Niel~en, Bangsbostrand. 

" Ribe Amt: 

Strand~ontrol1ør A.Frost, Vejers. 
Fisker J. Johansen, Esbjerg. 

;, Randers Atnt: 
Konsul M. Micuaelsen, R. af D., 

Randers. 
~kipper P. Poulsen-Ist:rup~ Gl'enaa. 

Odense Amt: . 
G,rosserer' Thor Hansen, Odtmse. 
Sagfører ~heill, Bogense. ' 

~ 
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Københavns Amt: 
Fisker Ludvig Hansen, Amager. 

Københavns By: 
G1;'o.saerer ,Fr. Th.' Aqo.lph, R. D. M., 

København. 
Kaptajn, Fo.rretningsfører C. Schmie:. 

gelo.w, R. af D., Køberihavn. 

'Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Ved Fisker Jørgen Jensen, Slet· 
ten,' er indsendt Indholdet af en 
Bøsse dersteds, ialt 14 Kr. 48 øre. 

Dansk Fiskerifo.reningsHjælpefond, 
so.m har til Fo.rmaal at støtte fo.r
ulykkede Fiskere Dg deres Efterladte, 
mo.dtager Imed Taknemlighed Bidrag 
saa vel en Gang fo.r alle som aadige 

, paa Dansk Fiskeriforenings Ko.ntor, 
Stormgade Nr. 20. 

Bergens-U dstil.J.iIfgen. 

v. 
,Fra det kaspiske Havs overvæl

dende Fiskerivirksomhed, fra dets i 
mange Retninger enønu lavt stall
ende Fangemaadel' Dg fra tie svært 
byggede, skumle Fiskefartøjer, Dm 
man saa kan .skri~e, ·so.m minder Dm " 
Middelalderen, er der et langt Spring 
til Finlands Fiskefangst, til dets Dm 
Sverige mindende Redskaber og til 
dets' let byggede, spinkle Fartøjs
Typer. Alligevel er der o.gsaa her 
i visse Retninger flere Mærker af 
en ældre Kultur, af Overleveringer 
Dg af disse oprindelige Fo.rmer fo.r 
Fiskeredskaber, som tydeligt nok er 
Fællesgo.ds fo.r saa go.dt som alle 

Fo.lkef8}t'd. Her tænkes ikke neto.p 
'paaFiskespy4et, . Fiskekro.gen Dg 
GarD.ma~ken/so.m vi genfinder over 
.den hele Jo.rd, hvo.r Mennesket usker 
og har fisket fra de fjærneste Tider. 
Men Tankerne jævnfører disse .sin
drigt af Træstaver Dg Fletværk byg
gede Stængsler, bvo.r Fiske ledes ind 
Dg, vanskeligt paa ny hitter Vej ud 
til Fl'ilivet, hvo.rimo.d de, tages af. 
Fiskeren i Indretningens FangekarnJ 

mel' eller hives o.p med Fiskehager. 
Den russiske "J asy" nævnes i Lan
dets ældste Skrifter, Dg endnu har 
den tillige det gamle mongo.lske Navn 
"U tschug" . I Finland træffer vi 
aldeles ~i~nende Indhegninger ("Pa
tor") til Fangst af Laks Dg Hælt 
(Sik), Dg'" selv i No.rd-Sveri~e er Pa
ta'en et brugt Dg, meget indbringende 
Redskab, saa so.m i To.rne-Elv, hvo.r 
en go.d daglig Fangst kan gaa o.p 
til flere Hundrede Laks. J a,' det 
bar endDg ,truffet sig, at der i 
en eneste Pat a, j Løbet af et 
Døgn har været indestængt 1000 
Laks. Men aldeles lignende Stæng-

. sier var . o.gsaa i' Mo.del udstillede 
fra Japan, hvo.r deres V ægge bygges 
af tætstillede Bambusstfl,ver, so.m 
flækkes ud aflange Bambusrør. D~t 

japa:nske Stængsel ."Yeri" har flere 
.Underafdelinger, hvilke er sammen
stillet saaledes, at en" som er bygget 

. af bredere Staver Dg- genneniflettes, 
me,1i tykke Halmbaand, er illdrettet 
paa at fa.nge større Fiske. Den 
næste Afdeling,er bygget af mindre' 
brede Staver, sammenholdt m,ed tyn
dere Halmbaand, medens den tredje 
"Gaard" har de smalleste Staver Dg 
samm~nho.ldes . ·med Baand, sno.ede 
af Taver, flo.m faasfra Palmernes 
Bladskeder. I disse sidste Gaal'de 
stænges Smaafiskene inde. Lignende 



, :raBgeiri'dl'etniQse~ trådiør \ m.an' tor :', Retning, . ,~Forarbejder til Fiske
Re$ten'syd'paa ,i Asien; s8.1l1edes" 'vana.es'\rQ.tiDn~l1e', Drift. ,Finla.nds, 
h,'~,,' ~,r berhid den' ve'd Java brugte', Udbytte:a(Fiskeri -~r' im.idlertid af 

, " , ", ,I ' ", ' , ' 
Indbegn'ing, "Sero" kaldet. Vi t.ræ~etsl\4st()r V..ægt i 'dets Økonomi, at 

'a.ltsa'8.dis~eRedska.b~r ligefråden Fiakeriledelseil'iklie bar tøvet med, 
bot~i8ke ,'Bugt, til, Japan" fra ' d~t,' at. fØlgeNu1tidens~r~mskridt.' Man, 

" .kaspiske Hav, til Java; den ,samme harenddaljkaffetsiget ~idtpll,nkt 
, ' i >"Tllnkeligger~tilGrund, forde~ alle, ,for iQdgaaende' Fiskeljund~rsøgelSel', 

, ogknn,: stedlige ,Hensyn og forskel- ',' nem)ig "Ev:ois~i.skerifor$øksstation" 

'" 'ligt':Materiale fremkaldet 'nogle, Ai·, , og til, denudlast ,flere ~is.kevand'e 
, 'ngelser ,,' fra Typen. 'Endog i Ame~, "EvoisKronQpark" • Udmærkede 

, " ' )'rka finder vi et saadånt Fangeap-' 'Kaart"" viste; ikke alene Vandenes 
,"" parat;, f. Eks., denbrasi1iansk,e "OOf:, o.mf~ng, "IJIentiUige" deres Dybde, 

, "tal 'I. ' " ," ,'Planterækst, V!Io1'megrad og ;Fiske· 
,Fraa.t"~e e~ simpelt Gæroeaf ,mængde. ,Desudep havdeogsaaFin

:S~~,'~,io.'kh'Dde ' tilbågeholde 'den, land udnyttet :.Fotografien 'til' lære-
",,::v.eø Ebbet,dnd~ældtende,Fisk;,er Hge Frem~tiJlinger' af de enkelte 

'~dettydeiigt riok, at Fisker~n ~fter~ ,Egnes>Fiskemaa.der.; '" " ' , 
haånden er' kommen bl, at bygge' De talrige Modeller af Redskaber 
Ståmgelet af Træ og endelig 'af Træ. "til 'Llik,sefangst (foruden de allerede ,-
stok'ke'med uQJ;pændt Garn ',imellem. nævnt~ Pator, ogeaa StorrtIIer) min·, 
L~; :,s#ii:t:y~,(:!}igt er; det; af Stæng- " .de~e, om:LakSefan~st~nsV~rdi{Qr 
slefimod· tlalld i oprindelig(lUir være~ ,Finland: Over'for disse' sindnge og . 

; a.ab~ili· og senere er blevet ~ukket, mangeartede ':Redska~~r ,var det paa· 
,samt at disse "Gaarde" ,er blev.et f~ld~!lde,:· at se "saa lidt af Fange-
',Grundlagot for', den Udvikling,sqm' reds~aber til Sælfaii~t.Der drives, 
, e~~,t~L i Indret.ingen -af Bunqgarn 'vis~nok, bogen~lf~ngs( men baade 
. og~u8er.' )fen vi kommer foJ.' langt 'den \udstillede Model'afFa;,lden fra 
,bort, fra'vort Æmne" Udstillingen i, ,Østerbotten og Gatnetfra den øvre 
,Berg-eD; skønt vi bar den Undskyld- 'hotniskeBugtsyntes nærmest~t~ære: 
, ~in'g,'~t'netop et jkke uvigtigt Ud~' '. Vid'ne~byrd ,om, 'M man i Finl:!.nd, 

, byttlil $ofdet • internationale Stævne, nok' til Tjderudnytter Sæl'angstElD, 
, , ~, . '~r:'ae ,Oplysninger, det kan give~m man at niåD ;ing~nlunde,driver !ien 

denineDoeskelige KultursUdviIdings- lor,at in~skrænke de farlige, Fi~ke·, " 
,ga;n~, Det er dog Menmgliln 'med' 'røv~res Tal.,'D&tte,Ma~l 'torSæl~ 

• 'ait!æ,~,Ud,8tillinger, ,at, de ikkealone,bundefångst er ,dog il6ksfla. 'rigtigt, 
sk~f,,"tjen~ j' 'flerkantilQ Øj~ed' eller" "so~" d,en '. Indtægt Sælbundejægenn\ , 

/' :afhold~8< al~ne af materielle Hen'Syn. ; bar' 'a f Sælti~l;densTran' og Hud., 
i' ~,D&D'finike 4f4~ling indtog ikke, '" Imidl,·rHd J~al'FiQJ..aridr'li~e saa ,lidt' 

,~o,.genl!torPl.ds., , ,. Men den/var som: .8viidge,ellel'-1lusland'eller,lU 
>oNn.t " medS_~~tmdskab,' og' 9mhu;.: ' 'De~s Ty&kland,~ndnl1ikkenaaet ,til" . 
',:&1neseJi Int~~emaatte det , hav~ _' lig4fre~ at,:pr~ln~e~e, for <Drab 'af 

',for ~h.ver, ~om ~r,f~en1ad;,at et, ' &ælb\u9<le~:':4t,alleØ~ter8Ølan4eet 
" saa fiskengtLand!, SOm det :v.1I,rid.;:', Da:nmat'k:d.et~,tin~f)tei$Ofil 'hal" naILet 
:','tige; Fi.n~and,alt er'Jp.llgt',frettlme L til at "gflUltefuf.' en'"rationei Sæl-

'. " ',' . . " ",.' 
~> 

\ 
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. hbndej~gt, 'idef k1.~~.tlei$ .p~ef: el{ 'deli~ Pr~g,~el sagtens ogsaaiordi , 
··på.sseDdePr~lQie~or.,~.hv~r4~<e.bt· ,dens~ds&be)/ vp.l' ,retpaafå:Td$d~'." , 
,Sæihunifog tilli~e' 'udyiklel"';S~li:tlin~,' . spin~le, selv ~ehvi8 Ma8.lcer~a.li·g
dej~St~~ '., ved ,a:t: !lka~e b1i1ig~ Skyd'e- ,,' ,sten. a!støtre ,;Fisk:e,:sa~ SQm, 'T,~h, 
vaabe~ !irFiske~og, a~dte,·. sO,m vil ,.', .fi~ke og Hajer. emrekre Liner 'og 
jage8ælhiin,delle.. Skydning .~r. hidtil ,N~t, Som ~Edderkoppevl,'&v ,'OWa.ge',·· 
d,en hedstvirke!l'de F~lDgaug8~aade, lat. at; gøre Fiskegrejerne : saa' lidt' \ ~. 
naar "det. g~ld~r 'Sælhunde~es' Ud· "synlige i Vandet, S9111 , oyerhovede't, ',', 
rydael~e.·':U~nhøjst' ·~ærkeligt$r· 'I!luligi," dets9m Styrken 'ikkes,kal 
det,a~ de,andre"~s~ersø·&ta.tet, ikke; '.lidefor m~get, ltendetegnedetilligt;; , 
~ndnu " har,' ment, ,ilt d'et \~r paa Tide' hvad det af lle'ds1!:ab VåT udstillet. 
at føre.en haa~nå~ket.Kåm"p;i'mod . 'Manmaa nu ikke ;,tænk~sig, 'at;' ; 
disse Skadedyr, SC?mdog' uden' Sa~- .'.' fordi )ted-skåberne 'er fint; lavede og 

. ,menligning ,er, de 'Fiskefjend'r riu~nti,lsyn~la.dende spinkle, ,Fiskeren f' 
lettest kan . hDlde, i Ave ,og 'eød'da','Jalninderf'qr kun. ø,,~r'81nFan~st 
helt ~dryd:de. I <let,hele \ er 'd~t .'nær Kysterne eUeri stilfærdigt· 
J?~f.ldeDd~, hVO;f længe det, "a.r~r; V~D:~., 'TværtiJl!,od vDver.·' hart ,$ig, ,', 
inden. 'FiBkerie1i . Dptagar,en.direkte· . lallg~,ud, lægger Fiskeliilern~" endog. 
;ogh~dna~lte~ Kamp m.~ ,dElts : pM. ,Dybdel' indtil 300' Faine'. og 

Konkutt;enter 'y~d ,Udnyttelsen <af; tilmed ,hal" at kæmpe med'st~rke 
~ \" . ' -. , ,'- ',' -' > 

døfangeværdlge;Eiske. Hidtil hår, m,å:n' Havstrømmtlbp,ade, Bommet OI;,Vi:n" : 
derWQd ilIBPpe. undladt 'nogen LE'j~' " ter: .. Fis.keriets Vigtighed' {re'mga~r" 
lighed~hvor o~dile,tFl~keridrives og, ogsaa Ilevåf, at ove, 'halvtredji )f~~ 
bør 'drives~tilat, se Jri,akerenpaaHon: Mennesker sysselsættes' -ved' .Fi~ : :. ; 
Fingrene .. :bet at· spart gålt f~tDled . akecierne fDl'udnn meddeN ~riilg$veje~ , 
hans Redskab, ~Iia.rt' med' hans Fi~ . som umiddelbart erknyttettI1 disse, .". 
sketid ; 'snart er 'det den liUe'I!'isk,. medens FiSkeriøtudøves . fra 'Omtrent 

,man tager undel'Finnel'n,e ogJsnarl '400,000 Fartøjer. Men' Fisk~riets, 
, stænger' man 'fDr'Vande,hvDl'fra FI· PriJq,ukter harogaaa en aarIig Værdi, 
skeren,men ikke jtildre:Fiskefan,iere; ~'afomtrent32MillionerKroneri ,af 

. har atfjænie s~'i:M:etlpå.a.saIJime" 'hvilke' næstenRalvdel~n Skyldes" 
Tid ~ader man Vt}.abnen~hvi1e over,' 'Indtægten afFiskegøånilig. '])e8rtden. ~ 
for ,1Iaa grumme Fiskeædere sdm undlader dtln,ftiitige, Japanøserheller' ", 
Sælhun,d~, "l,4'ar,syi,n, Hajer o .. ~.a.ikke· at' drag~~ytte åf,-dsseHa;~< ' 
Den; Tid.vll 'dog' kpmøe", da "man "produkter, hvorpaa Evropæer~e-liidtll . 
~ødell ~il at søge Fiskevandene"ren'Se~ 'n~ppe' har lagt' Vægt;'saalpal\s:; 
Torflere'Slags' Udyr, ~etop sOm nian-·' Blaqtang, Snegle, Blækfiske .. Osv,.' 
81t' lænse, s~a vidt. muUsi, fjierner, "Over >fDrønsaå stor: Fjske-Industri ' , 
Ugræ8Set ftaMarker og,Raver." " kaP man ikke nnlliesvedå.t 'opda.ge; '~ 
, " " ", ", , 'hvor godt Japan ;flrfulg!;m'ed'iJl'~., 

, ' . .. bBkatioil· af Maskingain •• Sejld~';" 
V~dSidenal Finland hltvi};Ja-' vævnIng Dg.' tilli~ i videnskabelig ''.. 

p.anliin: fine Afdeling.' per var Lys "Omsorgfor ttudbredel{tlndskåb , ..... . 
'Over ,den og ~nProPe~hed' og' ~et~' . om! F~ske, F~erish~ijstikog :i.nde~,," : 
lled, sDmgav den ligesom etk!in- . nyttig ,Oplysning •. ' . . ' ',. 

I· ' 

j" • 
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'.. • J aP,linelierpesstore ~ indø.$trlelle '. FOik,. som dg· var"lskv~djge i deres 
'," ~ygtig1ied}gav $ig9gs,rut,V,dnesh!rd-OPtI:æden:, ~enm,an,'Jik tillig& det, . 
,,' l de' sma,gfulde Luksusvarer af8]hld~ ': Indtryk"at de var ~dt for at lære, 
. pa.qde,PerJemoder og Gelåtinepap:i'r"og at, di h~vde:EvnetiI. at se sig 
. ' :foruden ifrøverne \ af' Leverttan og . . godt.' om. Den jap~DBke . Kommissær 

,n'edlagteFiskevar~r., Man, kumile 'var ,i)rofessor;JJr,' K: Kisjinouye 
, mærkeUgt -nok: høre Udtalelser, som fra Tokio. " .&rUl. P84iI ...... 
~ løb, ud:i den Opfattelse, :a.tfle ja,.; 1-: .. . .. 

, 'PJUls~e $ager:(R.edskaber og Pro-' 
. , ;dukter}~gentll~ku'nhavdelnteres.se' .', . . ' .. 
,/SOJll .. Kuriositeter . '"Redska'berne, " Vestkysthavnesa.gen~ 
" m..ente visse., Folk, "frelDbyder jo ' ',' ,", , 
inte~,somvi kan bruge,.ogFisk~- Hr. G. Berthelsen's A,rtikel i '~æJ'. I 

v~l'er~~ 'steminer ikke med vol", ev~ ~ 'værend,e :B1a~s sidste Nummer ,inde. 
.... ropæiske Smag~" Men .det er ,tilladt, . "holdt 'en for mig\Jorhf.\,vsende 0.plY8-
':' at; sre·1id.f nøj~re paa Forholdet, og ning, den nemiii; at viVestkystboere 
, I :in~~kan'~~' nægte " den O~erlegen- ,t~ll~ Br., Ein~1tbllindt. vor~ Naboer, . 

/ \ 'h~dl. Arbejdet, . som døn Japanske ,og lkke ,som Jeg ~, efter HaDS Syn. 
Afdeling ·yiste ligefra den større 'p:&a Spørg8maalet, oUt '. en Vest1!:yst. 
rundbøjeq.e" halvsnoede La,ngline·.havn: at dømme,,-. gaDl>ke' sikkert 

,'~rogudenModhage tIl di~se me- / havde ~ an~get .. blandt . vor, Gen
" I!'t'in:ijgø :nvlWg~:Vluekroge,. som, fæ~ . hoer j . ~thi . han 'er den første Vest-
, , stede, tiludsøgie Gut-Forløbere, vid- kystboer, . jeg end~ult!1t ,haft Lej~ 

nede om Fiskeeksportens høje Stand· ligheo' - til at·· høre udtale .sig 
,'p\inlg;:l/ Jap!1n. Den Dygt~ghed,s~mmod . e~, Yestky'stha,vn .. ~Teg. be
kan.Ievere sligiSmedearbejde' og trivler iDlidlerth:1 ikke, at Hr. Pin· 
I$om.kan',koge og' pal!:ke Fisfllekød' bolt med sine, tvende, Artikler i~ 
saa:boldbart 'Som Japaneseren, finder' nærværende Blads :N'i': 37'08 38 vil 

, pgsa.a, frem, om den is~ttef ajg ~t - indlægge sig ikke liden Agtelse hos 
, .. saa.da.ntMaai,~:;tt ~kabe OverfQrh:UJtil . Havnen. 1tlodstar.dere,. d,er' Sikkert 

l Filikevater producerende Lande en' ville udbryde, '/lt,h,anabsolut 'er en 
I . .". '.' , .' 

, Konk':lrrenoe" hvis Følger kan. blive :tf de faf\. Ve8~jyd.er, . der serklary 
'sær!1eles indgribende: JapaJileseren og ,fornuftigt paa Tingene, - men 
'er.·saa, kløgtig, at ban hurtig vjl til lIel'veSagen. ",-
tr~fEe_delf evropæiske Smag, dersom' '. Hr. P. ',<bager sin~Sll1tningerm,d 
det svarer Regning' for .ham, og han ~bjerg, Havn som.. ,Eksempel '"" 
vil .. da . ov~rsvømnie Markeq.'et· med hvilket :fot. ~aa. .vidt, kan .. være' lige 
alle ,Slags,' Fiskeprodukter, , ligef~a:, sas. beldigt Som at' gu/til ty.e og 
tørrøt og saltet ;Fisktildenfineø~e' engelske,'Hfl.vne, ,o$,kQm~er tjldet' 
·,Iieve~fl.n" '~a.a', SaJ;ld~ som han har "Resultat, \at:~km:ltdb1ttet fra denne 
døt. 'allerbedste . Raainateriale til vpr.eneste Vøstkl:øthav~er saaaf· 

, . B.a~~ighed; '. , .. ' .s,kr~kende; fI.~:detikb~ananspo~e c, 

. fkJte, fafl,' Japanes~e va,r' .sendt tilAn.l.g~be,a.f·.'el!. :'ny: Ht. p~s - . 
over til/B(lrgen~ . Man :fik;' det Jn~-' . Fi~emstilling"~:,~Øl~8nUgaing mel· 

" ',,'tJ;,Yk;,'at, ,detva,r .1igesaa ~y~ti$~ 'lem'EfU,jel'~s~ ,SkaSlll~,~~ ,Fred~riks· 
,") ". I , 

'l' 

./ .. 
\ 

" 

, 

':' 

, , 



> ' 

I" 

, .' ! • 

h~vn8' FiskMlaader og''d~re~re~p: ~ paaAfsætningsomraadet'erefavori. 
';t:1dbytte' er;i81idler641meget:e~siaig' serødø fremfor ~bj.rg· "Kutterne,) 

, " \' og misvisepøe. -: E~bjergs Fi~kefla~de,,' ' derI bovedsagelig 6rØ', anvistø paa' '; 
der i Antl).!.' af'Ktttlere 'saavel 'som" ,Elsbjergt hvor UdbytfetøJ Faogst~ll :' 
:f Længdeat'.Fi~k~id ....:.. j~, forud~, undertiden, som en ,naturlig Følge;" 
sætteru , at ar. ,P. med det halv~ armeget stor Tilføtselt kan være, ' 

" ~ar)nener f 8 Maaned~r, - , ~an mindre glInstig; thi i Modsætnfng tif 
~iijes 'ligSltagens, har vel ikke ind~ -Esbjerg,er det sikkert dell færreste , 
fisket etS8.K ~tort lJeløb 'som dennes, pel.af Skagens og }rrederiksbavns 
men ,.det ma~ ta,ges i. Betragtning,' Kutternes Fangst .der forha,ndlei!t,fl'lt·' 
at over l/I.' Part~af, lisbjerg' Kut~ Frederiksbavn. ' ", ,/ 

, < tern~ eresmaaBaaøe paa: ca. io; DisSe Kend~erninger,der godt- . 
Tons Stykket, hvoraf 3' i- kvantitativt gøre' Grunden, hvorfor Eshjerg Kut:' 
og pekuniært Udbytte' kun '~ari stille~ "ternE; i "den'. samled e Sum af Fisk~ri- , 
lig ,'en ~f de 'større Kuttere. ' Dm'" ,udbyttet staatilbage for Skagens og f 

næst maD. tages' H~nsyn til, atilen' FrElderikshavns Kutterne, -m~å.: Hr., 
]'isk, ~9rindfisl:es af Esbjerg Kut~ P.i Iveren for sin Bøvi"førelse tlnten 
terue,som Regelbele Aaret i Stør-' have overset eller ogsaal'ære uvidende ." 
relse ',falder betydølig ,mindre ud end om t , men ,tjltrods fol' disse, vil jeg 
de~Fislc, 'Kutterne fra Skag~n og, dog spørge Hr. 'P., om han med, 
Frederik;sbavn intlfiske, og for i den 'Tal k,an bevisføre,.at Udbytt~t;f'ot'-
Hens~nde a.t drage ~n Sammenlig-, delt efter Kutternes Drægtighed, er 

, ning, kan man omtrent sige. 'at hvad ~indrepr. Register :1'ons fOl' Esbjerg 
der 'er Fiskeri!\ Maksimum Vægt ,ber, Klitterne' Elnd for Sk:).gens og Frede-
er ,dens Minimum der, hvl,lket selV, riksbavns Kutterne, elJer{or at 
følgelig ved Afsa;;tning af Fisken som 'sUne Hr. P.s mangelfulde Sammen- ' 
Handelsvare ,spiller den allerstørste lignihg i ,et endnu skarpere Dys-
Rolle og giver en hi~JllelvidForskel,'ka.n han bevise, at 'detgenne:msnit- ' 
i Udbytte. Desude.n fiskes alFrede- ligeProcøntudbytte for, Kutternes og. 
rikshMns ·ogSkagensKuttere 'til for, den enkelte ,Fiskers Vedkom-
Tider ikke ubetydelige Kvanta mende bar været mindre i Esbjerg 
:runger, Pighvaretc,,' Fiskesorter~ end i Frederikshavn?, -J~~' til- ' , ' 
der afgive .. værdifuld Fangst og stort', . lader migpa~ Forhaand {i,t 'ytre 

, pekuniært U dbyttå, men som'l<'iskern~ min T~ivl.N aar man -derfor i, Virke-
her, sah: god~ som ikke kende ,noget ljgbeden efter de foreliggende' ,Fakta' " 
til, og en fjerde . Tiii.,g, ,som heller' har ,al 'god' GrUnd til at, væ~ 'til- ' 
ikke bør forglemmes, er, at Skagells·· freds med Fisk~rietf.ra Esbjerg 
og Frederikshavns Kutternø fra det .' 'Havn, iro'ds det, ~t h~r i Wn ude- . 
Søterritoriqm, de hGvedsageligoperere lukkende, ,dnves Sn~rrevaai.1~fiskeri" , 
'paa, bave!enf'orholdsvislet, og' di-hvor meget størJ.le 'OplIvin'gvildeqda 
rakte Adgang til Landets bedste sikkert ikke Fiskeriet, Udbyttet øtc. " 

" ,Marked fol' levende, Fisk, ,nemlig ta.ge ved 'en DQ:fdlJgere V estkysthavD,'~ 
Kø1;>enhavn,saavel som til, andre del', ved ,sin Beliggenh~d vil',skaffe " 
gode' A(sætningsteder 'i~orge og lettere og korteI:e Adgang til mllnge , 
Svemg, Saa,Øl1Jl vil se, at de' ogsaa I.f danske Vi.skere hidtil udYl'kede,' i r 

" '.'" I " i ' {, 
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Fisk~grunde, Qg hvorfra. man dristigt 
tør regne,at Fangstdagene for de 
forskellige FiskesortersVedkommende 
vil mere end fQrdoble sig mod nu, 
og tillige blive ,betydelig fie~e en'd 
de ere fra Esbjerg Havn; tbi man 
mali. ~elhuskepaa, at Esbjerg Håvn 
ikke blev bygget som Fiskerihavn, 
men somTr~khavn, og endskønt 
den uomtvistelig er ell meget ,for
trinligVestkysthavn, kan de~ dog 
ved sin Beliggenhed, ca. 2 Mil fra 
Dybvandet, ikke tilfulde yde sl'Lmme 
Betingelser f~r Fiskeriet som en 
nordligere Vestkysthavn med Dyb
vandet 0& Fiskegrundene umiddel
bart foran sig. - Samtidig kan be- . 
mærkes, at de Forbedringer, Esbjerg 
Havn er undergaaet, hovedsagelig 
ere udførte med Trafiken for øje, 
med Un!ltagelse af den sidst bevil
ligede Forbedring resp. Udvidel~e: 

"Den nye Fiskerihavn ". - Men 
trods de talrige Millione~, som Es
bjerg Havn efter Hr. P:s Angivelse, 
smar i, svarer den' sig dog, og der 
er absolu~ ingen 'Tvivl om, at den 
nye Fiskerihavn, som nu er under 
Arbejde, ogsaa. vil komme til at 
holde Balance. - Det skulde glæde 
mig, om Hr. P. efter d~tte maatte 
komme til at ,se Fiskeriforholdene . 
ved, Esbjerg Havn i 'et andet. og 
lidt gunstigere. Lys, end han i sirie 

':Artikler har klargjort sit Kendskab 
til «em, og maaskeefter'moden.Ov.er
vejelse komme til Ilet JJ.liesultat, at, 
selvom en nor<Jligere Vestkystllavn 
ikke kan tænkes at briDge Fiskeriet 

.. og Fiskerne større, saa' dog i det 
mindste lige sa.a mange Goder som 
dens, Nabo,: Esbjerg Havn. Han 
har da efter min Mening i det 
mindste - gjort . et. Fremskridt. 
H vor iøjnefaldende skaxp smar ellers 

/ 

Hr. P. paa sit Standpunkt ikke i 
Kontrast til den nationale Sympathi 
og hjælpEmde Beredvillighed, der i 
den senere Tid sta.dig . har været 
vist VOl'e Vestkystfiskere, naar en 
eller anden Ulykke af større Art 
har ramt dem. Skulde Hr. P.imid
lertid holde sig, som en tapper l\bd
sta.nder af Vestkyøthavnen, saa la.d 
os desuagtet haabe, at Spørgsmaalet, 
selvom det allerede er gammelt," 
dog stadig, indtil dets Løsning sker, 
vil holde sig frisk og ung. - En 
Indrømmelse maa jeg dog til Slut 
gøre Hr. P. - den nemlig, at Vest
kysthavnesagens Forkæmpere bør 
komme med' ædruelige Krav og enes 
om et Projekt for Anlæget af en 
enkelt Havn paa et passende Sted 

, paa Jyllands V østkyst, og da' af al 
Kraft søge at ,drive Fordringen 
igeimen. 

Esbjerg, den 18. Oktober 1898. 
G. 'l'aabbeL 

En ny Dybhavs Ekspedition. 

I November Maaned fOJ;'lader ifølge 
Times en Ekspedition Lohdon for at 
undersøge det endnu . uløste Spørgs
maal om Fordelingen af Dyrelivet i 
Havet. Da Dybhavsundersøgelserne 
begyndte o: 1840, troede ,man, at 

',alt Liv i Oceanet var indskrænket 
til et forholdsvis smalt Overflade .. 
bælte~ Vel havd~' man tidligerepaa 
tilfældig Maade faaetBeviser, paa, 
detfejlagtige i denne Antagelse,. men 
man ignorerede disse Beviser paa 

. Grund af de' negative Resultater 
'man hidtil havde faaet fra Viden
ska.bsmænd, der havde foresat sig at 
løse Spørgsmaalet. 

Saaledes :hævd~de fler.e Videnskabs 
. . 
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.. 
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mænd med Edward Farbes i Spidsen, 
at Havet var ubeboet under en Dybde 
af ca. 300 Favne. pndersøgelserne 
fra ,;Cha.llenger« Ekspeditionen viste 
imidlertid, at det øde Dyb ejede en 
rig Fauna aldeles forskellig fra Over
lIadelivet, saaledes at den gumle 
Theori maatte forla(\E,s for dog kun 

- at opstaa i en modificeret Form, idet 
Professor Alex. Agasslz og lIere søgte 
at paavise, at Dyrelivet kun holder 
sig til et Overfladebælte og et Bund: 
bælte, medens den store mellemlig
gende Zone er helt blottet for Liv. 
Et andet Parti med John Murray 
fra Challenger Ekspeditionen i Spid
sen hævder den Opfattelse, at Oce
anet er beboelig i alle Dybder under 
Havfladen. 

Vanskeligheden,ved at faa Spørgs
maalet løst bestaar i, at Fangst
apparaterne ikke tidligere have kun
net fiske i det mellemliggende Bælte 
uden ogsaa at faa Fangst ved at 
hales gennem Overfladebæltet, hvor
fra saa hele Fangsten mulig kun 
stamme. Man benytter derfor nu, 
lukkede Poser eller N æt, der først 

,aabnes i den Dybde, hvorfra man 
ønsker Fangstprøven, og som atter, 

, naar man har benyttet dem, kunde 
lukkes, forinden de hales gennem 
Overfladevandet. Resultatet hul' imid
lertid ikke altid svaret til Forvent
ningerne, thi Professor Agassiz' egne 
Lukkeposer kom altid tomme op fra 
det mellemliggende Bælte, og naur 
andre Forskere, som Professor Chun 
og Fyrsten ai Monaco, kom til det 
modsatte Resultat, mente man, det 
stammede fra Mangler og Utætheder, 
ved deres Apparater. 

Nu vil man i England forsøge paa 
ny og efter andre Principper. John 
Hurray opdagede. paa 'Challenger 

Ekspeditionen, - at han, naar han 
forøgede' Dybden, hvori Nættene 
bleve slæbte, fik: lIere Arter af Dyre .. 
livet, 'end naarhan kun slæbte dem 
i Overfladevandet. Jilftar denne Frem
gangsmaade bygges Princippet i de 
~y 'Undersøgelser, SOlt) skalledes af 
Mt. George MurJ;ay, der har fundet 
Støtte hos det engelsk~ kgl. geogra
fiske Selskab og andre, og faaet 
Damperen nOceana" stillet til Dis
position. 

Oceana skal afgaa til Vestkysten 
uf Irland og begynde U l'ldersøgelserne 
30 Kvartmil vest fol' Dingle Bay 

, pau Kanten af 100 Favne Grændsen. 
Derefter dampes langsomt 10 Længde- ' 
grader vestpaa, medens der stadig 
samlesMateriale mea en vertikalKæde 
af Slæbeposer, der' udsættes, ef ter
haanden som Dybden tiltager, for 
hV{lr ,70 a 180 Favne, saaledes at 
der skal være 28 Poser ude, naar 

\ 
den underste er pa~l 2000 Favnes 
Dybde. Samtidig foretages Lodnin
ger og Temperaturmuulinger og om 
muligt .travles der paå det dybe Vand. 
For SammenligningsSkyld gøres ogsaa 
Forsøg med selvlukkende Poser, som 
tidligere anvendtes af Professor 
Agassiz; medens Hovedøjemedet med' 
Ekspeditionen er ut bestemme det 
oceaniske Livs vertikale Fordeling 
ved Hjælp af en Rækkeaabne Poser. 

Fisketransporten .til England. 

Ringkjøbing, den 8. Novbr. 1898. 
Fra denne 'Plads er der, særlig i 
Sommer, bleven eksporteret betyde
lige Mængder AnI til England paa., 
Grund af den rige Fangst i Fjor
den, og man er i voksende Grad 
bleven klar over, a.t Transportfor. 
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holdene foraarsage særdeles betyde
lige Tab i denne Branche. Den 
langt største Part af de her fiskede 
ca. 300000 Pd. Aul. er gaaet til 
London; men uouer Rejsen lider 
Forsendelserne Forsinkelser ikke 
alene paa Routcn Parkeston-Lon
don, men ogsaa i Esbjerg, saa at 
Varen kommer frem i daarlig For
fatning. At faa' Aalen levende paa 
Markedet betinger kun en ordent
lig Pris, men hvorledes kan dette 
opnaas, naar Afsenderen ikke kan 
beregne Rejsens Varighed. Som 
Eksempel kan' nævnes, at der herfra 
for nylig ekspederedes en Sending 
Aal, der efter Planen kunue være i 
London Mandag Morgen, '> men først 
kom der med 30 Timers Forsin
kelse, sesvfølgelig alle døde, en 

. daarlig Handelsvare, og som solgtes 
'med stort Tab. 

Denne Sag er det af særdeles 
Betydning at faa tidssvarende ord
net. Vor Eksport af' levende Aal 
til England har særlig i det sidste 
Par Aar taget et stort Opsvmg; 
men den vil ikke kunne udvikles, 
safremt vort Dampskibsselskab og 
det engelske Baneselskab vedblivende 
skulle arbejde lIaa uheldigt sammen. 
En forbedret Transport vilde ud
rette meget og give denne Nærings
gren et stort Stød fremad. 

Man skulde synes, at R('geringen 
let kunde faa det statsunderstøttede 
Dampskibsselskab til a,t gøre sin 
Pligt, saaledes at man undgik For
sinkelser i Esbjerg. I England har 
Regeringen jo ogsaa Folk til at va· 
retage danske Interesser, sall, Bane
selskabet dersteds ogsaa kunde blive 
holdt til en mere . samvittighedsfuld 
Varetagelse ilfvor 'l'ransport. Dette" 
kunde forsøges, inden man greb til ' 

,/ 

'Stærkere og mere kostbare Forholds
regler. 

Generalforsamling. 

Ise/jordens Fiskeriforening a.fhold t 
sin aarlige Generalforsamling den 9. 
November., Regnskahet fremlagdes 
i revideret Stand og godkendtes en· 
st(;lmmigt, og det besluttedes at ind
melde Foreningen som fJed i Dansk 
Fiskeriforening. Det vedtoges at 
arhejde for Aalekvabbens Fredning 
under en eventuel Forandring' af 
Fiskerivedtægten. Ligeledes beslut
tedes, at søge Vedtægterne for Hol· 
bæk, Bramsnæsvig og Lammefjorden 
forenede til en samlet Vedtægt med, 
Hensyn paa Flyndervaådets Ind
skrænkning. Til Fisker, Hans P; 
Hansen Bognæs y~er Foreningen en 
Højskoleunderstøttelse' af 25 Kr. 

Til Formand valgtes N. S. Jensen 
Dragerup, til Bestyrelsesmedlemmer 
valgtes J. Petersen, Holbæk, Jens 
P. Larsen, Ourø, Jens P. Nielsen, 
Bramsnæs. 

Til Ri visorer valgtes Erastus 
Jensen og Jens P. Nielsen Kidse~ 

rup. Medlemsbidraget fastsattes til 
en Krone pr. Medlem for næste Aar. 
Det besluttedes at afholde en Kap
sejlads i Sommeren 1899. 

Baadtype. 

Fra Lemvig skrives der til os. 
Ved Byens LystanlægsStrand ' 

har der i tre Aa,r henligget en ny
bygget Baad, hvis Historie forment
lig har Krav paa at blive opbevaret 
af nærværende 'Blad. Den er bygget 
af Skolelærer Rasmussen, Oustrup 

, 
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ved Kellerup, hvilken Mand ved 
Efterretninge~ om den store Fisker
ulykke 1893 fattede Tanken om at 
bygge en synke- og kæntrefri Fisker
baad. 

Lærer Rasmussen androg om en 
lille Understøttelse til at faa Em 
Baad bygget efter en Model, han 
havde udtænkt 1894, IllRn saavel 

. hos :Ministeriet som hos, Harboøre
fonden fik han Afslag. Han rejste 
da ud til Vesterhavet og viste en 
Havfisker TegningeJ;l, og denne op
muntrede ham til at tage fat. Saa 
byggede han' ved egen Hjælp Baa
den, sejlede selvanden de 18 Mil. 
ad Limfjorden her til Byen i en 
forrygende Storm i Slutningen af 
OktobJr 1895, hvilken Tur Baaden 
klarede fortrinlig. To Fiskere fra 
Fjaltring bleve saa hidkaldte for at 
bedømme Baaden; me'n de erklæ
rede, at den var for høj i Stævnen 
til som Regel at kunne bruges til 
at ro imod Havet. 

Det var en meget stor Skuffelse 
for Læreren, der for at faa den 
færdig havde maattet laane 300 
Kr., og foruden denne Sum havde 
den slugt alt hans Arbejde en Som
mer i Fritiden for Skolen. Han 
havde villet gøre en god Gærning 
mod Vesterhavsfiskerne, men naaede 
ikke andet end at vise sin Vilje. 

Baadens Konstruktion er noget 
ejendommelig, men Fagkyndige have 
'udtalt' sig godt om den som ,Red
ningsbaad. Bygmesteren, der nu kun 
har en lille Pen'sion at leve af, har 
saaledes af sin Tanke med Baaden . 
kun haft Sorg samt et Pengetab, 
han ikke godt kan bære. Men en 
Omtale fortjener Sagen sikkert for 
dens smQkke Formaals Skyld. 

Fiskeriet paa Bramsnæsvig, 
. Holbæk- og Lammefjord. 

Fiskeriet he"r paa Fjordene er nu 
omtrent afsluttet for i Aar, og det 
er ikke saa lidt under et Middelaar. 
Vort Ho\"edfiskeri er Sildefiskeriet 
med Bundgarn, mell i Aar er det 
paa de bedste Steder tildels sIa aet 
fejl, hvilket er et føleligt Tab for 
de Fiskere, der benytte dette Fiskeri. 
Sildepriserne vare tilmed smaa, om 
end ikke saa la ve som for 2 Aar 
siden. Da man jo imidlertid mener, 
at Sildene ikke kunne opfiskes, kan 
det vel blive bedre igen. 

Torsk og Hornnsk har det ogsaa' 
været smaat med i de senere Aa.r, 
saa det ser næsten ud til, at disse 
Fisk helt forsvinde fra vore Fjorde; 
en Del af Fiskerne give Vaaddene, 
Skylden herfor, og maaske ikke helt 
uden Grund;' ikke fordi Vaaddene 
fange saa mange af dem, men da 
særlig Hornfisken er sky, kan det 
jo tænkes, at Vaaddene skræmme' 
disse Fisk, saa de søge ud paa dybere 
Vand og ud af Fjorden, inden de I 

haNe leget. Der har ialt Fald, siden 
man begyndte. med Slæbevaaddene, 
ikke været ret mange Torsk paa 
Fjorden; disse ere ellers bekendte 
for deres Godhed og betales tidt 
med 16 Øre Pundet. Tidligere, den 
Gang der var nok af dem her paa 
Fjorden, solgtes de for 5 Øre Stk. 
Nu maa Fiskerne over undel'Samsø 
eller paa Østkysten af Jylland for 
at fange dem paa Kroge j men da 
disse Torsk er raf en ringere Beskaf
fenhed, kunne de kun sælges, naar 
der er smaat af dem paa Fjorden. 
I Efteraarot har der dog vist sig 
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,lid,fTor&k ber påå'~~lllmefjordell 
,øgiOVrøsut.u:L " ' , , 

" . Ånle:fiskeriet haro'gsa,a givetdaar; 
ligfUd9ytte; men ,det 'kan jo tænkes,. ' 
at.·det:~olde'VE'jr .i Foraar ogSom-

./' ' \,' -' 

8., 'H Ptmd Aal til R.use regnes for 
, det· bedste, , der er fisIFet. Og Sildene 
, udeblivehE'lt i Aai1, 'saa nu have vi 
ikke, andet end~ Aalestangningen at 
,'- . , 

sætte vor Lid til, og det plejer ikke 
at-give ml'l~t, ED Fjordfiaker. mer. tildeis'bærer SkylØen derfor., der 

~r"D;~ppe fiaketmer.e' end' bah,t' saa 
, .' ·,maDg&A.~I'pan Kroge i Sommer 
" ,som,.iFjor,~.inm~r, qa. var' det ikke 

Fiskeriet ved Bornholm. 
~je1gent"at, 2 Mand paa ca~rOOQ. • r.~ksefjskeri~t med Krog er nu 

" .K:rog.ek~nde,fal)ge 100 Pund ogpegyndt, og der er Ide ,sidste Dage 
.. 'undertiden derover; i A,ar Yal'ma,t:t ,.indhragt enkelte Laks til de for
, ' glB.11e ,ved åt 'fang~308. 40 Pund, 'sk~l1ige, Fiskepladser, hvor de ere 

,,' paa :~n-Natpaådet samme An~l betalte med fra 1 Kr. _10 Øre til 
!.,,' .~r~~,', ',. ,',' , , lE:l~. 25' Øre pr. Pund. Det 

.'\"~ctl~i!.i des~dste ,Aar .ssket en 'vilde væl'eheldigt for vore Fiskere, 
1)el;.Sktupper ',.ber " Plt-IJ, 'IsSf'fjorden, Om Laks~fiskeriet 'i Vinter kUnde 

, men; i 'denne KoldeSommer have de 'give, et godt, Udbytte, thi' det har 
. ikke rigtig villet lade sig funge i for en Del af dem været en daarlig 
Garn,'men. 'saa begyndte man 'at' "Somr:i:u3r, da Silden, grundet paa, at 

.. J'. 

.-:"', 

,:&Ske,med Sourrevaad et'terdem,og saa, ma.nge fremmede Fiskere. søgte 
,,~.'bl~ ... 'derfa.JlgetenMængde;~dav~re,Havne ,for a.t sælge Fangsten, 

~ de ikke ,godt egnede .sigtil Forsen- ' h10ned Markedet overfyldtes, maatte 
~else, bleve de oftest solgt0ctil' smaa. sælges til e~ lal' Pris. Den radi
P!;'isef'; Man menel' oglja&,at Snurre-' ,'kale Presse herovre' holder ellers 
vaaddet, ved at opr:ode ,den,', bløde ikk~ af, at man omtaler disse For-
,::Bund"bvorpaa :Skruppe.n lever, øde- hold; og især kan den ikke taaJe 
lægge de smaaSkaldyr;der ere~Skrup· at':høreTaleom, at Bornholms, 
pens Næring, idet Vaaddet roder dem Fiskerif~rening arbejder for . at faa 
Ilød. I Dyndet. , enDrunpskibsforb~ndelse sat i Gang 
, :Reje:fi.sket~et hal" iAar efter Vejret p~aTysklånd, for at vore' Fiskere 
v~ret 'godt, takket ,v!,ere de g~d~ ,jl.d ,d~n Vej kunne blive af med 
Priser, Rejerne: j de si.dste ' Aar ' ere , Fangsten af Sild og Laks til en 

'kom.ne i; man tilskriver dEfl1lildehøjere 'Pris, end DU er Tilfældet. -
"'Vi~tte, at der i de sidste A~ringer l' Anledning'a.f min' 'sidste Med~ 

" ' et fanget :fle~e ,]tej er en II for. ii·J{ 6; d~lelse her' til Bladet fik j~g fra 
'tiir'$i~'Øn, "da., døtsa:l 'ud, til,:.;al,' den Side eD saadan O"erha!ingi saa 
.lte1~'belt kUndeorftskes, og eftep', .. jeg, hvis ,.jeg hs.vde væil't, bange af 
',Dr':;Motte~sen!lRog.l}m 'Rejenf, er, mig,var krøbet i et MusebuL ' 

'. ,'\det'jo,ogsaa:- Tilfæ]~et., ' .' ' :' ,i,Torske~kenet;· ~ der nu er i fuld 
'.' ,~,P:fteraa.1's-$'iskeriet har' maaske -Gang, giverikka vore Fiskere nogen 
~ Y~d~t åUer daarligste., ~ Fiskeriet' stø.rre FOdje:oeste, thi dels er der 

.. ' ,'mettA,~ru8e.r bar: aldrig været$8'a ikk,e m~nge,'_oidels falde de smaa, 
.. ' sleti;(J.,n, :'Tid, DOgen 'h~ Plta:Fjar* : saa ,~d~.ilæPpe ,ere til a.t sa-lge i 
" '.(:len ri:aler~d~.Fi$kCf 'kan~huske,',12'Køhenb .. v.n.-

,.~. ',- ,i .. ,', , . _ . \ ' , '.-'. '", _ '. '. 
"~'-I 

:~ .~\ .. -~ .. 
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Den 26de f. M.holdt Formanden 
for ,Bornholms Viskeriforlming:,'MødQ 
i Rønne i "Ditn'nebro~"s .rille S,al,' 
hvor Amtmanden over :BornhQliris 
Amt og en Mængde ,Fiskere havde 
givet Møde. Det var et'a:(flestørste 
Fiskerimøder, vi i de senere Aar 
have haft herQvre, særlig naar' det 
tages i Betragtning, at 'kIm Rønne 
Fiskere fik, dgtig' BeskNl om dets. 
Afholdelse. 

Det blev af Formanden opJ.yst:, 
hvad der' andet~teds j, L~nd~ var, 
bedlget til at fremme Søf~rt og 
Fiskeri, navnlig da til atforb~dre 
Havneforholdene paa de forskellige 
Stedet udenfor,' Statshavnene, 'Es
bjerg, Fredelikshavn og Helsingør. 
Esbjerg Fiskerjhavn var dog ind~ 

befattet i det opgivne Beløh,: der' 
androg den nette lille Sum af mel~em 
6 øg 7 MilL Kr., , 

Til Fiskeriets Fremme i Almin
delighed var siden, Finansaal'et 
1876/77 bevilget 424,000 Kr., hvoraf 
Bornholm imidlertid kun havde mod- ' 
tllget mellem 8 og 9000, Kr., 

Denne Meddelelse vakte den største 
Opsigt, thi skulde :Sornhold havl i 
Forhold til deberværende virk:eli"e 
Fiskeres Antal, vilde Beløb!·t, have 
andraget mellem 30 og 40,00U Kr. -"-' 
Bornholm.er og bliver Stedbarn, hV9r
dan mau sao. vil vende og dreje det. 
, Ogsaa Bevillingen til Dampskibs

farten pal. Tyskland blev, omtalt paa 
Mødet. 

Fisketrne sætte nu deres Haab til, 
at Hr. Folkethingsmand :Slem ved 
sin store Indflydelse i Folkethinget 
økal føre denne' Sag igennem for 
dem, saaledes at de kn,nn~ blive af 
med Fangsten i Sommer- øg Ef ter-
aarsmaaneqerne. ' 

Ligeledes kom den saa længe øn
e 

.: .! ) \~) 

. .' '. . 

$kedeTi1flugtshav~ paa 'Sydlå.Ddet i • 

af ~ornholmtil,FørhaDdlitig, og d&t' 
oplystes herved, at Botrnholms'Fiskeri-

, forening bavdeTegniJ;lg og Overslag 
, liggende færdige til ell Bølgebryder 

veel Roderne, \ bag bv;ilken F~sketrne 
, und~r indtræflende østlige og rio~d~ 

ostlige Storme kunde søge ind. , --.' 
penne' Bølgebryder .kuldekøste '~ , 
25,490 , Kr. ,J., 

Mindre Meddelelser. '. 

. Arbejderne ved Banen fra Lem· 
vi, Station tn Thyborøn Kanal· ero 
nusaa vidt' fremm~de, . atSkinn~rne 
ere lagtepaa. ca. PI! Mil til Eøg. 
berg; Den sidste af Broerue, 
Bioen 'Ved Vejlby er ,sn~rt" færdig, 
, I 

sall om et Par, Ugers .Tid vil man" 
være i Færd med at gøre 'den 'J;iidste" 
af Dæmningerne, ved den saak.aldte 
li Vesa" færdig. P. , 

Fi8kergrav~n paa Harbøre Kirki' 
gaard, deJ:' rUillQlel' Ligene af 26 
af de. i Nov~mber 1893 der for 

, Sognet, forulykkede Fi$kere, er, ..:... 
. e!terMeddelelse tilos' nupaa 

Haruoørefondens initiativ sat io sær-
deles 'smnk Stand. I den tilførte 
Jord er der foretag,et Plantnin~er, 
ligesom den' store Grav: ~l' ble,v~ 

forsynet med', Jerngi,tter. Graven" 
der, nu ,fremtræder næsten, lige saa 
smuk og pyntelig , ~.m Redningsvæ-

, se~ets Kæmwgrav, vil for FrEUtltiden 
blive velUigeholdt af H(U'boørefondeQ. ' 

Fredørikehavil den 14. NovbrJ8~. 
I Dag: lø,b an ;nybygget 'Kv.tt8raf, 
Stabelen fra Skibsbygmester Il: V'. 
Buhls Værft, et, :~m\lk.t og i enbv~ , 
Henseende tidssvar~nde ,Fjskef~ltøj. , 
K'!ltteroo IiIkai hedde ~Ånsgar" og' 
vær~hj~mmebøfende . i .Frederiks-

J, .. : 

, , 
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. \, ' .. ", 
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.. ' :<'~"\Jeti '·tdial;'tøres .al8lripper Et liSt tned stær~e Storme, dergr~b-
I', , .. ~')io~~'.af·· BangllQ~åpd,', det·' ~~d'e'op til O~kan. 

,tilfig~sbl: ~ære'be~ty't~hde' ~~eder".Hert'iFjorden have disse Fo:
for det'Partrhedet!, forhvi' Regning ,hold gjort \~n Del Skade. Na.vnlIg 
'Kuttereo 'der koster i 6000' Kr. . .have de mange udsatte. Fiskegarn, 

.,r.' .t'. - " ", • I • ,,' .'. _ _' , 

.,fnldtudm~tet, er'bygget. D~mer.42 ·sæl'lig i ~jordens nordlige :Pel, lidt 
. )3111#0 .. 'f()~lf dr\~g.tiir '.og, :' forsyDes ikke sa.f1. ~nge'. Molest . . P. 

nJed~,åt. 6H~·~tos Kl'~ftaJ?~tr()leilms- ()~dØill~d, den 11 .. Novbr; 1898 . 
. . mo~;d'er føtudtii(~t' drIve Vaad~. Kullerfiskeriet pa~: Thylands Hav-
. ·'pil1et,.tiW,ge. $kaI ,driv~ en. ~?bladet kyst pegynder nu igen at give noget 

!ijielpeBkn;te . til , Brug i.sille Vejr., Udbytte. Sasledes passerede her i 
:Mo.tQl'eDle~rest'i'a Maskinfabrikken . Gaar' pr. Bane fra Thlsted ,6 Vogn-

.' "Dan'" i ).:tjøbe~b:a:vn/· ." , , ladninger;; fra Snedsted St. l samt .. : >, :]Keaensfl~a8k,'~æk .. bygge .nye: fra Sjørriog ,St. lVognidn. 
. .. . *~~;gaa vQreæidre Fa:rtøjet af . :, Den. iJidtiskede· Kuller siges at 

:.: ::;_;,~(BrødtilSven8kerne:; for ." 'være særdeles god. Priserne i Ham-
c,, ;.<,:i;;~~7~grf:~~.:';~~~~1:f~tterø~f: •. lXltg·.··~eddeles af 'kyndige Folk at· 
,y,:.. 'Ni; '36;,C!lrisiin:~"'8'~ P,red.~kSbfl.Vil '. væ:J:e'saabøje, at man øftE)r Aars

Skipper H.' La.rsen' Ql.FL til Fi-' tidert ikke ret ofte har. kendt Ma
,SKer BengtsSon afVarberg for ~300. gen. Grunden 'dertil kan maaske' 

~::·"fU~,,}~J,t ~~db.efa.~et- ()vertagelsen" .' have nogen Rod i de stigende Kød-
'i~~·~',~/,:I.~;:~!;:~,ætKledtl8: priser i Tyskland. Defil hidtil tem-. 

«,' den "-"he"r' :.lijeDfmøbør~~dEf /Kutter 'melig rlngiliKullerfangstkan jo og-
l, " nTh~ma8"' N.r. 8~flt Ejertm ~g Fø-· ~ 'bavelndll.ydelse paa Fdrboldet., 

teten' t. :Thomlfen til et Konsortium.. ! P • 

. ' .. :. :a.{i St~-TåogebOlijddende ,aven- Aaleftakeri. Fra TøDtingsbjerg ved 
, 1<.·~~kere:(()~V~ .Kr. ,åledstaa- L~mtig skrives den 14 Novbr.1898. 
" • ende og .1ø~ndeiROOskal)er:; ·Ov~r.;; "'Aal~fiskeriet i Ru.'ser her i Fjorden 
. tagelså ~Jrer førit til, ,Nytaa.r. 'II. ' . hat Ldette Efteraar været drevet 
, ".; . retihærdigt,.men-er nu at betragte 

• ..' • " '/, c s4iD atslutt~t. tor denne SæsQn. U d-
, ..... :';' :Jitk~m.15e~tninger.·' ,byttet ka~' betegnes, som værende 

, 'i ""'; .r-"-- ' '. c ret tilfredsstillende. Hovedparten· 
. . -,. • , ." ~ Ir. " , .' .. • ' • 

;;Øai'1MNR.,'denSN9vcØmber,1~98~ / arF!1~gste.n. har været solgt l fast 
• '- / . ' . , 'l ',' ': • \ ,.-, • . , 

. , ::' lGaa.rprØve'de' vore Fisk,.,,~, skøot, Akllord:til en F~s1iehandler i Struer. 
,. ·detia.r.~øntlen,ejr,·, at'giia ud "tXied' Ptis~~~r49Ørd pr. Pd., op og ned, 

.. Kullethaltkerne, men: :Udbyttef 'blev . leveretiSti'Uer.· .t. 
i:. ';'kiiD' fuegellilla. 'Sa~ridt erindres 'Fredetlkahavn, d. 14. Novbr. rS98. 

~'vlit'-:det den ~t .. t.M., .a~BlanJ~teTilfør$lell , ha.r i .afvi,gte Uge været 
,,">~,-,::Gå1i~:~f\lette.Efter8Ar'tog'iKn&r, " ~yae1ig,sædig da~, en Snes K~t
'; "og':øed. :U1J,ata!~ls~."af"i Gø;slhave .. tere. :1dlerede ;h~ye la~ ?p'for Vm-
" ' Tli::':':" ':IJ' . 'k"" .' in::. 'd' 'R' . b .. "" Jeren. . V estkyst.nskenet har .... været 

:l!0I:~ølue~el ,d;.t u.a t ,.av rug. ". :d,e\let:"#.s04~:4n.halv Sn.ea Kuttere, 
'. " /.~~ng,K~~t,~.9~":Novbt.!1.898: ,< •. ~Q7:hø.r·ikBD';9veUar:veligt Resultat, 

." : }' ;ltl)mge'lJgeh1\~f" ti ,"her. for: Ky* . . kun et' Pat'St,1klmr' havde ca. 200 
~~ ;:'(:.~n::h':ft'et særdeles' '\troligt ,Vajr..: '&e~h,er,ltød8~tten vejede 13-

, ' ~., .• ,,' ,", '.' ", '. • I'-

./ 
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;, 
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14, Pd. 8nesenog 'betaltes :med :~;J,.lmed! fra rI)J~tØ"",::90,ø~~-p.f~;Pd;", 
2 Kr. pr. Snes. Flere af dt;lmt'd~r ,I ca. 8QOO,fd. SletllVli.r;·bEltålt .. nu~d' 
vare uheldige paa Vestkysten for~1 ia-,,-ilO '0re" pr. :Pd.oggans"e ube~' 
søgte senere i Aall)t~ksbugten-.med tydeligt af Pighvar, d~suden: .:inindre ' 
bedre Held, Kutterneindkomd~rf.ra " 'Partier .,' Rødsp;ott~r, vaJende fra. 29,' " 
'med fra 200---'350 Snese, ganske v,ist "-:--"22 Fd.SnelSen og betalte med' fra 
af smaq.tfaldende Kvalitet,vejende2Kf. 15 .Øre.,.:.:...31/1 Kr. pr, ,Snes .. 
8-9 Pd. Snesen betalte med 65 Øre Fiåkebandlerneg~a stadigt væk og 
-90 Øre pr. Snes, . Henvede,nSnes . vente ;paa ~Qdt Silde.fis)rei den svenske. 
Kuttere,.bavde paa Grundene 'nord 'Skærgaall'd, og de.r~f følgende I.IDP9rt ' 
af, Læsø fra 50;..,.,.200 Snese pr. Kut7 , hertil, men hidtil hvede ventet for-' 
ter, Rødspætten vejede .13-'-17 Pd.'gæves,;, i tidligereAar have. ri dog 
Snesen' og betaltes med 1 Kr. 6.0 ofte palL denne Aarstid . blLl''! bet y-
Øre-3. Kr. 25 Øre pr. Snes"1 Paa delis.. ,Tilførsel. Hummerpriserne ere ',,' 
H~rthas Flak havde \la. 10 Kuttere, i Stignblg, for norsmllulllmerfQr-
havt fra 100-200Snese, vejende 11.langes '~ Kr. 20 Øre pr. Pd. en'gro, 
-12 Pd. Snesen ' og betalt~ med II, ~ tLbChristianssantl' og Cdr Iilv.ensk,1 ' 
Kr.--;-1 Kr. 2& Øre Snelilen.EntJelig Kr., 100r.epr. Pd. åb Strømst4d, 
havde et lignende Antal Kuttere fra til Forhandlere' her· er , kun tilført 
Middelgrunden i Aalbof$bugten '000-, , "ubetydeligt .fra .Chr1stia,nssalid;. til . 
trent snnllDe Udbytte af Rødspætter, det tyske Marked afgik ca. lD,OOO 
vejende' 13-'-14' Pd. Snesen, betalt; Stkv.,der direkte oyedossedes i Je:rn-
med l Kr. 75 Øre-2 Kr. pr. Snes. banevogn, fia ,lSkærgaardeDankom 
3 Kuttere havde paa Kobbergrunden pr~sveDsk ,Kva.se ,og fra. Gøteborg 
sydost af Læsø en Fangst af til- pr. D$Dlpskib ca.' H,OQO Stk~.:,til ' 
sammen ca. 800 Pd. Tunge .. betalt ·heryæl'endeForbandlere. EL :' 

Sej l ogUd'salg'af 'Sej 1~lu.g.: 
Prima amerikan~k Bom· .' , . , . ,Færdigsye~e SeJ~.$~ljdt /' 

u~d88ejl~ug, -dir. ekte , ind· "K.~~f.. NY{r; .. . '. forarb. ejdede, .. leve. res vir~., 
kJøbt, tIlbydes langt under ~ , ',~' 'keligt billige. '. • 
gangbll,re Priser.,. ~ ~ ,U?dera:ø. sølvSaøen, . 
Vandtæt præpareret Dug z: skrIv.omPrøverafDug, 
. H.ør-, og. Hampsejldug, , disse8eDdes altid frit 

1 alle Kvaliteter. 
Nykjøbing p.' Falster 

i Februar 1898. ; ,T~l~fon liS), 

FiskekassE) .. 
, - • • - " '1 _ .' ',~. 

faas i alle mulige Størrelset:t. -Bestillinger. paa større Pa.rtierøDskes~l.t 
nu i, Vintermaaned.erne, og Kontrakter kan da, sltittestil .eget·.bilUge 
Priser, til Levering straks' eller senere. ' 

, Horse~s Dåmp.llIjle~ og:~SaYfærk,:' 
. Peter.ø.eh~ • . 

. . . \ . . 

. CarIRadvan,CI'ampu,Sassnttz, RIIgen, \ ., . 
opkøber til højeste Dagspriser Sild, Aal· m., m. Tilb~d imødesesg~rD"9.·; 

, \ , , " 



Københavus:Tilfølsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
:og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 6. November til 18. November 1898. 
~ -

l-
... 

I~~ "D 

-c..:l, 
. ... l- ø o. .ø ø. o. 
.!!~, CD 1:1. ~ o:li: ..... 

Tllf.rt af: ... 1:1. .. ... "D 
-il! ~:: "D li! ..... , G!:. II :I o. S ø -= "D =1 :I o. o I"~ 

CD .. 
:I:~ l- ~ l- =-= c{i .... bIl c:ø ~ .. en ,c o ,en 

DanSkeFiskerfart':11 Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

4 fra Frederiksh. 13068 10 284 60 
2 fra andrePladse • 2620 15 900 

Dansl;re Kvaser: 
IS fia Frederikllh. i 19440 l 

20 fra andre Pladser 6180 103770 7000 
svenske Fisker-

fartøjer . .'. 
pr. Ba~d ogVo~n 
fra~ærljggen e 2 

Fiakerlejer .•• 920 4960 4310 ~34 
I pr. Jernbane' &. , 

Dampskib.'. . . 260168440 5751 1180 24500 5358 7950 8 10826 5998 
-i---------, laIt ... ! 66174 8440 25 920 115615 1240 29110' 15192 7950 10825 5998 

1) Aal. 2) 2399 Pd. Aal og 435 Pd. Aalek.abber. 3) 3100 l'd. Laks og 4250 Pd, Ørred. ' 

lait er der tllf.rt 255989 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr.3,50-4,50, Kassefisk 
Kr. 1,50-8,50 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,50-2,26, Kassefisk Kr. O,50~l,OO pr. Lpd.; 
Sild, Kr. 2,00-2,50 pr .. 01; Aal, blanke, Kr. 0,60..-0,75, ~ul~, Kr. 0,45-0,55 pr. Pd.; Laks. 
Kr. ,0,65-1,30 pr. Pd., Ørred Kr. 0,35..-0,60 pr. Pd. l Gedde Kr. 0,25-0,50 pr. Pd., 
Rejer Kr. 1,00 pr. Pd. 

Tilfør.slen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været uhetydelig. Direkte fra 
Fiskeplads 'ankom 6 Kuttere; 3 fra Aalborgbugten og Læsø Rende med Fisk vejende 
13-14 Pd., betalt med' 31/2 Kr. pr. Lpd.; 1 ,fra Pakhusbugten og 2 fra Nordre Røse med 
Fisk vejende ca. 18 Pd.,be~alt med 31/2-41/i Kr. Fra Frederikshavn ankom 3 Kva~er 
'med 1080 Lpd. og fra Grenaa 2 Kvaser med 286 Lpd.. betalt med 31/.-4 Kr. Af Torsk 
tilførtes med 17 KV8:ser 5765 Lpd .• be.talt med P/t-21/, Kr. og ankom 8 fra Bornholm, 
2 fra Aggersø, 2 fra Randers .rjord og 5 fra. Ta.ars, Lohals, Albuen, RudkØbing og Æbel
toft. Pr. Jernbane og Dampskib tilfØrtes 1626 Lpd. Rødspætter a P/c;-31/t Kr. og 68 
Kass('r svenljke og 50 Kasser engelske Sild a 2-21

/ i ~l'. 

<~ 

Annoncer yrmk8krog~·Fabrill8n 
.' . -1iII1_edaflle I Aalborg 18SS., 

i Medlemsbladet tllbydes og I K .. e.ka .... 1888-

H d I il anbefalIIr sit Udall1g"i.t.aUe burter 
optages ved enven e se t .l!'ilkekro~ .... _ ni i Bta",l .~."" 

lom Me8ling ilemt Pillte i Tin og Frantz Christtreu, Bly. For.enA" mod Bfterkr.,.. 

GraDDagade 10. 
For' etaaende Averti8sementer 

Indrømme. betydelig Babat. 

Conrad Christensen. 
St. St.ed.t •• de U. 

Købenb.VIl K. ' 

."P 

Vaad. 
Undertepede tilbyder Fiakerne 

sine an~rkendte 'Snurrevod af bed
ste. V.re i forskelli<J6' Længder og 
MukeUPueller tl1 den bUligøte 
Pri., '9tr,Øre pr. Favn l il.økefærdig 
Stand, hmt andre Vaad til de to,
.kelligs Fiekerier. Hurtig og reel 
Betjening. 

Cbr. "tved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

, . Frederikshams Fiske~ og Sætteskipperskole 
forbereder saavel indenbys som udenbys Elever til Iriske· o@; Sætteskipper
prøven~ Nærmere Oplysninger gives·· af Bestyrelsens Formand, . Konsul 
OUiatian CI008 i Frederikshavn. 

.i 
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Køben~avns, 'Mekaniske 
"Net 8r.Garn-Fabrik 

\ 

II,;L. Utzon,' MaPiendalsvøj-' 88. 

Efter at den nye Fabriksbygning. er 
færdig og' Maskinantallet forøget,kunne 
Ordrerne som Regel 'ekspederes i Løbet 
af 1 a 2 Uger. 

larbog for den danske Fiskerfiaade 1899 
udkomlllel' den 9. December, og vil af nyt indeholde E;yr og Fyrskibe paa 
Elben fru. Sø~n til Hamburg, med kortfattet Anvisning til at benytte disse, 
samt tyske Stormsignaler. 

Da Bogen kun trykkes i et begrændset Oplag bedes snar~st Ordrer 
indgivet 'til Deres Boghandler eller Formanden i Deres Fiskerf9rening 
eller til 

Sran/z fJnriallreua $Jog/rIlBBer;, 
, Gl'ønnegade 10. 

Alto'na Fiskeauction. 
JOHANN COHRS" beediget Fiskeauctionator. , 

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

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

Telefonnummer ,,'10 Hel.ln,.. ... ". 
leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de' nyeste og bedste' 
Maskiner forsynede, Fabrik: SlIde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla~s Næt og Garn. Bo,,.,,-. 
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og j, 

bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu_ 
haves paa Lager. ' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besY8~es straks. 

Redigeret af cø.ud. mag. Will. .Lwdbllck. - Trykt hos FrOlAts Ohriøttreu. KøbQ;lllur .. vn 
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•.•. I ,~r.,,4?~/ I 24. November. ' . 1898. 
. .' .... ',\ . 

. ; 1::~e<U.:I:1CI..8';:J,å4.-b udgaiu- hver Torsdag. Aanoeer optages .ved Henvendel~e til 
·FråatzChrJlttr.ea, ,8rønø.gade' flt, Købeahavb 'K •. P#øen er for Indlandet 10 Øre pr.,Petit
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. 'Oalllk. FI."rf'ore"n ... ltonftr~'Storm. -'. .-
gade 20· Stu~n;. Københa~n'V, er aabent .:.....-

". '. ,rrø. t ...... a.;:. JJ.edaktøf'etl af Medlemsbladet 
'. t~ætte8, d~uden i Alm .. ~7 Svanemose-. 
,,' .... ..;..., .. .f..J S,t, 8 S.Sager vedrørende Re- . 

(, ;";~~',dl .. dI_liiaf.fb~d6s8en'lite 
til'l.nto;~t.· ." , .. ,,' .' ..' ,", 

.. ' ,. Breve og andre Foraendeløer til For-
'nhllie.bnløleat'Mdes altid aklne adres
~kedeti!l)!U1I1Bo:Pæl: Fi.lkoll~lIaaril,IV8JI8! \ 
"~"""v .. ,y~· ,/.' 

l ~, .'BIt8l1tryk 'af:llCldlØmsbladeta Artikler er 
tiJ4dt.. øaar, Ktlden ~lIave ••. 

.. 'ea,i'~ Søllblt,· Danish Oonsuhite, 
~ .,' . .S,,'M1,løeOV)rOourt, 

. Lolldoll E.C. 
. Telegram A .... : ~.umrr. 1.0114011 

\ ::l,~AI8P~ 1." S-DiDø, .... 
" . " .... da1f~ .... rm.A,.. ... , 

Hull. . . ',,'l 

1e1"8l'am.Adt.: •• Ublrr, Hall. 

K.varW . -af .. ..edieRIabladet 
',::~t,~:~~' ~ske~.:tilkø,b,8~ . Man,he,n- . 

,:, r~"slg til Da;lisk'Fiskerifur~ibgs 
_,K~~:8~r..iqgade'20. " '. 

' .. 
.,' 

,I' "; 

. I . nærværende Blads N umer 41 
har Hr. G. Bertelsen' fundet det 
passende' at f~msætte . enael' Del 
Ubehageligheder j.flfren personlig' 
Natur imod mig i Anledning ar mine 

! Arti"ler i Bladets Nr., 37 og 38, 
hvjlk~ han nedværdiger sig til ll.t be-

: tegne , "som en' Judasgerning. for de 
100(1) Penninge", dikteret alene .af 
pur EgennyttØi Sam-mElrilign}ng med . 
Hr. Yidebæk,hvemjegharoppoiieret 
ilDOQ., der fremstilles Bom den absolut 
~egennyttige i Sagen.,. Da. sidst· 
nævnte ha.r,v~t sig som ,en sæ~dele~ 

, nobel Modstander, be_kl~erjeg meget 
Hr. B.,s Optræden, dør nødvendiggør 
mig -jeg beder undskylde l -, ~t 
beolal,rke; at jeg hverken 1iar for
langt eUer mbd~~et. en rød Øre for 
mine, Indl~g: iJ;laVnesa.gen,· saa .det 
erinig enltlt ,Sag fuldstændig nt' 

.,rense 'mig~or }ir..B.8 Insinuation. ' 
Jeg maa,~ i~tenne For~inde18e 

bemær~e~ A~,'d.&t~f telllmelig' vo~et, 
af ep' Marid80m;Br.Be~e18en at, 
tillæ.ø nog~~ ~g~~Jl1~tige ~eJl8i~er 

",' y.' 

, I 

~ ... 

'.' 
i~,: 

'.~ 

'~ 

,~,': 
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i det vestjydske B;avnespørgsmaaL Anlæg"lIf ,en større og .flere mind/re 
Han staar som bekeadt 'I~ inig ,*RtlIirne' 'J>&a, VeatlQ',sten ' ville·' skade' 
Forkæmper 1M ~D' l'ØkiJ,: ,Ra.'VD 'FiSkerillpni'ubodØIig Grad •.. , , 
("Hvid.~cla~),Isa. ... øoiD ~~hand. " II.) Hr., B: tTemfør~,'\~>fqr;,::LUig , 
ler 'Ol DeidJiif Illtel'eSSer ~ .ildest ald-eles nyt Argument:::Føtll;8tajen 
talt -'-med Ku.nderne, 'hvilket alt h{lr indkasseret Forsttia$leø ,Ind-
tiløam.menlagt kan strejfe det egoisti- tægter, bør den ~:l Gengæld yde noget ' 
ske' for hans Vedkommende. Men / igen ,for &iøllmifJgeil.Jeg fattl)r j , " 

8~ bør "ære fjernt, .og ,bliver det alt Fald ikke, at denne Tank~ga.rigs 
lorlmabentlig ogsaa fremtidig, i en ' nærmere Udvikling ~i~ga.vneSageø. 
Disk~ .om.et na. sto1{t Emru:l. Hr. B.s S: og sidste Iwlv.eDdi.ng, 

Hftd Hi. 'B.'SArwame$r angaa~, der er rettet _~ ,ai ,jeg:, tdmid6, 
da maa. jegdeøværre inru.ømm~, at ,have paastaa.et, "vi s1al&, sprin~ 
:jeg ikke'1etkan komme dem tilltivs, fra. ' Havfiskeri med miqdre Baade " 
al den Stund' de alle ere' frem8rrlte til Btorfiskeri !)led Damptrawl "; for~ 
pt18 vitttWlig jOf"l)'ff1!lngeiltiJ Citater og maarjeg heiler ikke at im'ødegaa, 
MisJorstaaelstff'. Han skriver (Pag. da jeg a.ldeles'ikke har ftemsatdette 
460) under: I.) "I Sammenligning Forslag; { alt Fald bedrer jøg: ,øette 

I mellem Fangstværdien for et Åar paavist. Jeg' ha-rtikn'imod antydet 
in Esbjerg ,Havn og Frederikshavn' som min Formening, at vi, 9flIvi 
mener P., at naaT Frederlksham ville lidnytte FiSkerierne i, V~8ter;. 
fisker iaDgt mere end Esbjerg, saa travet, i det store og hele maa'iøl,gø, '1; 

er dermed bevist,' /It en V-f:fJtkysthaml vore Konkurrenter, naar vi "bille 
andet Steds ikke viide ktmne bringe ofre hetydende Kapitaler påa Hawile, 
Forøgelse 1, FiJlkeriet." og' at Ba.ade~ ogKntteriiøker~t ikke 

Indtil Hr. G. Bertelsen ved Oitater nær vil kunne skaffe Ba;lance. ' 
af mine Artikler har bevist doone ,Sluttelig'maa jeg beklage,a.t. d~1" 
Faastand, tillader jeg mig at beteg'l'te skal føres personlige Qbiktnerier 
ham som jarende med, Usandhed. med i denne 'DiskUsSion. Det' er 

Hanpaasta-ar i samme Forbindelse, min Overbevisning, at den nuværende 
at en Fiskerihavn nord for Horns Agitation med dens ~ore Fordringer 
Rev vil faa meget større BetydDing, er dødbringelIde for Vestkysthavne-

,end Esbjerg Havn, og at jeg skulde sagen. Om Jeg ,ser fejl'deri,''Dul.Ii 
have ignoreret dette. Dertil vil jeg " Fremtidena.fgøre. l. ~r. PlJlJaolt. 
anføre,· hva.d jeg skre" Side 403 : 
Hvis Vesikysthavnesagens FOl'kæm-
pere kom med ædruelige Krav, sna 
åt de drev paa med Fordringen om 
Ånlæget af' en enkelt Havn paa et 
passende Sted af Kysten (til Forsøg 
og videre Udvikling), saa '!nide sikkert . 

, alle med Glæde støtte Bestræbelserne • 
..:- Jeg hår netop kUn taget Ordet 
i denne Sag fordi jeg mener, at de 
fremsatte Fordringer om øjeblikhligt 

Fiskeriet ved Hi.:rtshaJ.s~ 
l I 

Hitrtshals,d. ·19. ' NoHIliber 1898~ 
Hummerfiskerlet, som drives her fra L 
Juni til 1. Oktober, har i denne Tid 
været vort eneste Fiskeri; og 'j V"irkelig- -

I 

heden er det det vigtigste, ,idet samme 
tIere Åar har bragt Fiskerne deres 

" 'I,;' ,,:" 



,væsent~:F~tjeneste., Trods det, , 
, at,vi i (fellne Tid i Aar har haft 

et :I'neget stormfqldtVejr, liaa har, 
Fisk~riet log iSommer været ret 

. godt. Hen ' har . de,n store Pris, der 
er betalt1, spillet en væsentlig RoUe, 
men, I:!nvigtigFaktor .erd<Jg ogsaa 

, Pla.dsøris udmærkede Beliggenhed, 
, " der som ReKe~ .tillad.er .Fiskerne at 

.', komm~paa Havet, oaar der kan 
udJ."El.ttes ooget. ' , ' , 

Siden 1. OJdober har, Fiskeriet i 
Efterflaret, hvad. ikke i mange Aar 

"har .været.Tilfældet; hovedsagentlig 
været Rødspætter. Det bal' vakt EIn 
Del Forundring, ber med dennE! Fisk ' 
under: J:k~n. '.\ ,For 12-14 Aar' 
S@~~)·h.'de vi" paadennø'.4,arstid 
Masser alf Rødspætter ,af god K va
liiet 18-26 ja til 80 ];ld. pr. Snes, 
',lIWni dSD'.mellemliggende Tid have 

,'n"ikke. 'kendt nC?get nmøeværdigt 
F'i'sIæti' af Rødspa;!tter. KD~~ke-

, ~t bar: ta.get et' stDrt . Opsving, og, 
'som I Fø1!i'>6, deraf bar dtet være1\, de;;! 
hel'sk~nde Mening, at, B.ød~tten 
va,r ·J!8ket op. ,SOm sagt har der 
i~idhmtid. I i Eftel"aaret V/Ket' ret 
godt Bødspæt'tefisk:eri. Det be&Jndte 

'med. 19.pt!: og er nu naaet op til' 
11-18, ,Pd. pr. SneltsolJl ere betalt· 
med8,,-,lOØ~e pr. Pd. NM el' dette 
.FisB~i ved at være forbi og ,da 
s~lIdsyJiligv!s for dette,Efter~!lr., Det 
arun 'paadEIO Tid,. hvor Kuller og. 
':hrsk plfil;j~ at indfindll'sig, men 
hidtil- hl,tl' dot. 'fætet· sJjlarsomt med 
.detteIF~i. . Kullerne lær hl.ve 
i li)fter8&lte~yæret.gode: al K vali-tet, 
~~~v,i.åre vante-. De- veje 28, 
•• :a~:)'td; pi;,;Snes . og hlllve .derfor 

- ~",q, efter 'SaJ;l'l>Dle/Åarstid ret 
~Gd·'P~nemlig 6:-8 Øre pl!. Pø. 
r.u.a ~. bare lidt BiW'mTilgallg' 

':,af,~,.F_ Vom:]{uReI":vej~,i 

'-. 

. , 
'c ~ " , 

."'" ,~,,'~; 

.... 

de ileste T.ilfaelde kun 29'-22 Pd. ' 
sj_cInere. 20 fd., og denne: Yarn 
er tit usælgelig( til Eksport., 

Her' er Forholde~ en reD., Mod
.sætnjIIg til den oo-ige Del af Vest· 
kysten, idet, Fiskerne som, Regel, 
siden Moleo er bleven fgrlæDp, 

· ~Dne. ro J>a.ade -ud og ind" naaJt de 
ville, og mar der er Tale; om at 
udrette noget' pas. Havet, men som 
alt bemærket, det kniber. med Fisk 

, 'af en ~and3.n StørE_e, a:t ... lan 
sælges. Paa. denø~e Vestkyst 
er.S6m Regel Fisk nok og a.t p~ 
sælgelig Størrelse, m.n der'&JØt Fop'
ho~en. ..,led.:es, at Fisket':u, ofte 
ikøe kunne komlDlepaa BaTat. · , 

+ 

Jlindre ~delelser. 

Ny Fiskørif,røning~ Den '12. d. 
M. stiftedes paa et Møde paa Schaum" 
burgs Hotel i Holstebroeit Fmning 
tilFremmeaj 1i!eNkvfmdsfokeri~f; 
særlig i Store Au: ag dennes ~b. 
Mødet Val" besøgt af ca. 56 Deltagere 

· saa.vel' fra; Byen som LaJ;ltiet. (her
retssagfører Wium gav forskellige 
Oplysninger om FOl"'eningensForma8il~ 
og 'deifremlagte Udkast til Lavene 
oplæstes. Efter nogen Diskussion 
og enkelte ,"I'ilføjelser til' Lorene 
vedto~s Fdreningen stiftet umer 
Navn af "Fiskeriforertingen for B'oiL 
stebro og Omegn". , . 

. Bestyrelsen -kom til· at bestaa af 
,d'Hrr. Købmand J; Oh,.. Christensen, 
Overretssagfører Wium samt Apo-
thek:er . KrencheU; A. 

\ 

'Aaradagen for .... d~n store Fi.er- . 
ulykkQ .for· BlLl"bot.ire, . den 21. No. 

I.. 
" . 
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vemb er la93,hvorv~a 26 åf Sognets 
Fiskere' mistede Livet; har ~ elter 
hvad der I meddeles os fra Stedet '
altid sene~e været mindet . ved Af
holdelsen af et Møde. I Aar har 

, . der ligeledes den 21. N 6vember været , 
Møde' i Sognets Missionshus i samme 
Anlednlng, hvorVed Præsterne Busc7(, . 
Bøvling og Mathiesen, Husby, førte 
Ordet. P. 

Thyborøn Kanal. Under Uvejret 
for Vestkyst~n i Ugen til den 5. ds. 
yar ved den stærke indgaaende Strøm 
Fjordgrunden sanledell sandet til,at 
der i nogle Dage af den paafølg~nde 
Uge kun var ca. 6 Fod Vand, Jlledens 
der i Kanalens Munding holdtes den 
sædva~lige Vandstand, indtil 14 Fod. 
Disse uheldige Forhold h~ve heldig
vis ændret sig, idet en stærk' ud
gaaende Strøm i Slutningen af· Ugen 
til den 13. ds. gaven Dybde af 9 
Fod, og nu senere er denne vokset 
indtil ca. 11 Fod. Skibe af 9 Fods 
Dybtgaaende have saaledes allerede 
passeret Kanalen igen. 

Lige siden 1895 har det ellers 
været almin~elig, at Kanalen er 
blevet befaret om Vinteren, saalænge 
Fjorden er aaben. Kanalens Be
tyduing er saalede.s voksende i ikke 
ringe Grad. Det ,er selvfølg~ligt af 
don allerstørste Betydning, at Skibene 
kunne paaregne, Hjælp til. enhver . 
Tid, siden der er, bleven etableret 
fast Lodsstation og Bugseringstjene
ste af Damperen "Vestkysten", even- . 
tuelt "Prøven". J. 

;Fiskeribe;retninger,' 

. Spodsbjerg, den 19. Novhr. Ians. _ ,' .. 
l første Halvdel af Noveinb~r ~aa- ," 
ned hr Fiskeriet ved- Spodsbjl'r~ 
været omtr~nt' saaledes: " . . 

Torskefiskeriet m. Bun~-. \ 
garn 4000 Pd. a '7Ø~ ~ 280 Kr., " 

do. m.Ruse'1500Pd.å 7Ø. ~~]05. " 
do. ~.Kroge4000Pd,a7Ø. = 280"" 
Hornfisk 15 Sn. 'å' 7 Kr~ -== 105 " 
Ørred 40 Pd. å 50 Øre ~20 "'. 
Laks 10 Pd. å 1 Kr ... = 10 " 
Sild 10 Ol il; 1 Kr .. ' ... ~ ,10 " 
Rødsfrefter10Sn.aKr.1,50~ 15. " 

. laIt 825 Kr. ' 

I Spodsbjerg Kysttolddistrikt, sr 
der ialt 20 Fiskere, der udelukkende . 
drive Fillkeri som Erhverv med. til, . 
sammen følgende Redskaber til \an-, 
førteVærdier:,',·· 
Bundgarn 2 Stk. . .. ; .. 2000 Kr. 
Torskeruser200Stk8.10Kr. 2000 " 

\Kro"e 60 Bakker' å ~, Kr.· . 120 " 
Rødspættegarn 500 Stk .. a .. 

.7 Kr. . . . . . . . . : . 3500- ;, 
AaIeruser 750 Stk. a 30 Kr. 21500 " 
Sildegarn 40 . Stk. a 20 Kr. 800. ,,' 

29920 " 
2 Baade til Sildefiskeri. .' 1000 " 
Andre Fiskerbaade. ~O Stk. '3000"" . 

I~lt 339~W,Kr~ 
J •. I 

, 
Esbjerg, den 11. Nov.ember 1898~ . 

Fiskeriet fra ,Esbjerg H~vn dreves 
i Juli Maaned af 32 i ESQjergbjem
mehørende Fartøjer og: gav i Ud
bytte. ikkun 6250 Pd; Rødspætter 
til Værdi 750 Kr.· M,iddelpris 'var ' 
12 Øre pr~Pd.og Fangstdag,enes 
Antal vare ikkun 2. 4 .. Fartøjer 
vars fraværende paa· Fiskeri j, Kat
tegat og 2 F~tøjer vare oplagte., 

) ..... ' '.,} 



.. 1 AllgustMaå~d. dreves' Fisk~
riet ·]igel~deS.af 32 i EsbJerg hjem
~E.'har~ndø fal"tojer og,g~v 'J tJd~ 
bytte < l 14.166Pu. Rødgpletter til ' 
Vætdi '13~'iOO Kr.' Midde'pnsvar 

, 12 Øre pr. Pd., ' og Fangstdagenes 
Antal var ikkqn·6.··, EndviderEf ind-
91'agte noglo JyskcFisk~v~~·ter ,950 
Pd. ,Tunger. ~50 ,·0.le 'pr,Pd. 
415 Kr. og 2 tyske Fiskevert~r 94000 

· Stk. 'østers il ,4- Øre pr. Stk .. -~ 960 . 
Kr., ,disse 2 Fartojf>r henhørte til' 
et Interessentskab, pan. 10 Fartøjer, 
der vod ,Hjælp v,f en lejet Agent 

· afhændede Fangster af Fisk og 
øster;; . t j! større Fiskf>grosserere,' 

. L8.dninger,. en'Snes Snes,Kuller eller 
'saa 'p~ .. Baadela;, li,:ad.Gruøden .... 

dertil sna..; ~rid. Dlal1 . .være;'For,d.e, : 
'der 'have' s,olgt .. Fåugsten. ,i last Ak,., , 
kord," bliver TI dby:tt~t,k~n, E'n Dagløn; . " 

'for de Lav, der eksporlere,;Kulleren 
pr. Kommission,ær, el",: Forholdet 
bodre~ ,Ma.n·bar' :rauet :(Ja •. 'Il Øre 
pr;.Pd. i Hamborg;' hv:ilketv,il: sigel 
det sanlln~ som Il øre i ~ eUonf-
l·egning. • .. 

. Færring, den 19. Novell)ber\ 1898. 
Med Fiskeriet' 'gnardetfrimtdeles 
mindre godt; " skønt det jævnligt er ," 
Fiskevejr; '. Det er' hy}?pig Tyhing . 
og'Taage, Sl1a Fiskerne .huveondt·, 

. , ' llvu~~c1;~jlsig~dfilS •• l,\t- opna~ bedre 
":AfSætningsforhold . og højere ,;Priser. ' I, 

, '. '~'~ 

ved. at finde de~bedste'plad!iler,. og" . 
m;tnhntkun 'naaetoptil!godt 15 ' , 
ISn~se .Kull~r og en Srie~ Torsk' pl'. , : ' 

'Ringk"bing Klit, den' 19( Nm'br. 
,1898 •. Udløbet \'edNymindegab har 
· i deUø 'Ef~ra~l' væl'~ . .,i, e~dal4'l.ig 
Forfatning,' ogFOI'holde.t forvæner ' 
sig stadig med Tilsandingen. , Sand
p"mpedamperen kan næppe . løbe ind, 
og udrette nQglit, , for Omstændig- . 

'. hedernø· bedre sig: ' 
., ,DenrteTingenes Tllstl;l.nd el" uhel

dig for' Fiskerne. Paa Grund af, 
det . d aal'lig e Udlø-b' have Sildesti-· 
merne ikke, sorp. ,de ellerlil pleje, 
kunnet søge ind i' ,Fjorden, og. ,ber-

.... I v~te.nde.Fiskere k~nqederfor skyde 
eIihvid Pind efter Udbyttet ;tf Sil· . " 

·defiskeriet i· A al', ' ". ·s, 
SkjernAa, den 18. No\·br.18~8. 

Fislteriet efter Helt i dette \Tand 
'ka~'til Tider giv~ ganske go'dt af 
sig; . mElU'i ,dettoAar har alt '. bidtil 

.'. '. vreret . tem melig' . daarligt; "saavei" i 
Kvantitet som" i .Kva)itet, Grunden 
til dett~ FOI'bOld ·E'r. ma.n. aldele~ 

'ukl~r; Q~er. ' ." " .L., 
': 

'\.' 

Ø.b'ØI'.,·d(m : il:, ;Nøvbr.,.1898', •. 
v: ore ,Fiskerefa.l1ge\e:n~nukun' a~,a4 t.. 

Ba.ad, '. end.da man fiskør mEld det' 
sædvanlige Antal' Kroge. , 

Det. :al1&rmeate. af' Fangsten eks
. porteres til. HaIJlburg. Priser:neere 
særdeles gode endnu.' ~nældre 

· Fiskeeksportør bar'udta"lt,> af, bim . 
i sin ikk~korte Virksomhed ikke' 
el'indrer8lt have opollaet saa store 

,Priser {'fterAllrstiden .. · soni. i'. n~~· 
vær~ndeTjd. ' Dette, Forh~ld' kan, 
maaske hl1vesin Grund. 'i, u.t 'Fiske~ , 
riet_ i det l:te.le~, Ogsrui' forTysk~ilDd} 
bar hiåtil givet. et mindre . godt . Ud~. 
by~te ;m~n; qlankan jdogsaasa;tre 
de" i Tyskland høje KødLlri,ser.,J' For~ 
bind~lse.· dermed;, at· ~ublikumsøge~ 
et andet O!l' billigere, Næringsmiddel' 
i Fisk.. "'o. '., ," , '··B. _ 

FnderikshaVA, d.:/21. ,:N-Qy~r;1~8.,-:. 
, VeStkys.tfisk~liet.· ,eri sith;! ,forlø1ih,E:. ;' " 
Uge kun', drevet af'~aDske,: ~l:)K~lte 
Kuttere,., de, opnaaadednge''O'dbytte' 

I og ,vilde det fol' iklfø~~l'e .'. forsøge 
paa disse Plad/iefl' Snit' 'ooUe Fiskeri 

. maa sikkert anses' som' ophørt ror' i . 
':A :ll;. He,nve'd"/eil,StreSl!tuft'ere, ' 
ha.ve'.:lillket J]~MtegD.t. ·nOrd".~og .. , øst 

. af Læsø, 'FaQg8t~n' h~r,·,,~rå.t. noget," 
· ulig~>:for~elb,"idet. lru:~terne':,hn'Yfl 
· ha~t(rl\. 2'(fop: til 'j~QØ;$nE'S\"Pl" 
~ttert.l,tød,p~~teb· r~e"ira>i~+, ' 

, •. • • ',:~- . l, ' 
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'S4.,Pd> ,pr,,' S~es .. og:~ be.talf,p!lmied 
l ' Kr, 60, Øre..,.o-3. Kr,fiO, øre pr. 

,,sneS.' 'Sici-lig de, pa~i Kqhhcrgrun
, ' ~~U'i og' ved TrindelensFyrskib fl. 

, " skend~ 'Kuttere' ha:vde'ell Del' Krøj- . 
·1i&,k •. ialt ,indbragtes ca. 20ØO Pd. 

Tunge,detrQetaltes med 60~7(} Øre 
pr.:~d:. ()g, ca. 5090,Pd: Slethva.r 
og Skærissins, der 0pl!aaecle 10~18 
øre:pr~Pd. I Aalbækshugten 'og 

I pan. det østEln derforligg4'nde Her-

ster af ca. 50 Snese pr .. Kutter vej
ende 15-16 Pd. Suese'Ii og betalte 
me~l ca. 2 Kr. pr. Snes. 'Flere 
Kuttere ,have i si-dste" Ugefissket 
omkring*nbolt, men ingen er jnd· 
kommen 'hertil, saa: der ,vides i'ntet 
'bestemt om Udbyttet. TilførseleD 
af ::::;ilJ fra Gnteborg har kun været 
ubetycleIig, saalængede ,nuværeniIe 
højeSildepriser holde sig - /der 
betales 20- Kr. Kasse ab' Gøteborg 
-kunnevi ikke vente nogøft større 

" 

'.' 

tbasFlak' have ca. ,25 'Kuttere fi
sket med et Udbytte af JO()~300 
Snese pr. 'Kutter, Rødspætt:m vej
ede 9'-12 Pd~ Snesen - jo læ~
gete vestlig, jo 'mindi'e blev' Fiskel), 
-- 'og· betaltes med ,fra 65 Øre~ 
l ~r. ,50, Øre pr. Sne/3;' Enkelte 

'Kuttere indkom: fra .A.alborgbugtens 
. :M,idd~Jgræid meq. 'ca~, lQO Snese 

hver; ve-jendeI2-;-14 fd Snesen og 
~talt~ med fra'. l Kr. 50 Øre~2 
Kl'. p.r. Snes. I Læsøreude have 

,Im.port hertil. En K vase ~Dk()m . 
med 4000 Stkr. levEmde Hummer 
fra ,deu' sv~nske Skærgaard; pr,. 
Dampskib fra, Gøteborg .' ankom qa. 
1000 Stkr. og pr.' Dampskiq fra 
Kristianssand ligeledes ca. 1000 
Stkr. alt til heværende Forhandlere; 
fra' Kristians$and . ankom' desuden 
ca. 5000 Stkr. der afgik direkte til 
det tyske Marked! Pri!!en ermt. l' 
Kr. 20 Øre pr. Pd. en- gros ab 
Norge ellerSverrig.' ' Bl.' 'en halv ~ne8 Kuttere havt' Fang-

. . ". . ~ 

. ·larlt6g for dtndanske 'Fiskerflaade 1899 
udkommet den 9. Decembel~, og vil af nyt indeholde Fyr og Fyrskibe pall. 

Elben. fra Søen til Hambul'g, med kortfattet Anvisning ti( at benytte disse, 
,samt' tyske Stormsignaler. 

Da Bogen kun trykkes 
indgivet til Deres Boghandler 

et begrændset Oplag bedes SllitFest' Ordrer' 
eller Forma nden i Deres Fiskerfor~ming 

!'lUer til ' ' 

Srit~/Z eAritlllrell8· 5Joglrultlleri, 
G:røDl1egade 10. 

Fiskekasser' 
faas i ~aUem'ulig~ Størrelser. -BestiUinget pall. 's~ørre Partier ønskes betat 

I nu j' Yinb~rm;tanederne, og Kontrakter. kan da sluttes til mea~ bilBge 
,Priser, til LeV'Bring straks eller senere. " . , " 

. l .' 

Horsens Damp..Bøv16~ og Savværk" 
Peter •• reh. ' 

, 'Frederikshavns Fiske~ og, -S~tteskippersioIe , 
forbeteder ~a-avel indenbys som udenbys Elever til Fiske- og SættelJkipper
p;øven. ',Nærip'ere Oplysninger ~ives 'af Bestyrelsens Formand;'" Kouul 
~tiaD ~ i Frederikshavn:. ' 

, ',", 
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, , gø~~tiJla:Vlls:Ti1før~l&fleI-skFisk·dfre~·fr&'Fi~kep14ds· 
/ . ' j,~gpri J'mb~e4 Dampskib,', ,~' . 

l V,g~.n fra t,3.~J(4)velllb;e:r til 1,9. Ho,v,embe·rJ-BB,8 • 

" m.,t,af: 
-.. " ... ~. '0.= 
CD $ CD '- > 10. • . - ·l-... ti'j 

...:..... -..:I ".6: .D;;; ......:.g • ......... .. li .. ~.~~. 
. DanSkeFiSkerfart'j'!' Pd, /1'<1'.1 M •. I' Pd.' 

ØJ fra li'ødørits'h.· fJOD&1, 326 11660 
88 fra'andrePladso , 88Q02 ,659 2 1485 4 

, . 
:tnn.i6 Kvaser: 

, fra Frøderiksh, 
e({,fra a.f.'6Pladser 
'l lveliske Fisker~ 

, fartØjer' • • . 
[fr. Ba~d og 'Vogn 

76~4 

2682 

146~'" 

2520 

,fra 'll'ærtigg-ehde 
'FisKerlejer •.• 1192 6[5980' , 

P,l •. 

120 

1~ 

::s! C> 'lll. ~ ... 'l,.... :.1·'1 :', - 'ii .. , 

iD l"';' .. å ,. ' .. ,l!C,~ . ..., : 

1 Po.. 1.>d;' Pd~ 

., 
9000 

", 

Pd. 

.' 

Pd, 

..... "4>~~ ~' /. J • . , l~1 iMl2Q .. ~s. l)86~ •. 3S~1' ~ ·60002', .6966 ,'o5~V ~f ~7q~ pr. J6~a,n& .. " ~'" . .' ,..,.. ~ " 

141t • .. 169441 1220 1234 4592 168226/1200' 0069862110144)ooM!P9811'4738 
\ - '-. ' ,,' 

. 1) tsI;I Pd; Tutllrøt og' 4.0 Pd; ~iøhva.r." 2) .94 Pd •. Tanger og 1M Pd. Pighvar. ~llOO' ;pa. a:u~er .. og 
00 l"o.. PIgh.v_ '4-) Sli~lter. 6) Skrnpper,6)16l1 pd. Økrnpper og 126 Pd. SI.tler •. 7) Att.1; S)''lI41l1 Pd,.1I;al 
08 SlIl Po.. Aalekvli.bb<!r. 9) lI91S Pd. Laks og. 16311. Pd, Ørred. " . ' 

," ..' lal. er lIertllfør.t 4111812 Pd.. .' , .. ' 
.. . -&t&It GøllI!-ems!i1tspr'ia' afOpltøbe~e : Rødap:re,tter: le-teudø; Kr: 2,004;00, Kli8~ofis' 
Kr. 1,50-8';00 -pr. Lpd.; .Torsk, levende,Kr.l,6U-~.OO, .. Kaa!lefi.k Kr .. Q;116v1,OO pr;LJiit;; 

, SiI<l, $1'. 1,00-:-2,00, pr .. 01;". Aal,. blanke; :lU. 0,6~O,1fX, ~1l1e, Kr,O;.35:--0.50P!:'.Pd.:; Laks 
, Kr. 0,75;-:-1,10 pr •. Pd.,~rred. Kr. 0.50-0,70 pr, Pd" Ged<l,e ,Ar •. 0,96~;50 pr. Pd.; 

Rejel'l\."!:;t\25 .' 1,00 pr; Pd. . " . ,.' ,'. 
Tilfillr,81en e,i'.levoode Rødspætter har i Ugens Løb været usæd\ranlig stor. ·Difek*e, 

fra Fiskeplads ankom 52 Kutter,e;fra Nordsiden a.i' Anholt 17 med ,Irisk 'voJend@ 18_24 
:Pd. Snpson,' betalt mild 311g-4 Kr .. pr. Lpd.; fra' Vest- og Nord-ve'iltsldoo6 medB'isk 
v~l8-00P4.; betalt I.ruld 2114-"-3~14 kr.; fro. Sydvestsiden ~1 me~ .~isk yejende 14 ' 
-20Pd" betaltme-d 2-21/l\;'Kr.; fro. Aalborgbugten ,2 med FIsk vejende '1'2..:.J15' Pd.,' 

'betalt med falj,-3 Kr;; fra LæsØ Rende o'g.'fangen SI m~d F.isk :yejl:ll,ld 0)1. 14 Pli., lIa- . 
ta1t med. 2'/4--81{ Kr. og fra ,Hirtshals 4 med 'Fjsk vejende, oa f 16 Pd.; betllitt ~e'l'l 31[ 

.lir. Fra .fr~d!n'fk8havn ingen Tilførsel pr, K vaSe; fra Gre'n'l-lI. . ankom ,9 K:ra,S&i" med 
423 Lpd. Af Torsk tilførtes 'med 22 Kvaser'. ca. SOOO'Lpd:, betalt me:d,l''J~.r.60 fjre- . 
2 ,I(r ... og a&kom B fra Bornholm, 2 fra Taars, ,2 fra "Aggerl!ø. 2 ft'aA&sells ~ B/ral 
Lohals, Onsevig, Svendborg, Korsør, Vejle, Borsens,' Forn~s' og Raj:lae~; endvr~e.re 1 . 
sV'enllk BamimfJ'd 140 Lpd. frI!. Anhølt, be-talt' l'4tld 2 .lt.t:.,pr. Lpd. \Pr., ,J'e)'upane og 
Dampskib tilførte s aoo J:.pd. ,Rødspætter a P/g~3 Kr. og SS. Kallser danske o.g.2lO: Ras- . 
ser syen~ Sild .. ·1.:...2K.1 .. pr. Ol. ' , " . " 

, ' '"< ~ 

Anu(I)ncer' risk~krogø~Fabriken\ 
- ø.hiM4atUil A.n.rtllllØl..,,, 

IledlulHlltadet tilbydes' og . l " ....... Ii 1888/- . ,...,khtØ_1Ht-, 

""'Ioo~_y_.l Hen"voodelse til aub.fa.ler In Ud&~ at ~.' . ~(Jrter_ Pri"llq ø. N pr. FaYU,l tl,1Htæidlg 
~ .. ".,... : . . .ll'ilkell;tQgtI, a .. 'Vel t ØMal, lær •. ,Stlmd, ,u.nIta,u:dre V ... d~il Ile: fbao. 

'F -'Ic .... ~1. . i "ttr' . SOli! lir : •• lngl ,.amf Pilke i 1'lu oli f.1I;,!1.1 i~? 1l'!. ,.eiler." ," Bl>t. U#OIl 'fllel 
rGl'I'~ ", •. 1' I . eu" BIT· }.o ... eBøe,1 m~ Efte~n. .... ,. .~~u1dJr, ... 5." "/'" '. 
G ............ ao.!· , "tloar.d Chri8tenSen.. ' .()>>.~ Qo.at'F$t, 

. "M" •• de Åvertitøe~ter. . . at. $m.a .. ~..".~ n,' ~. '. ..". ,:VllW:f'~Qd'~~ 
lauømme. ~et1de'llg Rabat..' . KlIlHmb".n 'K', . .< ••• .':.' ,"SoJlåii .' 

.. GarIRadVaftGr4Dln@._>~~lIÅ~· 

.. \. .', '. .0," rw·.·,: >""<~~' I 

ppkøber til 'højeste Dagspriser 'Sild, A~r m ..• m.TilbtiaiItUJej8iteS ;g:etnEl ; 
... ~, ". , ;"'. ) , .. I 

" . , 
• '. ~. 

., ,,-
-,' .. '.!~ :; \. ~~ 

. ." ~"~ 
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. " '."'~~'~~~'1,!,,;,~~~~--~,~:,,,,,~-~,(,~ .,.."'''''''''''''-~ 
'>'. '. ·J(øb.;eldl:a~.~.·r.*':k,anlsk~ 
',··.·I::'·~·Øtii~~',.:::'~dø:b..,~abrik,· . 
':'.~ .i,~~·':tftzoD"øari'eDd.lsv~j •• a. 

" "." - .' : "~' -~~. \.".~~' . ~. ", . ., - { , 

.:·:Eftet, .at ,den, nye ,'Fabriksbygninger 
færdig·og :Maskinantallet 'forøget,. kunne 

I, 'OrdrerIle SOUl' Regel, ekspederes i Løbet 
,af:lfi ~2 .' Ug~r. . ' . 

, ..... ,~"''''''''''''''.;.~", ....... _''''''''''''''''~-'''.,.'''''''''.,.'''''"-,~""-"'" • ',' , " • ,'o _ • . ,; 

< ,,"S:ejl bgU'Ø~alg af Sejldug .. ,-
, . ,Priina~~ed~ånsk8~m~' , '. . .. '.'. ,'Færdigs1edeSeJI,' solidt 

. "' .. U~d,8a. e .. JI~U9' ~tr. akt. e.. . md- . IC ..... ~. .~. t.NYk. A' .... ' ro ... ,ra. rbe. jd .. e. d.e., .. le .. ver. e.s .. vir
. "kJøbt, tIlbydes langt un4er , ~ ,~ køligt billige. ' 

gangbar~ Pris~~.', : ,\ ~ . ,<;g ,',Under", SeIY·Sagen, .. ;, ',.,: 
Yaødt~t:'pr~pa.f.r8t\DUIJ· . ~ skriv om Prøver af Dug, ' 

. " ' , . Hør .. DlJ!8mpaejjdug disse se~des ,Iilddfrlt. 

..' l.alle. K-v:a.bteter. F N". H I -
" . Nyl<iobtUfl .p. Ealster • • a ma8 •. 

j F~bl'llar' 1~98. , Tel~fon Hl9. 

,Altona Fiske·a'uction., 
:~. "JOHANN' COHRS, . beediget Fiskeauctiop.ator . 

. <Brevltdr.i JOhfinn '~Ohrs, Alto'na. . Telegramadr. : eohrs, Altona. 
. '-', . . 

Fisltenætfabrikel1 ,.,D,al1~ar le", . 
. . -GrlJnnehav~ ','HeI8i.riø~, . Stengade I~ . 

. '. . Telefonnummer ,,75 Bel!lincer". 
, ,"'j l~l'ererefter' Bestili(ngeUer 'rra Lager'fravor med de nyesto'og'bedste 

, M;askiner forsynede,' Fabrik: Sil~8-::,' Rødspættegarn Aa,ler'u*,er, .. Aa~ader • 
. ·Rejeruser, Rejerader,Bundgarp samt alle andre S.lat;S Næt 0' Harn. Bo" .. 
uldtigurtl,.I:to,mpiigiwnog,Hørgarn i alle Nr. tilD8.gens billigste Priser og i 

'. '. . . 1 
bedsteSvaliteter. - -Aalekuber, . Korll, Fl.Ddtræ ocXateehu 

.: ' . I . , ' , 

·"a.e.p~L.&"er. . 'j., 

',~dl",,~e giv,. Rabat.' FOfespørgslerlMnarea straks" 
, . 

,aea~e:~t.-e,fQtt.qd. ~K' ,n~i:'l • .L1fndoeclc. - Tqkt. Ilos . F~a"tfl OArifttreK,. X'b~.".n 
I . 

',. - .,: 



, Nr. 48. I. -Dece~ber. ·1898. 

:Med.l,eD:l..sbl.ad.elludgaar· hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrl8ttrell, erlan.gade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Ør~ pr. Petitw 

.. linje af Ira Sides Brede; for staaende .!nnoncer indrømmes betydelig Rabat. 

. Indhold; Besty:eelsearaadet. -: Bergenl.U4.m · 
tingen. -: GeDeralfo~ .. iuUng .... Mlndze Meddelel
ser. -FI.lkeriberetninSer. - Bekendtgørel&er; 

l. ~~" . 

Dan8k FI,kerlforenlng8 KøDter, Storm. 
gllode 20 Stuen, København V, er ~abent 
fra 9-11. 'Bedaktørefi. af Medlemsbladet 
træffesdes~den i Al'm. ~7 S~anemose~ 

. "mdBvej .2' A. "S. 'Sager vedrørende Re
ltåktl"8Il'af: Medie_Idet bedes sendte 
.til Koptoret. 

'BrEjve ,og andre 1l'orsetidelser til For
enlngene Konsulent bedes alti~ alene adres
serede ti! hans BoplBl : Falkonergaardsvuj 16, 
København V. . . ~'--------~----~--~--~------Eftertryk af Medlemøblil.dets Artikler er 
tilladt, naar Klldeø' angives. 

Capt. A. Sølli:ag, . DaIlis4 Consulate, 
B, MUSQOvy eoun, 

London E. C. 
Telegram Adr.: •• Ulng. I;,oDdoD 

Capl A. Sølli:ag, 
"lIIrIeDta1" IO, .Parlr. .a. VaDBa, 

\ HuH. . 
.. Telegram-Adr.; •• IUDg. Ball. 

Bestyrelsesraadet. 

. Eft~r Foreningens Love er Stem-. . 
me~dler med tilhørelUle Medlems--
fortegn~e' pr. Post- udsendte i de I 

Amter,- hvor nyt Valg .arMedlemmer . 
til Bestyrelsesraadet skal linde Sted, 
og forventes de tilbagesendte tiLKon-

toret"i udfyldt Stand inden 15; Decem
ber. 1)e afgaaende Best~lse!raads-, 

~ medleillUler, der efter Lovene kunne 
genvælges, ere for: . 

Hjø.rring Amt: 
.Købmand N. P. Bøje?, Hirtsh,als. 
Konsul· J,. C.FabriciUl~, Skagen; 
Skipper P. Nielsen, Bangsbostratid .. 

",. ... " ' 

Ribe Amt: .' 
Strandkontrollør A.' FrQst Vejers. 
Fi~ker J. J ohans~n, . ~s:bjerg . 

Randers Amt: . , 

Konsul M. Michaelsen, R. af' D;, 
Randers. 

Skipper P. Poulsen-Ifltrnp, Gre~a:a. 

Odense Amt: . I 

Grosserer Thor Hansen, Odense. 
Sa:gfører . TheiU, Bogense. 

. Københavns Amt: 
.Fisker L~ddg Hansen, Amager. 

Københavns .By: 
Gros,sørerFr. Tli. Adolph, R. .p. M., 

. København. 
Kaptaj9, Forretningsfører C. Schmie~ 

geiow, R. af D., København. 

I~ ' • .: 

'; 

';:' 



. Bergens~U dstillingen; 
VI . 

. Uuited Std,tes oi i.m~rica ku~de 
ikke hue' haft nogeu bedre Repræ
sentant for deres "Fish Com mission " . 
fmd den kyndige Kapt~n, J. W. 
Collins, hvis Navn alt i saa mange 
A ar. bar været knyttet. til Staternes 
praktiske Fiskerivirksomhed. Hans 
store Erfåting og praktiske Blik gav 
hamogsaa i'Bergen 1m særdeles frem
staaende Stilling imellem de fremmede 
Landes -Repræsentanter, og dor til

. kQmmer ham megen lEre for Udfaldet 
~f-Juryarbejdet,som dette sluttelig' 

, formede . sig ved Centraljuryens af
gØrende Overvejelser. 

Afdelingen vn;r dels en kollektiv . 
.,Repræsentation fo'rdette store ame-

'. nk~nf!ke Samftmds sa~tlige Fiskerier, 
og di~ses '~edelse, dels omfattede 
den desuden 'en hel Del private Ud~ 
sti~e. En ypperlig ordnet og r"t 

. udførlig' SærkatalQg - (paa engelsk) 
, gav god Vejledning ved det nærmer~ 
Studiu'm af de taIrigeSager. Skønt 
en større Del af disse gjorde Indtryk 
!).f . at være, hvad man kalder ' en 
"Yandreudstilling" , d. v. s. en Sam
ling en Gang for alle sammenstillet 
til at sendes paa ~ur,_ og derfoT ikKe 
e~entlig var videre pyntelig, "ar den 
af saa omfattende Udstrækning, at 
den blev særdeles lærerig for enhver' 
Mand af Faget. ' Det større Publi
kum, som gaar efter Arrangementet, 
følte sig derimod sikkert nok skuffet; 
det skræmmedes af de store Museums· 
~kabe, hvis mangeartede Indhold det 
endog var vanskeligt at se i alle 
Enkeltheder, fordi 'Lysforholdene var 
mindre god~. 

Gjorde man sig ,den U mage, at 
samle Indtrykket af den amerikanske 

AfdMing, saa' man hurtigt, !tt den . 
for det meste hav·de uridgaaet alle 
U den om s-Sager' og rettelig .ha vde lagt 
V ægten paa Fiskeriomraadernes prak· 
tiske Kærne; Der ·var. tre saadanne 
Kærner .. hvorunder man kunde samle 
Afdelingens Enkeltheder. De var: 
den praktisk~, udøvende Fishfangst, 
Udbyttets Omdannelse til holdbar 
Handelsvare og endelig Fiskemoll'ets 
Opretholdelse og Y ækst. Naturligvis 

, kunde man dele de andre Nationers 
Udstillinger paa samme 'Maade, men 
ingen af disse havde en i det hele 
s,aa ren praktisk Karakter, som den 
amerikanske, saaledes som denne ' 
skyldtes den officielle Samling. 
. I den første' Kærne ma~tte den 
enestaaende SamliIig af Fartøjs- og 
Buadmoileller, g~mle og nye, . tydeligt 
nok sige aJle, at næppe noget andet 
Land sætter ·sau·· megen K;apital i 
det søgaaende Fiskeris Fartøjer og ~ 
Udrustning som Amerikanerne. De 
vil naa langt ud, komme hurtigt 
freJl! og deres ArBejdere . skal have 
det sna' godt, omstændighedø11le til: • 
lader_ Intet viste bedre den stærke 
Udvikling af N ordamerikasStorfislceri, 
end disse Modeller lige fra Fortidens 
tunge Hvalfangere til Nutidens, og' 
især Modellerne, som viste Udviklin
gen af den amerikanske Fiskeskonnert 
til Nutidens Ocean flyver. Mangfol
digbeden af Farigeredsbber var et 
nyt Yidnesbyril for' den Kendsgerning, 
at 'Nordamerikaneren idelig og idelig 
søger at gøre Haandens Arbejde 
lettere, at spare paa Arbejderens 
Kræfter,' og derved faa disse til at 

. holde .længere ud, medens tilsIlmme 
\ Tid Tankerne er med, mere og bedre 

Arbejde udføres og Udbyttet -tiltager. 
,Her var der væsentlige Oplysninger 
til . ;FiSkeriets Historie og Udvikling 



i 

-""". "'-::~f~" ""~'.~ ,-rr~""'''~;\;;r''''~~Y'~''~7~~''''~~~'',~J;'i,"~'!li!..t?-i4R:fJi!1 

at hente, ti Afdelingen vl~te ogsaa, Silkebaand Glans og til mangfoldige 
hvorledes Nutidens Indianer ~ker andre Ting. Alle Slagli Fiskeaffald 
og hvorledes hans Forfædre har fisket bruges, og endda faar man ved' denne 
og sejlet. Hvilket Kulturbillede var Limkogning en prægtig Gødning som 
der ikke her oprullet for den opmærk- Biprodukt. Men hvor mange fiskEmde 
somme Iagttager? Langs hine Kyster Nationer 'udnytter Fangsten saa 
og Floder og paa hine Søer, hvor yderligt? 
Indianeren for kun et Aarhundrede Den tredje Kær~e, Ledels.en /iLf Fi-
siden, om det er saa længe, slog sit skeriet, Omsorgen for dets Oprethol- . 
Spyd i ,Fisken eller stængede den delse, Trivsel og yderligere Vækst, 
møjsommeligt inde, er der nu vokset har hidtil intet andet Folk dyrket 
et Fiskeri frem, som i 1897 indbragt!;) med større Held og' Udbytte end, 
en Værdi af ikke langt fra 60 Mil- N.-Amerika. Hvorfor? Fordi man 
lioner Dollars. fra først af har indskrænkAt sig til 

Den allaen Kærne Tar Fremstil- 'bedst muligt at skaffe sig Kundskab 
lingon af Raamaterialets Behandling, om de natUrlige Vilkaar, hvorpna 
forinden og medens det virkedes til Fiskeriet kunde støtte sig, Fisbvan-
Hand~lsvaro, og der var i saa Hen- denes cg de madnytti~e Fiskes Natur, 
seende rigeligt af Hyttefads.Modeller, og fordi man dernæst har givet sig 
og Modeller til Ishuse, Kølerum, S:11- til at hjælpe ved menneslrelig Virk-
terier, Røgerier, Kogerier~. v., for- ~omhed, hvor enten Fiskeriet paa~ 
uden store,' oplyse.nde Fotografier. viseligt tog for baardt paa. Fiskelivet. 
Hertil sluttede sig endelig flere Prø- tilintetgørende ellørhæmmend.e, )l11er 
vel' af de almindeligste Handelsvarer,hvor NatJlren intet FiskeTiv fr~mbød, 

. ligefra Saltfisk til garvet .Fiskehud men kund,e bære et saadant Den nord- " 
og deherligRte Perler. Alt var det . amerikanske Fiskerliedelse spildte 
saaledes lagt ,Cl'em, at man ikke ikke Tide~~ller brugte Penge til 
alene kunde følge med Tilvirkningens sma:alig Granskning af FisJce, som 
Enkeltheder, men tillige med Brugen: ikke stod paa eller kunde ko'mme 
Amerikaneren siger: Hvad kan det pa~ Madsedien eller som saa godt 
nytte endog fuldt ud at vise" hvorletles som ingen Rolle spiller i Fiskeri.ets 

'Fiskelim i 'mange Kvaliteter Javes, Økonomi. Fiskeriet brød sig ikke 
naar vi ønsker: at oplyse Menighede'n; ,det ringeste om Finnestraalernes Tal ' ~ 

-døn maa sandelig ogsaatil S!1mme -eller om . 0s,terstms ~æg,m,anLe; , 
Tid, kende, 'tii hvad den kanbru'ge 'delsen sØgte at værne om. Fiskeliv,et' 
det færdige Proiluk~~. '" Derfor 'yi5e~ -;'g om Fiskerl:ms' Interesser. ':' " 

"hap. os,'forud~n Raaæm,nsrrie til -Man undres over, ~t N.Ametik~1 " 
'Fiskelim, ogsaahverSlags som det ,som har sall. fiskerige Iridv,a.nd~ og 

" bruges,j de,talrlge0jemed, og me4 ' som udbytt~r Kyst-, , og, Havstræ:k
Rette undrJ'lfLregman~, sig -over,at,' ninge,r i ,to V ~rdensha.ve, fremfor -

,Fisl;tehnd, Finner" Tanne og Ben kan noget apdet, LanddriveI; :Fiskeavl.; 
'ullbrifiges ,til ,fine .Klæbeæmner,til ,og deJ;'pruLsætteren, saa !>torAl"~ -
I'l~stie,til Klp:rill1~af ,Vin og ':Li-' bejdskraff og 'saastore ,Ka~italer, 
k~er" til; Forfalskl)ipg af ~lk, - til som Tilfældet er; Tænkel'pogen, ' 
~fterligrilnt5 af ;reder/til" at ~ve at d~ , jQ:'; K.1tBknini-.pstj;t.lterrsolll 
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var repræsenteret i Bergen og som saa godt samarbejde, dersom den sid-
,aarlig 'klækker Millioner af .Æg af stes Krav holdes indenfor de rette 
alle Slags Fiske: Laksefiske, Torsk, Grænser. 
Shads,- Makrel, Havaborre osv. ---'- at Imellem de private ",Udstillinger 
de vilde være til" dersom ikke deres var der, enkelte, som bør nævnes, 
mange Aar varende Virksomhed fordi de indeholdt lærerige Sager af, 
havde tilfreds!!tillet den praktiske ,Rækkevidde. Først og fremmest til-
Amerikaner? Paa Øen Put-in-Bay kommer det da Thom. F. Me. Manns, 
i den m~gtige Eria-Sø klækkes hvert Boston, Mass., at nævnes; det er 
Aar 200 Millioner af en Slags Bælt ingenlunde for meget, naar det i det 
og 600 Millioner Gedde-Aborre: hans tilkendte .Æresdiplom hedder: 
Skulde dette ikke være Tegn for os "for brillant Model, baade hvad 
alle; at Fiskeavl,er bleven uundværlig FOfm, Konstruktion og Rig angaar, 
for det rationelle Fiskeri? Og skønt af Skonnert for Havfiskeri". Mari 
Mænd fra alle Verdens Kanter er' maa Iia abe, at en eller anden Med-
draget til N. Amerika og har lært deleise fra Udstillingen kan bringe 
Kunsten L skønt alt adskillige ypper- en Tegning af, denne. Skonnert. Der~ 

, lige, amel'ikanskeNyttefiske er blevne næst bgr af Redskaber nævnes de 
hjemlige i Evropa, ryster endnu, udmærkede Hvalvaaben fra et Par 

'"Fiskerimænd" i denne Verdensdel Fjl·maer.i New Bedfo;d, 'Mass., og' 
tvhrl~nde Hovedet,' mens han Milli- Tænger til Optagelse af østers fra 
meter for: Millimeters maaligt 'maaler dybt V:lOd. Imellem d'o amerikanske 
og D)aaler. Fi!'lkerens Redskab, mær· ,V arpr gjorde Prøverne af røget Bælle-
ker hans Fiskedage i Almanaken og flynder megen Lykke" ligeledes den 
stænger ham ude fra' Fangepladser, benløse, i ~maakasserpakkede Klip- ~. 

. til hvilke h~n8' Konkurrenter" alle' fisk og den fint ~l'evne Klipfisk fra 
Slags Fiskefjender, har den frieste Gloueester, Mass., og fra Beardsby's 
Adgang. . Sons, New-Y:ork. Det store Firma 
, Rimeligvis for at imødegaa • den 'Max Ams, N ew-York;havde fine 

I ,Indvending, at N.Amerika. 'under Prø\'er af røgede Varer, og desuden 
den store praktiske 'Virksomhed .udm~rkede det sig ved Blikdaaseroes , 
glemte at prØve det videnskabelige lu,fttætte Pakning, uden Lodning.' 
Grundlag 'for deimei \'nrder i Af-',Blandtdisse Sager Qlaatte d~t være 
d~liDgenen m~gtigSa1nling 'Ilf Bøger,' • muligt . for ,danske 'Proaucenter, '.'at ' 
om1!andleIl!1e 'amerikansk Fiskeri og' ,efterHgne': røg~de ·Varer (.fin, Pak~ 

, dfi videnskabelige .Unde;rsøgelser ~.tilniIig, og især.bt\rde.danske, islandsk,e 
·~øts\Støtte. '~enalene :denMaadp, og færøi8}teFirmaex:1ægge .'sig e~~r, 

'hvGl'paa., 'de 'amerikan.sh~Vid.enskabs-, 'den'· i Smaaka'sser~' po~tionsvis. 'Pak~' 
'. mænd tegll!'lf Billeder til deres. IJn:- . ' .. kede; benløse Klipfisk . og efter den. 

ders~gelli!er og Afhandlinger,viser, . revne Fisj(. Af disse, V pxer bruge'i 
'.afdø rent praktisk8 MlIaler Hoved- der Særdeles-Jileget i 'N.A.me~ka;" 
.- sagen ~ 9gsaa' i d~lIrie .Retnipg k~n . voreProdllcente! .bl\rde prøve at 

Evropa ,.læi'e ·af .de amerikanske indføre en sn.adan finere pakketYare . 
Fiskerimrend .. De har i Gærning paS. de Markederihvorqebiqtil h~f 
vist/lit Prali:si& og'Videllskab ; kan 
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afhændet Klipfisken i den. ~b.lIJmel
dags, ikko altid tiltalende Form, 

Forinden vi slutter disse kun altfor . ~ 

fan l\leddeldser fra ul'n amerikanske 
Afdeling, bør endnu nævnes de 
mangfoldige Fotogl'ufier, af hvilke 
en større Del mpget store paa det 
nøjeste tydelig/ljorde Fangst, Til·· 
virkning, Udklækningsarbejder m. v. 
Men h .. ller ikke 'bør glemmes de 
mindst Hundrede Malerier til Op
lysning om den v~rdifulde Bjørnesæls 
Levesæt, Fnngstmaade og Opholds
steder, uUstillet af Hl'Ory W. Elliot, 
Cleveland, Ohio. 

Jlthur Pøddersen. 

Generalforsa,mHng. 

Det vedtoges at afholde en ekstra
ordinær Generalforsamling den 26. 
December d. A. Ki. 3 Eftm., til 
hvilket Møde forskellige foreliggend.e: 
Spørgsmaal udsattes. 

Fisker C. Rasmussen -frems~tte
Forslag om at tilstaa Foreningens· 
Kassererer et aarligt Honorar, paa' 
hvilken smukke Tanke Kassereren 
dog til Foreningens Fordel ikke vilde 
reflektere. 

Til Slutning udtaltes en Tak til 
Foreningens Kasserer, Hr. Told
assistent Petersen, for hans Arbejde 
i Foreningens Interesse, og ligeledes 
en Tak til Formanden samt Besty
relsen i Almindelighed.-' ' 

Ki. 61J". hævedes Mødet. 

Grenaa Fiskeriforening afholdt Mindre M~ddelelser. 
sin ordinære ,aarlige Generalforsam~ . 
Hng den 13deNQvember. Ringkøibng Klit, d. 26. November 

Skønt de Medlemmer" som vare 1898. Forholdene ved N)'mindegab 
hjemme, mødte saa' godt som alle, synes ikke ,at· skulle bedres for det 
,:ar dog kun 1f.t uf det ordinære første.. I forrige Uge forSøgte PDm-' 
Medlemsantal til Stede, da de . fleste / pedampskibet atgaa ind for at ar7 

Kuttere vare ude paa Fiskeri. bejde; men' Vandstanden val' altfor 
Foreningen tælle~nu 79 ordin~re lav ,kun 5 Fod under !løjvande: 

,Medlemmer. . . Skibet maatte ,derfor gaa til Esbjerg 
Regnskabet, som u.dviser, a.t For-, igen. . 

ening~~ uuejerenKapital paa godt, Uden for Hll,urvig togi fQn;ge :uge 
1000 Kr" fremlagdes og godkendtes, Damps,kibet,,,Grønsund", en\.. ~Y8k 
hforefter, det gaves Meddelelse om Trawler"Seeundant!', aef Breinerbat'en 
ForeningensVirksQn:ihed i det for-' 'paa "fersk'Gtlrning~ ;' Redsk~berne 
~bne\Aar 'snmt'Medd<-!else, ,am. d~ kopfisker:edes, og !dOO Kr. i Bøde 
·pna.Rigsda~enforeHggen~e Lo'Vfor-' blev erlag~. 
~lag"af Io~resseiorFiBkeriat' . . Dette Skib gør Du.sinetfuidt 'af 

De, efter 'Tut afgå!lende Besty~ la~g:fil)gredeTrawler~, SOIIl 'Kanon-
relses1Uedlemmerin~mlig: Kl'ydstold- baadeni SøUlmerens L. øb haranhol«tt 

! ' <, • ~ • '. ~ , • . ' • ~. 

a:s8istel1.t OlStjH t '~~k:ebåndler ,O. under dens P()li~tjellt:ulte lan~ Vest-
, TlWl1l.fJf!/n sallitFiske,ne 'F. Oad8e1t ~kysten., .,.' , 

og.}~,J;;.'Ja;cob8(m 'genvålpe'fs, lige~ F.a.ngøt'8elln ... 'ro Fiskere gjorde. 
'som. ogSe;8:

r 
den fr~~dendeReVi80)!, ,', den- 18: :NoYh~ . den 'Sjælane'Fnng!!t 

Ohr. Ohristensent , genvalgt,es, , af en,'!'aJidhvali Skive' Fjord. liv'a,-

I .. >. I 
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len, der, efter Meddelelse tilos, 
maaler 4 Fod 'og 11 Tommer fra 
Snude til Hale, samt 38 Tum. om, 
Kroppen, toges i et 1'orskegaru, 
hvorefter den ibjelsloges. Saavidt 
vides erindrer ingen i Mands ~inde, 
at der no~:n Sinde tilforn er fanget 
et saadant Dyr i Limfjorden, endsige 
i Skive Fjord.' J. 

Fiskenberetninger. 

Harb,oøre, d. 26. November 1898. 
I Torsdags, den 24. ds., vare nogle 
Baade ude; lOen, da det blæste op 

. med stædrt østenv(:\jr, lykkedes det 
ikke nær ~t faa Bakkerne bjærgede. 
Der mistedes' in~til 28 Sæt KI'oge 
pr. Lav. 'NaarFiskeriet skal give 
saadanne Slag un~er et saa karrigt 
Udbytte,. som i dette Efteraar, *,)r 

, Stillingen omtrent haabløs. P. 
Færring ·tved Bovbjerg), den 28. 

N()vember 1898. Forrige Uge bragte 
kun et Par Dages Ua vbrug for denne 
Kyst, og Udbyttet' var som hidtil 
ringe. Vi have nu Frost; men selv 
dette syn,es desværre ikke 'at skulle 
bringe nogen Ændring, til det bEldre. 

B. 
fja,tring, dflU2f$. November 1898. 

Som Eksportempe bruges herfra kun 
gl\~ske undtagelse8visandet end Kul· ' 
ler; men forleden Dag prøvede, et 
be).v~rende_ Baarlelag ,at. sende, 8' 

Stkr .. Torsk· til Ham.borg. De bjem· 
bragte, den ,særdeles gode, Pris af " 
15 Kr., en betydelig højere Be,taling, 
end der., kunde opDaas hjemme, og' 
et' ,Bevis paåKIl~pheden' af fetsk 
H/l.vfisk 1 Tyskland. 'W._ 

, Fredet-ikshavn,d. 28,Novbr. r8~8. 
Tilførslen' 'var i sidst~ Uge oalmin-, 
gøli~' ,Imapl Vejrliget var, ~f barsk 

og vinterlig Karakter med Frost og 
Sne i F'ølge. Først i Ugen havde 
enkelte Kuttere Lejlighed til at gøre 
m~indre Fangster i Aalbæksbugten 
-::- ca. 100 Snese pr. Kutter af 

'Rødspætter vejende S å~9 Pd. Snesen, 
betalt med t 5-8q Øre pr. Snes. 
En halv Snes Kuttere havde i Læsø 
Rende Fangter af 20-90 Snese, 
Rødspætten vejede 13-16 Pd. Sne
sen og betaltes med 1 Kr. 85 Øre 
-2 Kr. 50 øreSne~en. ,Enkelte 

,indkom fra, Grundene ved Anholt, 
mElD kun en havde nævneværdigt 
Udbytte, ca. 100 Snese, fangede paa 
Anholts, Sydvesthage, Rødspætten 
vejede 16-18 Pd. Snesen, men havde 
paa Gennd af Sejllads i Storm lidt 
sall. meget, at 'de kun bleve betalte 
me<ll Kl'. pr. Snes., ,Ikke faa hel' 

, hjemmehørende Kuttere skulde ved 
Anholt have gjort gode Fangster, 
som de ere afsejlqdEt direkte til Kø· 

,benhavn nled. Skøndt Hummerpri~, 
&erne vise Tendens til: at' stige, har, 
Tilførslen særlig pr. K vase fra Sve~- , 
rig været- ualmindelig stor ; , foruden, 
mindre Partier f~aGøteborg' tilførte! 
pr. Kvase fra df'D svenske Skærgaard 
over 20;000' Stkr: og pr. Dampskib', 

, fra KrIstianssand 'ca. 2()OQ 8tkr., alt 
hel' tIl Byen; ira sidstoævnteSted 
ankom desuden ca. 9000 8th" Sbm 
afgu, direkte ,'til det tyske MaHe'd. 
Det, er "sta:digtvæk ~sløjt, med' det 
'svenske, Sildeliskeri, det ønske4~ 
,;Indsig" Jaderi ,A:i~ ven~'længe 

,paasig, dcr fånges kun mindre. Par: 
. tier 'af og,til,af hvilken Gtund P'ri", 
sen .enduunoider-sig omkring, ved ' 
18~20 K:r.llr. K~sse, en ,gros ab ' 
Gøteborg; He,rtil, er'l,timubetydeligt' 
tilført, tild'(,>' tyske Røgetfer ,afgik 
direkte~rover .ca., 200 Kasser. 

f, ' IO. 



KøbennavnsTilførsel ·st· fersk· FisK' .mekte fra . Fiakeplads· 
- ,og pr. Jernbane .&' ~mplkib .. 

1 Ugentra20 .. November til 2'1. NGvember 1898. 

~ ,t lu ~ .... I, :!:! ... .8 .'CI O" c;G> ... ,. 
~ ~ ::i '41 .. _c c; >. 

Tllf'l't af: "Cl..... -1:1 lo ~ 0"'" ~ ... 'Cl 'Cl .• ·IGI: O.&:: s_ ... 
l 

-!l! fil'" "Cl .. 'Si en . ccø, ':r:ll c.~ .. (I,) ' . .... ..I- c 
':0. ~ ~ -~ lIiC <:i bil øs ~ . Io . o 

Danske Fiskerfll.rt. : Pd •. Pd. Pd. Pd, Pd. Pd. Pd. Pd; Pd: Pd •. Pd, 

8 fra-Frederiksh. 24804 120 1 600 4 162 60' 
5 fra andre Pladsor 3600 15P 

Danske Kvaser: 
l fra FrederiklJh~ 540Q I 6 

17 fra andre Pladser 5220 111906 5000 
5 svenske Fisker-

" . 
fartøjer • . • ; 6930 1190 

pr. Baad ug Vo~n 
I 

franærHggen e 7 

Fiskerlejer .' .. 928 • 5260 '2iJ70 1648 
pr. Jellllb~ll;6 & 

-
6 

Damp'1k1b -: ••. 10061 348'0 455 5 264 5 4918 MO 00000 8650 8291 s 6309 5530 -- I~ --[-
laIt. ; . 49170 3480 726 1792 128776 1700 57870 ~5298 8291 . 6309 5580 

1) .t5 Pd, Tunger og 75 Pd. Pisli'Var .. 2) 60 Pd. Tunø'" og 91 Pd. 1'lghv!l'. 3) 20f) Pd. Tunge% og 2M· 
pli. PJj:(Ilvu •. t) Sletter. 1j)8IQuPJeJ'. 6) .!\.al. 7) 1376 Pd .. Aal og. 212 1'il. Aaløkvabber. . 8) e8~IPd.Lak. 
og 1(80 Pd, Ørred. . . 

. 'lait er dertllf.rt 2781527 Pd._ 

Betalt. Ge~nemsi1it8priS! af Opkøbere: Rødlrpætter: leve~ds,· Kr. 2,OO~;oo pr.~Lpd.; . 
Torsk, levende, Kr. 1,25-2,00 Fr. Lpd.; Si~d', _Kr. 1,25-8tO?pr. Ol; Aal,blanke,Kr .. 
0.7\1, gule, Kr. 0,40-0,45 pr. Pd., Laks Kr. 0,70 1,10 pr. Pd., Ørred Kr. 0,50-:0,90 pr .. 
Pd.; Gedde Kr. 0,15-0,45 pr. Pd.; Rejer K.r.0,50 1,()O pr~ Pd..' . 

. Tilførslen af levende RØdspætter har'i DgensLøb været ringe: Direkte fr~ Fiske- . 
pl~ds ankom 18 Kuttere; 5 fra Nordve!itsideu af Anholt og Pakhusbugten med F~sk 
"Vejende 16-18 Pd. Snesen, betalt med 3-4 h.I'o pl'. Lpd.; 7 fra S1.dvests~den.!,:ed Fl8k 
vejende 14-20. Pd., betalt Jmjd.2_3 Kr. og 1 fra l\andestederll~ med FIsk vejende 14 
Pd., betalt med .31/, Kr/, I Fra ~'r.qerikBhavn og Grenaa ankom 2 livaser med 590 Lpd.; 
Af\'forsk tilførtes med 15 :&,vtl.ser 6.917 Lpd., betalt. med 1'1,-2 Kr. -og ankom:4..fra 
.Bornh91m,a· fra Assl;'lns og 8 ti.:a. A:ggersø,.· ~ullerupj Svendbo.rg, .6oydeu, Kjerteminde, 
Horsend, Grenaa 9g Lø~stør; eooVIdere l) svenske Baade fra. Anholt med 385 Lpd;, be
talt med -2112 Kr. Pr; Jernba.ne og Dampskib tilførtes 628 Lpd. Rødspætter, 50 Ka.sser 
dal)ske Sild a P/.-2 Kr. og 250 Kasser svenske Sild.a 2 -8 Kr. pr. Ol. -

BEKENDTG-8RELSER 

Re' ~" eruser p aa Udstillingen i Bergen 
, ..' var der i deu danske AfdelIng 

en lilIeAaleruse afraa Vidier, 
12 a 15 gode brugte Pris 5 Kr. Jeg ,bestilte den 
..,.' til Levering efter Udstillin-

Rejeruser ønskes tijKøbs~ gens Slutuing og leverede 
.. . - . Opsynet mIt Visitkort; .Ved· 
:BIllet mrkt. 125 bedes·· komn;l()nde Fabrikant bedes 

indlagt. paa dette Blads opgi~e si~ ~:eF~:!1a, 
Kontor i Løbet af 3 U ger. ; Aar1l1l8. . 

~a8e lil Salg. 
En sall. god som ny Kvase, 

bygget af Eg, alt Jern gal
vamserot, 1. Kl. Sejler, maaler . 
476/109 Tons efter ny: Maaling, 
laster 3000 Pd. Torsk,er til 
Salg eller Bytte med en ty~k 
Drivkvaso l[os , . 

,Fisker Jens Peter JenaelI, 
Masllodsund . 

. Carl Radv·an,Crampaa Sassnitz,RMen, 
opkøber til høje~te- Dagspriser Sild, Aal m. m. Tilbud imødeses sarlie. 
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Københavns, Mekaniske 

" "\;Net& Garn..,Fabrik 
'M.',·L. Utzon, Mu-iendalsveJ 1111. 

Efter, at den nye Fabriksbygning er 
færdig og Maskinantallet forøget, kunne 
Ordrerne som' Regel ,ekspederes i Løbet, 
af-l a 2 Uger.' 

"Ofrentlig Avktion. 
Tirsdag d. ,6. December 1898 Kl.' lll'orm. ,bliver ve.d oHullig .lvktion 

.derafholUes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 73,742 Pdo øl Jern,· 12,19" Pdo 
, .etalspalHlor, 633 Pd: .o8sin~ 10,200, PtI. ZlDbske, 2400 Pcl. Staalaffald, 

" 100.0 Pd. lDude, 300 Pd. umalet~jldilg" 50 SlaDger af liejldug, 8· Dyk- , 
, kerdrag,ter,.2Signalhotn, l fe:D0rhorn •. 1 ,Kornet, 5 Bøjer, 19 'Par Vad-

støv~r, 55 Viliftlltager, 1 Fartøj m. ID. . . 

. Sagerne paa.vises til Eftersyn Fredag d. 2. ,December og' følge'l,de 
Søgnedage fra Kl. 10-2 i Maga.sinet for kasseret Gods, hvor Kataloger 
til den' Tid udlevEl'res.' , 

. Or),ogs,værjtets Centralkontor, d. 29. November 1899. 

Alt,onå F·iskeau'etion.; 
JOHANN COHRS', beediget FiskeauctionatQr. 

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

Fiskenætfa b,riken "Danm,ar k'\ 
. Grønnehave~ Helsblgør, Stengade 15.1 

Telefonnummer ,.75 Hele'a .. er". 
; leverer efter Bestilling eller fra Lager ft'a vor med de nyeste og bedste 
, Maskiner forsynede, ~Fabrik: Silde·, Rødspættegarn Aaleruser, A!llerader. 
, Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Sla.gs Næt og Garn. BOD&

, uldsgar'ti, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr:-til Dagens billigste Priser og i 
\. bedste' Kv~liteter; ~"-alekub8r, Kork, Fl.adtræ og Kateehu 
l ltaV8lJ paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besv~res attak •• , 
/' 

':Redil5eret af cI)·qd. mag. wm. L'Undbeck. - Tl'ykt hos Frantz lJht:i.ttrefj. København 
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Me~.X::c..abJ..&det udgaar hver Torsdag. AnRonoer optages ved Henvend~aetil 
Frantz Chrlsttreu, 6 .... negade. IO, København K.Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. P .. tit

linje. af '/B Sides Brede; fGrstll.a~nde Annoncer indrømmes betydelig Ra.bat. 

Indhold; lle~tYl' .. 18ll.raadet. --Om en ny Slat!"" 
Rejer. - 1"." GreDa&. - Faneindvit,he. Hab-
uæ.flskerierne.m. m. - Mindre Meddelelser. 1<'1.-
.keriber .. tninger. - BekendtRØreløer. 

Dansk Flekeriforenllge Kontor,~wrUl
gade 20 Stilen, København V, er aabent 
fra 9-U. Jledakføren, af Medlemsbladet 
kæffes desuden i Alm. 5-:-7 Svanemose
nardsvej 2 A,. a s. Sager vedrøtemle Re· 
d:&l.t1olfel 'af Ihdleitl8lttådet bedes semlte 
til Kenttret. --Breve.Dg andre F?!sendelser til For· 
eøiDlJenS KGIIsulent bedes altid alene' adres
seredeti! hl\n~Bopæl: Falkonergaardevej 16, ' 
K,beohavn. V~ 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar KildeR angives. 

capt . A. 'SøJling, Dnpish Consurnte, 
a, Mu1lOOV7 Court, .. 

London E.C. 
Telegram Adr.: •• luDg" London . 

Capt. A. Sølllng, \ 
- ;,JIIl'Ien4Il" SOl' Park J.velUl~. 

Hldl.. , 
Telegram-.Adr.: •• lllDø. Hall'. 

'Be8tyrelsesraadet. 
:--

EfterForsnitl@joo8 Love . er Stem- . 
. . mes~dlEti~medtilb,,!rende Medlems-

, ' 'fortegll/illse pr. Post udsendte i de 
. Aniterthvor nyt Valg ai Medlemmer 
til BeatYfels~.".aa.detskal . :finde . Sted, 
og f~rventes de tilbagesendte tilXon- ' 

toret i udfyldt Stand inden 15. Decem· 
bero De afgaaende Bestyr.elsesra~ds· 
llletllellllller, der efter' .hovene kunne 
g~U\-ælges, ere for: . 

Hjørring Amt: \ 
Købmand N. P. Bøjer, Hirtshals. 
Konsul J. C. Fnbl'icius, Skagen. 
Skipper P. Nielsen, Bangsbostrand. 

Ribe Amt:. 
Stl'andkontrolJør A., Frost, Vejer.. 
Fisker J. Johansen, Esbje~. 

Randers Amt: 
Konsul 1\L Micbnelsen,' R. af D., 

Randers:. ~ 
Skipper P. Poqlsen-Istrup, Gl'enaå.. 

Odense Amt: _ 
,Grosserer Thor Hlln:ren, Odense.' 
Sagfører Theill,BQgllnslt. 

København, Amt; . 
Fisker Ludvig Hansen,'Aamf§el'. 

KøbfmhavillJ. BU:' 
Gl'ossOl'er Fr. Th.' A.dolph,R. D~ M., 

. Køhenhavn.· 
Kaptajn, Jj'orretlliogsførerC. Sebmie

ge!ow, ·-R.llfD., København. 
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Om en ny Slags Rejer. 
Af c. G.Jola. l'etell8JL 

Ved' de i de ,seneste Aar saavel 
'fra aansk .som fra norsk Side gjorte 
sporadiske Undersøgelser i det dybe 
af Skagerak og.-- i de norske Fjorøe 
paa Sydlandet er, der bleven fundet 
en ny Slags Rejer, der gennemgaa
ende ere' fra 3...i.5 T,ommer lange. 
De kunne paa sine Steder ved Norge 
fiskes lDed' Aaledrivvaad med Skovle 
(saaledessom det bruges / af den 
danske biologiske Station) i jlt stort 
Antal, 10-'20 Potter i Trækket. 
De .øre smukt .røde, naar de fanges, 
men kunne ikke' leve, naar de ere 
fangede. De maa derfor koges eller 
ispakkes. ,Smagen er fortrinlig, meget 
nær vore almindelige Rejers. De 
leve kun paa Dybder fra 50-200 
Favne, sao. Fangsten kan kun fore
gaa ved Hjælp af smaa Dampbaade; 
og man har i Norge allerede sut en 
saadan i Gang ved Brevig; De fan
gede Rej~r sælges i Christiania for 
op til 2 Kr. PottJøn, og Forsøg med 
at sende dem her til København ville 
ogsaa blive gjorte. Det har i Aar 
vist sig, at di$se Rejer gaa ind i 
det dybeste af Kattegat ved Vingo., 
og . en russisk Ekspedition har paa
vist deBlA d~t,pvide Bav, .. sa~der; 
er ingElA T~ivJ.' oml' Ilt de ogsaa levø 
langs hele Norges Kyst; en Stræk
ning<,~paa ca. 300 danske Mil. 
JDelfhh~rfor dels, fordi de jkke: 

k~nne :tiskes, hVOr. Ky.sten er klippe
fuM, blive de ikke saa-Iette at 'Op
nske, som vore egne Rejer, og for 
Norge har det sin uhyr~ Betydning, 
af de ere. fundne, bl. a. ogsaa fordi 
de kunne bruges til Agn paa Kro
gene. Fors';'8, hermed ere· allørede 

I 
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hlevne gjorte, og de ere, faldne hel-
digt ud. Agnspørgsmaalet bar altid 
været·· vanskeligt';" for mange af de 
norske Fiskere; det maa nu antages ' 
at væte rykket et Skridt -fremad. 
Mærkelig nok har milD imange Aar 
i Drammens-Fjorden ved Cbristiani~ 
kendt disse Rejer og fanget den med 
en Slags. Kranjer, men man vidste 
ikke, at de levede tilmed i Mængde 
langs' hele Norges Kyst. 

Den norske Nordhavsekspediti~n 
fandt nogle f en. Fjord ved det nord
lige Norge og ansaa dem for at 
være arktiske Dyr, der kun undta
gelsesvis findes v,ed Drammen. De 
ere nu at betragte som ef af de aI
minileligste Dyr i Norges Farvamle 
og gaa helt ned i,Kattegat. I Sand
hed et Bevis for at man ikke be
høver at udruste Ekspeditioner til 
Nordpolen eller Sydpolen' for at kunne 
gøre Opdagelser, der have Betydning. 
Mon det skal vare'længe endnu, før' 
Fiskerierne i disse! Lande blive saa-
ledes. unders",gte paa Dybet og andre -
Steder, at man kan sige, nu er det L 

væsentligste gjort? Heri mangler 
der nemlig enanu meget. 

Fra, " Grenaa. 
Af KrydstoldassIstent Chr. O~en. 

Rødspættefiskeri8t med Snurrevaad 
har i Aar som. sædvanlig være1.drevet 

. fra Grenaa, af de her paaPladsen' 
hjemmehørende Fiskekuttere samt af 
en Del paa andre Steder.-.i -Landet 
hjemmehørende Fartøjer, dels de fra 
tidligere Aar bekendte og dels flere 
nye og stø,rre. 

Enkelte af Kutterne fare heldige 
straks i Foraaret :,I.t lægge for .med 
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nogle 'god~ Rejser, og senere paa fra 12 tfl 20 Pd. pr. Snes - samt 
Anret ind'til Dato, har ogsaa kun i det nele taget været af en ud· 
et mindre Antal kunnet glæde sig mærket god Kvo Utet endog fl'a Fi-
ved et rigtig godt Udbytte af Fiske- skepladser, hvor man tidligere i Al-
riet, - For den overvejende Del af mindelighed kun h ar- truffet oftlinære 
KuttE'rne har Udbyttet hidtil i Aar Varer, og Prisen her paa Pladsl'll 
kun været middelmaadigt, hvilket har derfor ogsaa i Aar været usæd-
mindre gode Udfald, dog ikke kan vanlig høj, nemlig fra 2 til 4 Kr. , 
siges at hidrøre', fra hverken en al- pr. Lpd. Nu i indeværende Novem-
mindelig Knaphed paa Fisk i Katte- ber Maaned synes det, som om Til-
gattot eHer en daarlig Kvalitet og standene ere i Begl'eb med at vende 
daarlig Pris pau. Varen, Grunden tilbago i deres gamle Skikkelse, idet 
ligger' derimod i en i Aar for vort "der i disse Dage er indkommen Lad~ 
herværende Fiskeris Belig:genhed min- ninger paa indtil 250 Snese (ro. de 
dl'e gunstig F~rdeling af Fiskemæng- /l,amle Fiskepladser pa.a Bugten; men 
den i Kattegattet, idet nemlig den Kvaliteten er nu allerede i Nedgang,' 
vestlige Halvdel af dette Fiskevand hvad der gennem en ringere Pris vil' 
syd for Læsø, lige siden FOl'ilul'etfaa en uhE'ldig Indflydelse pall. Re-
har udvist en mærkelig og modsat sultatet af Fiskeriet for' Resten af' 
tidligere Aal', stor Knaphed paa .Aaret. 

. Fisk, 'medens der paa samme Tid Gal'llfiskeriet, som hur \"feretdre- ' 
gennemgaaende har været rigelig vet med Joller frn Havnen og den 
}1'isk til Stede i Læsø Rende nord. omliggpnde Kyst, har for RødspættE'-
og øst for Læsø samt Olukring ved fiakeriets Vedkommende givet om-" 
Kobbergrunden. Dertil hal' Vejret trent det for tidligere AnI' sædvanlige 
i Sommertiden, hvor man ellers paa- Resultat, hvorimod 'l'ungenskoriet' 
regner et indbringende Fiskeri, værpt med .Tollerne, sall. vel som ogsaå 
meget uroligt, en Omstændighed, med Kutterne, i Aar har givet et, 
som i Forbindelse _ med Qn sparsom usædranli,g ringe Udb.}'ttE'. 
Fiskemængde, navnlig! har kunnet' Fra Kuttere og .Toller er i A:wets 
influere paa de smaa'elhll' mindre Løb bragt i Land i Grenua: ,Rød~ 
Kutteres Udbytte, da ,der,' for disse spætter og Hel'fefisk fOl' ca. 40,oo'U 
Fartøjer sjældent hal" været saa Kr, og af dette Kvantum Fisk er· 
lan@;varigt Fiskevejr !id Gangen, ~ll.t qen største Part eksporteret til Ud-
der har været Tid og Lejlighed for landet" navnlig tit Tyskl1Ktrl," medens" 
dem til aLflytte omkffng for at op-' . Resten:" er afsat; i Provinsen sø,mt 
søge Fisken. Følgen ha1".da ogsua· . her pall. Pladsen: Tit Kvasernenl~" 
ultf01:'~tte været .den,at de Kuttere, . Havnen: er fm Kutter~l.Ø"ø\·erlbsset 
'solll ikke straks, naar 'de jrollHid, betydelige Partier, som paa,:et PIli' 

. vare .heldige -at træ'!)'e overFisk, UndtageJs~tt) næratH~ eie førte til 
, . hlc\t~drevno hjein igen _ uden n\;evne-' København. 'Den langt væsentligste .' 
"ml'uigt UdbJtteaC TUt'ØI1. Til ~Of;Ein Der I).f' Fangsten er d6g 'dels 'solgt 
Gengæld for den kvantitative Knåp- 'tit' Hant'l~lskvaser--i.ideliaaFiske-
hetl har' FiSKen i Aar næstim I1de~ ,pladserne og d~l~med Ku.tterne .selv ' 
lukkende vrei'et stor og vægtig~ bragte til det københllynskeMnl'ked,' 

'" 



Enkeltvis ere mindre Partier solgte 
i Aalborg, Aarh~s og Helsingborg. 

To.rskefiskeriet har i Efteraaret 
, . givet et rigtig godt Udbytte, og 

navnlig have enkelte' Joller været 
særlig hElldige niea at træffe over 
de med 'Sildestimerne følgende Stimer 
af- store og gode Torsk. Til Eks
empel skal nævnes, at en J olle pan 
en Dag havde over. 500 Pd. Prisen 
her, paa . Pladsen begyndte i Ef,er
aaret. med 7 Øre pr. Pd., men er 
allerede f~r længere Tid sidanstegen ~ 
til 8 øre. 

Sildefiskeriet har ligeledes '~vet 
et forholdsvis 'godt Resultat, idet 
Silden hllr været rigelig til Stede og 

• ogsaa været af en god Kvalitet. 
Dette Fiskeri vilde ganske sikkert 

med støn-e Fordel og efter en langt 
større Maalestok, end Tilfældet hidtil 
har været, kunI;le drives her fra 
Grenaa, nemlig med større tætte 
Baade og Drivgarn, men da næsten 
alle, yngre Fiskere are engagerede 
ved Fiskeri med Kutterne, hvilket 
Fiskeri har den fordelagtige Egen
sl,cab, at det fremfor noget andet 
Fiskeri kan drives .hele Aaret, har 
endnu ingen her paa Stede't fundet 
Anledning til at s.ætte Summer 
ind paa Anskaffelsen af Materiel til 
Silde· og andet· Sæson fiskeri. Det 

. er kun de ælilre Fiskere, som ikke 
kunne eller, ikke ,.,ille have ~e4' 

Kutterfiskerie~ at gøre samtsaa· 
danne,som drive et andet lokalt 
Fiskeri eller have en anden BeSkær·' 
tigelse, der som Bierbverv drive lidt 
Sildt>fiskeri med nogle staaende Garn. 

'Rimeligvis vil dog den, Tid komme, 
da Sildenskeriet her vil blive bedre 

.' udnyttet og faa,en stor Betydning, 
om ikke før, saa liaar vi,aom vi 
baab~ at op~aa, ien oversk'uelig 

Fremtid, faa Havnen ombygget eller 
forbedret saaledes, at Besejlingsfor
holdene bli"ebetryggenrle, og at 
derfor .Folk andre Stedet· fra,. . og 
som ere inde i Drivgarnsfiskeriet, 
kunne føle sig opmuntrede til at 
flytte hertil. 

Det· samlede Udbytte af det her 
fra Pladsen i Åardrevne Fiskeri 
anslaas ti1250,000a 260,000 Kr. 

Som' de.t vil erindres, var her i 
Fjor paa Aalborgbugt, endog helt 
ind mod Mariager Grunde, en ganske· 
umaudelig Rigdom paa ~ødspætter, 
som imidlertid hele F6raaret og en 
Del af Sommeren vare meget smna. 
En Ml1sse af disse Fisk vare Under
maalere, og mange af dem, som 
netop havde naaet den for lovligt 
Salg betingede Størrelse, vare endnu 
sna svage og utilstrækkelig udviklede, 
at de tillige . med U ndermaalerne 
bleve skam klemte i Vaadkal ven, hvor
for ogsaa omtrent de tre Fjerdedele 
af den Fiskemængde, som toges i 
Vaaddot, gik til Grnnde uden hverken 
nu eller senere at faa nogen Værdi 
for Fiskerne. Af Undermualerne 
døde de fleste om ikke før, san efter 
;lt de igen vare kastedeiHavet, og 
·af dem, som holdt Maal, døde om
trent 'Rab,delen dels paa' Dækket 
under Sorterin'gen og. dels senere i 
Fartøjernes Dam, før Fiskerne nanede 
til Havn og fik' Ladningen solgt. . 
~ Efter gamle-, i øvrigt ret forstaae· 
lige ogselvindlysE'nde Regler, skulde 

./ 

det Aar, 'som følger næst efter mange' 
\ Smaafisks eller, -om man vil udtrykke ' 
sig, anderledes, megeIf Fiskeyngels 
Tilstedeværelse, blive et godt ind-

. hringende Fiskeaar; men naturligvis 
man.' det være en Forudsætning for, 
at Reglen kan passe, at man ikke 
fanger eller ødelægger de tilstede-
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værende Smllansk, hvad man nemlig 
gjorde her i Fjor i saa stOl·t bm
fang, som overhovedet muligt, i Stedet 
for at lade dem le\'e og vokse sig 
til Størrelse og Værdi til det· føl.: 
gende Aar. 

Da det imidlertid var fuldt }O\" 

medholdeligt at fiske væk af disse 
smaa Rødspætter, og Konkurrencen 
mellem de danske Fiskere indbyrdes 
samt med de paa, samme Ste(1 
fiskende Svenskere fremtvang. den 
altfor vidtgaae.nde Deltagelse i dette 
Fiskeri, ligesom ogsaa de danske 
Fiskere selv ved snarest- at udkaste 
alle Undermaalere gjorde sig Umage. 
for at indskræQ.ke Ødelæggelsen til 
det mindst mulige, kunde der ikke 
med nogen særlig Ret bebrejdes vore 
Fi,sker!il, aLde' her, hvad de for øv
rigt havde !iln sikker Forudfølelse af, 
øvede et }i'iskeri, som var skade:ligt 
og skæbnesvangert for den nærmeste 
Fremtid. Fiskerne lmnd~ have Lov 
til at haabe, at der desuagtet vilde 
blive Fisk nok det følgende Aar, og 
at den formentlige skadelige Virk
ning af, hvad de foretogsigj ved 
denne Lejlighed som ved flere andre 
lignende blev overvurderet, men d~ 
der nu næppe er Tvivl om,' at den 
i Aar fremherskende. Knaphed paa' 
Fisk i Kattegattet syd for Læsø 
skriver sig fra, d~t nævnte Fiskeri 
):lom Hovedaarsag, m.aa det anses 
som konstateret, at Følgerne af, ·at 
man ikke allerede i Fjor havde 

. internationale Regler til at forhindre 
Hærværk paa Fiskebestanden, ikke 
-cre udeblevne. 

,Et for hele ,Kattegattetgældende 
'større Maal paa Rødspætter, som 
maa fanges· og paa nogen Maade 
a.nvendes; '. ei" et almindeligt Ønske
hos de herværende Fiskere, og dette 

er altsaa overensstemmende med det 
. forelagte Forslag til en Konvention 
med Sverrig. Derimod er Fiskernes 
Ønskj'l absolut i Modstrid med' det i 
Forslaget indeholdte Forbud mod 
Rødspættefiskeri med Vaad sønden 
for Læsø i de 3 Vintermaanedel', da 
dette Forbud vil g'øre. et stort og 
trykkende Afbræk i det sædvanlige 
Erhverv, uden at Fiskerne kunne· 
indse nogen Nytte af eller Nødven· 
dighed for et saa - vidtgaaende Fred
ningsmiddel. Forbudet, hvortil For
slaget har foreligget uforandret i 
snart . en Aarrække, pr naturligvis 
støttet og bygget paa de Erfaringer, 
Vide1iskaben for fle~e Aar tilbage 
troede at have gjort, og de Virkninger, ,. 
som man mentp, vilde flyde af den 
Maalle, hvorpaa Fiskeriet udvikledes, 
og indtil den Dag i Dag har været 
drevet - nemlig med Dampkraft 
o. s. v. - 1)e mellemliggende ARr 
have imidlertid bragt nye,og man 
kan tilføje lysere og meFe haåbfyldte 

_ Erfaringer angaaende Virkningerne 
af. det stærke Fiskeri, i det der fore~ 
ligger eklatante Beviser for, at den 
Skade 'Paa Fremtidens Fiskebestand, 
som man havde ventet sig af Damp~ 
skib og Vaad, er bleven i høj Grad 
overvurderet. Mari bar nu f en halv 
Snes AaJ'c fisket i Kattegattet pall. 
rent, fabl'iksmæssig Maade, og dog 
viser det sig, hvad næppe ret mange' 
for 10 Aar siden vilde have troet, 
at Fiskemængden i Kattegattet flWO'" 
deles fuldt ud er til Stede saa, rigelig 
og god som nogensinde .. 

Da altsaa,.Grundlaget' fer det ()JI1. 

skrevne Forbud har vist sig llrigfigt, ' 
maa Anledningen til FOI'budet&' Frem· 
kom st· siges °i Virkeligheden aldrig. 
at have existerøt, og riaardette er 
blevet en Overbevi.sningl_ bvad d~. 

-:..,.: 



absolut, maa være, er aet aldeles 
uforstaaeligt, om ,Lovgivningsmagten 
desuagtet vil vedblive sin Fastholdelse 

, af Forbudet; thi dette er at haandtere 
~ilkaarligt med mange l\Ienn;skers 
Erhrerv, hvad d",r dog sikkert ligger 
saare langt fra ·Hensigten. Det er 
meget muligt,:tt det kan være, for
bundet med Vanskeligheder at faa 
en Forandring foretnget i Forslaget; 
men det er dog ikke·dermed bevist 
at være umuligt, og skulde det vise 
sig ullmligt, ja saa viBe Fiskerne her 
paa 8t('3et af Hjertet ønske Kon
ventionen begl'avet for Tid og Evig
hed, 4vor meget de end have længtes 
efter større Maalebestemmelser, Da' 

, Forslaget til Konventionen atter i 
~enneRj~sdagssamling er forelagt, 
.næresder, dog endnu et Baab om, 
at der maa bhve taget et v.elbegrundet 
Hensyn til det· fra Fiskerne her paa 
El;nen ofte udtalte ønsk!. om, at d!.'t 
nævnte, for deres .Eksistens skæb1le
svangre' Forl?ud, Dma blive fjærnot 
af Konventionsforslaget. ' 

Ved Folkethingets Behandling uf 
Konventionsforslaget, da' dette for 
flei'e Aarsiden, vist nok første Gang, 
var forelagt, faMt en Ordveksling 
mellem en Folkethingsmand og den 
daværende Indenrigsminister angaa
ende denne Lovs Virkning, hvis f. 
Eks. tyske og, engelske Fiskere kom 
ind i Kattegattet t for at fiske. En Olld~ 
veksling i sanune Anledninger og
_c.falden i Aar ved Jl'olkethingets 
Behandling ,af samme Forslag, og 
saayel Spørgsmaal s\lm Svar have 
begge Ganl;edydt omtrellt, .ens. Ud· 

,viklingen i do mellemliggende Aar 
har imidlertid givet hele Sagen et 
noget a,ndot Udse'ende og" blandt 
andet medført,at man i Aar ikke 
burde hn.ve~ indskrænket si~ til at 

sige "hvis", men derimod burde have 
sagt: "da vi nu, baade have, tyske 
og engelske Damptravlete i Katte
gattet"; thi saaledes er nemlig des
værre Sandheden. Der er ogsaa i 
Aår udtalt ved Behandlingen, af det 
me~nte' For~lag, at hvis vi fik Kon· 
ventionen. og de nævnte fremmede 
Fiskere kom ind i KaUegattet, da 
ville disse kunne tage de Fisk, som 
det er forbudt danske og svenske 
Fisk~re at', tage, og det er naturlig
vis ogsaa sandt, men Konventions.;. 
forslaget er ogsaa, som saa meget 
andet, langt fra fuldkomment. Den 
største Fejl er imidlertid den, at det 
ser ud, som om det ikke ved dette 
Forslag kan forandres noget, men 
at det er en Betingelse for dets 
Ikrafttræden, at det absolu,t skal 
vedtages i den jorelagt~ Form, og 
vil ruan endelig gaa ud paa at frem
føre Argumenter imod det paa 'andre 
Mand'er, . saa kim -man ogsaa sige~ 
at (le tyske og engelske Fiskere vil1~· 
faa Lov til at fiske med saad::l,nne 
Redskaber og efter sa'adanne Me
thoder, som ville blive forbudte de 
danske og svenske Fiskere. Saa 
moget er vist, at henset paadettid
ligere, omskrevne ·Forbud mod Vaad
fiskeri syd for Læsø i de 3 V intel'
maaneder vil Retten til Fiskeri paa 
et internationalt Territorium under 
den dansk·svells~e Konvention bliv.e 
stinet i et ret tragikomisk Lys,. idet 
tyske og engelske Fiskere paa dette 
rrerritorium og til enhver Tid, alt· 
saa ogsaa i de 3 Vintermaaneder, 
kunne bruge deres Trawl saa meget 
de - lyste, medens det pall. samme 
Tid og Sted endog er forbudt danske' 
og svenske Fiskere at trække Vaad. ~ 

Det er maaske til Dels det mindre 
gode Vesterhavsfiskeri i Aar, der 
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har drevet Trawlerne ind i· det mel· 
lemste og sydlige Kattegat, og i lIet 
hele taget er det velforeløhig kun 

. Forsøg, de Ker have gjort, men da 
- ogsaa Forsøg koste Tid og Penge, 

er del' ingen Tvivl Olll, at der e~ 
Alvor i Forsøgene, og at navnlig 
Tyskerne have til Hensigt om muligt 
at skabe et nyt Vit:kefelt her i 

. Kattegattet, hvortil de have en nær 
og bekvem Adgang g<>nnem Nord
øst~rsøkanalen. 

Hvad der vil blive bestemmende 
med Hensyn til, om disse '-af vore 
dQ..nske Fiskere ilde~ete 'Konkuren
ter skulle bide sig fast i Kattegat
tet, er selvfølgelig i første Række 
Rentabilitetsspørgsmaalet. At der 
er Steder navnlig øst pall. i Katte
gattet, hvor rrrawlen meget godt 
kari. anvendes, er bf;'lkendt nok, og 
der har i.Aal' ogsaa været trawlet 
af Tyskere hele Sommeren pall. An
holts Sydvesthage og andre Steder 
omkring ved denne ø. ,Udbyttet 
her skal have været saa tilfreds· 
stillende, at en 'Fortsættelse 'kan 
ventes og for Resten er sall. todt soI1l 
forudsagt. I den vestlige· Del af 
Kattegattet, hvor Bunden .er· mere 

. stenet og uren, have tyske Damp
trawlere ogsaa forsøgt sig i Aar, 
meR dog heldigvjs' nok uden' Held, 
i hvert Fald ere de eft~r Forsøgene 
ikke' vendte tilbage, sall. man har 
sikkert her størst Haab om i Frem-. 
tiden at blive fri for "Tyskernes 
Indblanding, hvis de da vel at mærke 
ikke skulde finde pall. en skønne Dag 

'at, møde m.ed Yaa d fiskeri· ef ter dansk 
Mønstei .. '. 

. Trawlen, og velna~'.Il:tig Bomtra"t 
len,' anses vist nok. h.:;r hos os i 
Al!uindelighed10t at være et meget 
skadeligt Fiskeredskab paa Gt'lnd 

.;. j 
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af den voldsomme Maade, paahvil· 
ken den bearbejder Havbunden og 
de pas; dellne værende. forskellige 
Organismer. De\ er dog ikke umu· 
ligt, at vi, ligesom i sin Tid pa:a 
Dampspil og Snurrevaad, ,se i tem
melig høj Grad mistroisk paa Traw; 
len som Fiskeredskab, netop form 
vi ikke ere' vante 'tii den, tbi Vanen 
er. jo den anden Natur og gør der
for en hel Del, men selv, om 'vi vir
kelig se lidt for pessimistisk /pa.a 
den, hvilket' el'~ at haabe nu, da vi 
næppe længere helt ville un!lgll.L 
dt'ns Brug i Kattegattet, saa er 'dog 

'dette Fiskeri af forskellige Grunde
en højst 'kedelig og tlvelkomme~ IDd
blanding. For det første kunne,d-e 
danske og svenske Fiskere' i For
ening meget godt besørge Fjskeriet, 
i Kattegattet i den Udstrækning, 
som er ønskelig, og det ,skulde ogs&a 
synes, som om. disse to ti1d~tte 
Fiskevand grænsende Nationer maat1;e 
have en Slags naturligt Privilegium 
paa Fisk,eriet / her, men ogsaa pa,a. 
Fiskeriets Omraade er Konkurren
cen nu saa stor,. at man· ikke læn- , 
gere kan faa 1.10 V til 'at beholde 
noget for sig 's~lV. Dernæst· er 
Trawlen et farligt Apparat °for d:e 
Redskaber. og de Fiskemethoder, 
som vore Fiskere bruge" og derfor 
moget generende for disse at arbejde 
sammElD mea ... !. ",i.Aille 1J ,fastatnend8 
Redskabar, Bakker og Garn, sl~bes 
med af. Trawlen og ødelægges le_ 
muligvj~ heit forsvinde, ,:,hvad:" der 
særlig om N atten ikke sta:a.r "til -.t 
afværge, da;tlWørket ;,gør det wnttUst 
for· Trawl&kern~ . at/ se' Mmærknin
gen og i det hele taget dækker over 
den SlagS ulo'Vlige Handlinger; enten 
enten saa' disse~eg8.as bandst eller 
ubevidst, Fra. l'esterbavsfiskeneter, 

/ , ,/ 
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d.t gedt bekeruit, -at -ogsaa Vaad
Dskernes Ankere -og Vaad ofte slæ
bes med af nærgaaende"Trawlere. 

At flla disse Jremmede M~gter 
til at indordne sig under den dansk
svenske' Konvention v.il, nnar denne 
kommer i Kraft,' blive _ en naturlig 
Trang og et Spørgsmaal, bvis Løs
ning stærkt vil paatrænge sig, naar 
deres ,Fi&kere optræde som stati
onære i Kattegattet, men hvorledes 
er Uciftgten til, at en saadan til-. 
slutning vil kunne opnaas? 

Det .er maaske muligt, at man vil 
kunne foranledige Magterne til at 
'slutte sig til KonventioneI~s ManI- ' 
beetemml'lsf\ og 'Forbudet~od An
vendelse af Undennaalsfisk, men at 
db skulde slutte sig til en Konven
ti<inmee' Forbud mod Trawl, vilde 
dog være rent meningsløst og kan 
d&rror ikke. ventes, saalreuge det 
netop el" Trawlen, de bruge, da en 
saadan Tilslutning vilde være ens
t,dende med. deres Forvisning fra 
dette Fiskevand.' Kun Kattegattets 
lucme Bulldfarhold paa siDe Sted('r 

_ kan baabes &t lægge Trawlfiskerne 
fol' ma.m.ge Hindringer iVejen, saa at de 
a.f den Grund skulde fortrække her
fra, men hvis "'dette Haab ikke op
fyldes, og det viser sig, at' de sætte 
sig fast i Kattegattet, vilde det da 

. ikke være ønskeligt og rigtigt, om 

. Konven:tionen var vedta.gen med 
Til~tielse til Brugen af Skovltrawl, 
ener at der i det mindste tilføjedes 
den en Klausul, som berettigede 
Regeringerne til uden lang Forhand
Hag derOlD at annulere Forbudet
mod Trawl, for at man derved kunde 
gt!ire Konventionens gode' og vigtige 
Be&temmebwr om Maa:l og Under
maals:6sk antagelige for de Nåtioner, 
hvis :Fiskere ville drive Trawlfiskl'ri 

r-. >' 

i Katter:;attet, og hvem vi ikke kunne 
forbyde. saadant Fiskeri? . 

Skulde det pall. denne Maade lyk
kes at vinde almindelig Tilslutning 
til Konventionens gode Bestemmel
ser, da 'var dette dog langt at fore~ 
trække fremfor at faa bele Kon~ 

ventionan 'opsagt og al Fredning 
ophævet. Man vilde af to Onder 
bave opnaaet at nøjes med det· 
mindste. 

Faneindvielse. 

"København. og Om-egns Fisker
forening" afholdt Søndag Aften d. 
27. Novbr. sit aadige Bal med Fæl
lesspisning:sarnt Afsløring af en til 
FOl'eningen skænket Fane, hvortil 
der i længere Tid bar været indsam
let af Here af Medlemmernes Hu
struer. 

yed Begyndelsen af Festen blev 
Fanen af Damekomiteen overrakt 
,Formanden for FOl'eningen~ G. Zin
genberg,...som paa Foreningen!'! mod
tog den og lovede den Foreningens 
Be~kytteIse i "Tro, Haab og Kær
lighed". 

Hvorefter der skredes til Mslø
ringen, efter at der var afsun~en 

følgende ~ Vers: 

Saa. tidt vi samlet var i' vor Forening,· 
,Stolt Dannebroge smykked Salens Hvælv, 
Og det var' alles Haab og alles M-ening 
En Gang atfaa en~ Fane for os selv: 
En Fane for vor Stand og nied vort Mæ'rke, 
Eu Tegn for os, der pløjer Bølgen vaad, 
Hvorunder trygt og støt vi kunne virke, 
Vort eget Tegn, vort kæreste, vor Baad. 

Og Tanken blev til Handling, gode Venner 
Af vor Forening støtted . Sagen smukt, 
Enhver gavsit,MedJemmerne medFrændel', 
Og se l Mt~n dQr~s Gemtngs Frqgt, 
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For Festen her end yderlig at høje 
For fØrste Gang sin Dug den foldor ud, 
Sin fine Pragt den viser for vort øje 
Om Yenners GOllhed os saa smukt et Bud. 

Hprefter fOl'Pgik Afsløringen, som 
fOl'etoges af FOl'manden,der fæstede 
det første Søm i Stangen for Troen, 
Fisker P. Willumsen det meste fOl' 
,'ort Haab og OverretsprokUl;utor 
Leth det tre{\ie for· Kærlighed til 
Fanen, 

Efter ~fsloringen blen~ følgende 2 
Vers afsungne: 

Ssa vaj .da stolt for Unge og for Gamle 
Saavel til Alvor som til munter Fest, 
Lad Baaden i det Blaa fOrm!HL at samle 
];~n Skare stor af Medlem og af Gæst. 
Gid stedse vi, som srnuktSymbol Dig prise, 
At.samle os, det være skal Dit Værk, 
Saa vor ]i'orening stedse kan bevise, 
At Broderal)<nd og Enighed gør stærk. 

Og eM en Tak til dem, del' hele Tiden 
Med Trofasthed har virket for vor Sag. 
En Tak til Hver for Saærven, stor og liden, 
En Tak til Alle for vort smukke Flag. 
Vi stedse holde vil det højt j Ære 
Og værne om det· alle, Mand ved Mand, 
Gid det til Gavn 'og Lykke stedse være 
For vor Forening øg ~'or Lele Stand. 

Efter Afsyngelsen samledes lilaH 

i Procession for at vandre .Salen et 
Pur Gange rundt. 

Dansk Fiskeriforenings Konsulent, 
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. Hr. A. Feddersen, SOIll var særlig 
indbudt, og som ved flere Lejligheder 
havde vist Foreningen Tjenester,,' 
holdt en smuk lille Tale f()l' Da. 
~De~ som havdenuaet et saa smukt 
Ma,al for deres Bestræbelser. 

Fa.ll('n' vakte almindeligt Birald 
for den. smukke Udførelse -af. Ar
bejdet. Den yl:tr forarbejdet af Fru 
Viktoria Henningsen, . Carl Bern
hardsvej ,q,ilf blan.t Silketøj, i hvis \ . _. 

:Midte der ur broderet en' Fiske-
. baad under. Sejl, .. som tog sig for •. 

r . \ 

træff(>ligt ud, navnlig Vilr Fremstil. 
ling('o af Lys og Skygge pan. Baud 
og Sejl lykkedes fortræffeligt. Det 
nit' et \'irkeligt Stykke Kunstsyning. 

Halsnæsfiskerierne m. m. 
fra 25de Juli til 15de Oktober 1898. 

Af O. Brammer. 

Min ·sidste Fiskeriberetning herfra 
Hn.lsnæs·Fiskerl"jerne sluttede med, 
at alt Fiskerl val' indstillet midt i 
Juli M nanet! p~}a Grund af det lang
varige urolige og stormfulde V'·jr. 
Da dl't' imidlertid blev stile og "Bleg", 
som det kaldes, i de 5 sidste Dn.ge 
i Maaneden, S:la blere disse benyt
tede dels til Ga rn· og Krogfiskeri i 
Isofjol'den og d\·ls til Oprensning uf 
Tnng og Sand i Havneindløbet. Pao. 
GrOlinel'evle blev fisket 118 Snose 
gotle Skrupper ,a l Kr., Længde fra 
10 til 14 T.o III mel', V æt~t 10-12 
Pd. pl'. Snus. Rf'jel' 65 Plr. a... 60 
øre. Nogle Fiskere sejlede ud ved 
Bessp!o!.'n og fangede 20 Stkr. Sæl
hUllde il, 5 Kr. samt en Del Hum
Iller, faIt 230 Pd. a 85 Øre~ 77 Pd. 
'runger og 50 Pd. Pighvar il, 40 ø. 
Dl·t stille Vejr de to sidste Dage 
af Juli Maaned f'gnede sigudmærket 
til Oprunsning I.d clen ,Rel!de, Som 
nordost Storme~u, Iup;de.)drekket med, 
Tang og S:1Dd *), idet Dampbaaden 
"Bien'" opslog_Rencl.,en igf'n til 8?~, 
Fod Vand, som har holdt sig godt 
til Dato, trods nogleDnges gentagi1l', 
næsttlu" orlw.l)agt;ige. Storme. Disse 

0) Sand kommer ikke ,ind i Havnen,. 
men. kim Tang JDed visse Vinde; 
Sand>:&l}dringen _ udenfor· nit vnen' kau 
selvfølgelig ikke fol/hindres, saalængo 
Indløbet er aabentimo~st, 

. \ 
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hMe dog ogsaa gavnet ved at bort
føre en Der Sand baade 'under 
Plankebro~m og af Revleri, som var 
bleven smallere end nogensinde uden
for Havneindløbet. Destov'ærre er 
en saadan Oprensning ved Hjælp af 
,Darhpskrue temmelig, kostbar i Pen
gene maatto hellere anvendes til Af
b-etaling 'paa et enmtuelt Laan af 
Statskassen til Bygning af enY der
havn, saaledes som af Havneingeniør 
Zuhrtmann foreslaaet, hvorved baade 
Uroen i Havnen vil forhindreR, og 
Sandvandringen fortsættes forbi Hav
neindløbet uden at skade d(·tto syn
derligt. Ulæmpen af Tang; som med 
visse Vinde fylder Havnen, vil i saa 
Fald bortfalde, og Hundsted Baade
havn v11 blive en af de bedste' i 
Landet, h\'orved Fiskeriet fra dette 
store Fiskerleje, der stadigt bliver 
støne og større, i høj Grad \'il 
fremm<,s. Man maa d er fOl' meget 
ønskl.' og haabe,at Bevillingsmyndig
hederne nled sædvanlig Vel\'ilje der-

. ved- ril frem hjælpe Fiskeriet, som 
udgør en af Statens Indtægtskilder, 
og M iJlpt <!I.'rtil er utvj\'lsom~ gode 
Baad!'hame saavel i Kattegat som 
V est, I'll:l~·et. 

Eft(!1' at de store Dæksbaade havde 
været paa I-land et Pur Uger, og 
d~ls vare hlevne re.nsede og malede, 
dels reparerede! ja enkelte endog 
forlængede, paabegy:ndtes Sildpfiske
riet fra Midten af August Maaned; 
dog fra først - nf kun af I.'nl\~lte 

Baa~e; Disse hjemkom ml.'d fra 10 
til 20 Ol Sild, der bleve betalte. 
med 21/ 2 , il. 3 Kr. pr. Ol til Eks
port, men snart kem alle Baadene 
ud og hjemkom Uled godt Udbytte, 
især. den 29. August med indtil 200 
Ol pr. Band, ialt 8 -,-900 • Ol iL 2 
Kr., thi nu var der kommet mange 

kørende Sildeprangere til Fisker 
lejerne. Den 31. August havde vi 
en orkmiugtig Storm, under hDlhn 
10 B:lade fra Hundsted vare ude 
HHI A nholt, hvorfor man ikke var ' 
uden Bekymring, indtil der allerede 
den 1. Sept<,mber kom ~elegram fl'a 
Fisl,ernfi,at alle Baade mre i. god 
Behold, liggende i lire af Øen, med 
Undtagelse af en Bana, , der var 
sf\jlet til Helsingørs' Havn. De i 
Hundsted Havn liggende ?nade laa 
og bankede Sammen under Stormen 
og hleve ti1dels ralllponereue, llleg~t 

, TOHærk opslidt j thi Baadene maatte 
selvfølgelig fortøjes saavel et Stykke 
fra Bolværket som for Ankere ude 
i Havnen. Nordvest-Stormen havde 
imidlertid samlet .silden, og da ilet 
i flere D..Ige var, hvad man kalder 
"en god Lejlighed", hjemleo'm Baagene 
stalligt llIed godt Udbytte, fm, 20 
til 100 Ol Sild, ja enkelte endog 
med 2~300 O}. Nogle Dage ind
kom der i Hnndsted Ham fra 500 
til 1000 Ol Sild, hXilke solgtes t~l 
2-2 Kr. 30 Øre pr. Ol. 2 Baade 
havde endog over 400 Ol Sild for
uden nogle Snese Makrel. Af disse 
sidste el" der fisket ualmindelig mange 
i Aar, men de ere rigtignok ikke 
synderlig større end Silden og be
tales af Røgerierne i Københ:H'n og 
Frederiksvæi'k - paa hvilket sidste 
Sted et stort ;Røgeri er opført i Aar. 
- Illea over 1 Kr. pr. Sne~. Des
uden er der fanget en Del Hornfi~!{ 
og pnkelte Laks nogle Gange. Da 
det altfor .gode, stille og smukke 
Efteraal~svejr indtraf i Slutningen af 
Sildefiskeriet, hæ(llmeøe dette ikke 
saa ,lidt Fiskeriet, fordi .den lange 
Sejlads tog altfor lung Tid, Fiskerne 
maatte 'derfo~ gøre, som man siger, . 
2 Sæt ad Gangen, og da en Fiske-
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tur derved ofte mrede 4:'-5 Døgn, 
maatte Slul{·n uf 1ste Sæt saltes 
godt i Baadt:'IH', og ~or Silden af 
dette Sæt opnnavdes selvrølgelig ikke 
sau høj en Pris som for det sidste
Sæt, dog i R,'glen . <.>t Pur Kroner 
pr. Ol paa Grund af dE'n store 
Eftersporgsel. Mærkeligt er det i 
Aur, at Silden ikke, som fOl'h<'>ll, 
drog imod Lanu og tilsidst helt ind 
i Isefjorden, Iwor de sman Bande 
med en Besætning nf 2 Mand og 
20-30 Garn, pleje at fiske ret godt. 
Muaske Aarsagen er den, at de 
'store Dæksbuude 'j A!lr {>ndog sej
lede -indtil 2-3 Mil nord for An
hoJt og sIwledes tog(~ Silde, inden. 
den kunde nua til IJand og Ise
fjorden; men dB suakaldte HjE'mllle
fishre bleve rigtignok derv<.>d i høj 
Grad skuffede. Medens de store 
Bandes Udbytte - har været indtil 
1300 Ol Sild a 2 Kr., have de smna 
Ba~de kun hnvt ind.til 40/()1, dette 
endog den allerll(lldigste Baud. Som 
sædvanlig varierer Fortjenesten fOl' 
de store Bandes Vedkommende ft'a 
600 til 2600 Kr. pr. :Baad og fOl' 
smaa Baade fra 15 til 40 Kr, 

Fra HUlldstf}d Havn er dpI' fisket 
med 16 store og 8 smaa Bunde, de 
store Bånde bavde fl; 70- til 90 
'Næringer, de smaa: fra 20 lil 30 pr. 
Baad. - EftE'f Journalen kan jeg 
auføre, at Sildefisk,eriet b<.>gyndte den 
14. August og sluttede den 9. O~
tobe~ i hvilken_ T~d der bjemkom 
Baade meil Sild 4_,j Dage, roen hver 
enkelt Baad; j . det bøjeste . kun. 20 
G.ange. - I August \'u'r Udbyttet 
1200 Ol Sild, i September 7250 Ol 
og i Oktober 1700 Oliialt 10,150 
Ola ·2, Kr. ·15 Øre 21,822 Kr. 
50 øre. Der er formlen fisket af 
Makrel omtrent 1550 Slles~ a l Kr. 

1550 Kr. Til~alDmen 23,372 Kr. 
50 ø1'(>. ! 

Fra denne Bruttof9l'tjeneste skal 
Udgiftprne til Proviant, Havne- og 
Hængppenge samt St.·jleplads drages, 
hvilke andrage omtrent 300 Kr. pr. 
Baud. 

Som det n.f foranstaaende frem
gaar, have hverk('n sna mange Baade 
eller FiskE're deltug~t i Sildefiskeriet 
i Ap.r som tidligen', og Aarsag<m 
dertil- ('l' den, at det i de senere 
Aar ikke hnr \',(!I'et muligt for Baade
ejerne at· faa Hælvtemænd, paa-

· Grund af Sildefiskeriets:Aftagen AnI' 
for Aar. H\'is Pri:;,erne ikke havde 

/ ' 
været sna høje i Gennemsnit om-
trent 2 Kr. 15 Øre saa vilde de't for 

· de flestes Vedkomlllende have været 
I'tdaluligt Fiskeaar. Ikke saa faa 
Fi:;kere foretrække at fiske Aal med 
Vaad og lUtre ti n skuffet sig Kvaser 
og Vaad, llfiure fisl{e Aalmed Ruser 

- \ 
- efter Forlydende med ret godt 
Held, m~n da Aalefiskeriet endnu 
ikke er sluttt:'t, man jeg opsætte Re
sultatet til næste Gl).ng. Nogle Fi
skere gray e Orm' til Agn og sætte 
Kroge, andre hruge Garn; Udbyttet 
('l' rl't godt :;tf Tors~ og Skrupper 
ti.1 Pris 10 -12 Øl'e pr. Pd. 

Fra LYilæs Havn er der fisket 
Sild med 13 store og 13 smaa Bande 
og Udhyttet har værot omtrent 8150 
Ol. a -2 Kl'. 15_,Øl~ei' : 17;522 Kr, 
50 Øre ;'!\Iakrel omtrerlt, 1000 Snese 
a\ 1 RI'. = 1000 Kr. Tilsammen 
lH,522 Kif. 50 Øre .. Den bel,digste 
lhadhar fisket omtrent .for 2000 

· KI';. og .den· ubeldigsteBuad 101' .OIU

tn'nt 1000. Kr. SlllUtid.ig hnv,e en 
Del Fi$kere drevet Aalefiskl:'rj, nogle .. 
ml'd. Vaad og .I\nore med Ruser, 
men- dette Fiskeri fortsættes i nogml 
Tid 'endnu. Som sædvtlnli3 sæt!.cs 

/ 
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Garn~og Kroge, \na:ar Trd -og Lej
lighed gives. Udbyttet uf alt dl'Ue 
Fiskeri fru' begge FiskeTI~jerne kan 
tiln~rmelsesvis angives til 150 Pd. 
Torsk a 10 Ørø .. ~- 15 Kr.,. 200 
Snese Shuppet' a i Kr. 200 Kr., 
25 Snese Hornfisk a 1 Kr. 25 Øre 
~ 32 Kr. 25 øre. Tilsammen 247 
Kr. 25 øre. 

Hvad Lynæs Havn angaar, kan 
jeg meddele, at den nu trænger til 
en betydelig ReFaratioll, idet alt det 
gamle Skovtømmer,o: Pæle og Ham-

. mere deraf, der i sin 'l'id blev 
skænket Fiskerne af Lehnsgrevinde 
Danner til Lynæs Havns Bygning, 
nu er opædt af Pæleorm og Raadden
skab, og derfor maa erstattes med 
nyt Tømmer, der ligesom dø øvrige 
Pæle maa beslaas med J l'rnplader. 

. Sand l(>jrer sig som sædvanlig uden
for, gavneindløbet og vilde tilstoppe 
dette, hvis FIskerne ikke stadigt be-
nyttede deres Haa ndmuddermaskine, 
hvad, ligesom Dalllpskrue~ udenfor 
Hundsh'd H,tVll, er en temmelig 
kosthat' HistOl·le.. og tager lung 'rid, 
der ];ullde anvendes bedt'e, nemlig 
til Fiskt>ri, Hvor bliver den lovede 
store D.lIllpmuc}del·masldne uf? Den 
tiltræll!-;t's i høj Grad. 

Mindre Meddelelser. 

Skibshandel. Gt:enaa, d. 25. Novbr. 
Skipper J. J. Hansen af Gl'tHIll,ll 
Havn har solgt den ham tjlhørcmle 
Halvpart i Fiskekutteren ,jAnna 
Marie", dr, 15'91 Tons,. til Skipper 
C. F., Nielsen af Gammelsogn. Kø
summen er' 2600 Kr., og O\'ertagel
sen sker straks.' 

- Skipper W .• Takobsen afGrenaa 
har af Skipper· M. Larsson af Raa 

, 

købt Fiskekutt<>ren "Najaden", dr. 
9'68 Tons. KøLpsullllUen er 2800 
Kr., og RUVN'PIl er i. Dag leveret 
i Grenaa Havn .. Dette Fartøj har 
hidtil kun xmret benyttet til Gui'n
fiskeri, lllen dl nu blive forsynet med 
Petroleulllslllotor og i det hele ud· 
rustet fil Snurrev:lndsfiskeri. 

Ny. Kutter. HarboØ1'e, den 3. De
cem bero 189ft Fiskemo C. M. Qhl'i
~tensen, P. B. ,Jensen og L. T. Jen
sen heraf Sognet har gennem Sog
nerandet optagl't et L:1I1n, stort 2600 
Kr., til Anskaffelse~af en Fiskekutter. 

Ny Fiskekutter. Grenna Fisker
Haade er forleden Uge bleven for
øget med en pau nu afdøde Skibs
bygmester Ohriste!lSenS V ædt i As
sens nyLygg,ct l'''iskekutter, som fører 
Navnet "Hejmdul" og er -hygget for 
]t<>gning J. N. Ellermann, M. Pe
tel:sm, M. C. Jensen ogChr. Jl'nSell, . 
alle af G-renaa Havn. 

Kutteren er '32,92 Brutto Tons 
drægtig, fOl'sYI)et med en 4 Hestes 
PetroleumsIllotor fra Maskinfabrikken 
"Dan" i København Og 'præsenterl'r 
sig som et smukt, solidt og i alle 
Maader godt og tidssvaremle Fisker
fartøj. Fuldt udhalet med Jolle. og 
nødvendige Fiskpl'pdskaber vii "H <,jm
dal ". repræl;ientere en Kapital PllU. 

C Il .. 13000 Kr . .J. N. Ellerrnalln, en 
ung driftig Mand, skal. være Far· 
tøjets Føl·er. 

Oversejliug. Natten mellem doo24. 
og 25. N ovem bel' blev den i Esbjerg 
hj('mmebørende Kutter "Hurriel" 
Skpr. Andersen oversejlet afen ukendt 
tremastet Skonnert, medens Kutteren 
laa til Ankers paa Anholts Sydvest
hage under stærk Snestorm. Kutte
renblev ramt forude om Bagbord, 
den der tilføjede Skade' vur ikke sau 
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betydelig,' vær~e Vllr det,. at Skon
nertens Bougsprycl. fejede' Kutterens 
Mesanm.ast over Ende, hvorved Dæk-

,ket 'blev oprevet, desuden knuste. 
Sprydet baade Rat, Kompas og andet' 
Opstaaende saint skamfilede Rlgnin
genflC're Steder. Paa Grund af 
Nattens Mørke lmnde man ikke ob
serv.:>re Skonnertens Navn, ,og me
dens Sammenstødet stod pall, turde 
:Kutte~en~ Besmtning ikke holde sig 
paa Dækket ,af Frygt for at blive' 
knust af Skpnnertens Bou~spryd; paq, 
dette Skibs Dæk saas kun en eneste 
Mund, og han vilde trods gentagne 
Opfordringer ikke opgive Skonner
teJl8- Navn. "B1U'riet" er en i Aar 
nybygget Kutter og tilhører Aktie
s,elskn.bet "Vesterhavet" i Esbjerg. 
Den har været ualmindelig uhl'ldig 
i den 'l'id, den, har fisket i Katte-

" gat, først· fik den Ha,~eri paa Spillett . 

saa _grundstødte den og kom flot ved 
. Dampskibshjælp., hvilken Historie 
nok kosted Assurandøreree 6000 
Kr. og nu dette Uheld; det første 
1000 Kr. gaa .. sikkert med· førend 
Skaden .erudhedret. Kutteren skal 
være assureret i det i København 
værende Assuranc;lskab for Fiske
fartøjerl1. 

Fiskeriberetninger. ' 

fisk'Øriet fra Esbjerg Havn har i 
September Maaned \~æret drevet af, 
34 Fartøjer, hjemmehørende" i Es-

. -.hjerg, og gav i Udbytte 197,083 Pd: 
Rødsp~tter tifVærdi 23,650' Kr. 
Fiske4agenes .Antal var 6 og Mid
delpds 'var.12 øre .pr, Pd. 2 Far
tøjer vAMi.oplllgte,.4vaTe fraværende 
,paa.. Fiskeri' i 'Kattegat 'og l -pu~ 
Fiskeri undørEnglandsV flstkyst.t..J 
tysk Fiskev(~rt indbragte' i Havnen 

900Q.. Sth. østers til Værdi 360 Kr. 
I Oktober Maaned dreves Fiske

riet M 36 Fartøjer, hjemmehørende 
i Esbjerg og gav i Udbytte 312,610 
Pd~ Rødspætter til Værdi 23,450 t 

Kr. Fiskedagenas Antal var (; og 
Mi4delpris var 71/ 2 Øre pr. Pd. 2 
l"artøjer val'O oplagte, .3 vare fra· 
værende paa Fiskeri i Kattegat. Til
gang.:>n til Skibsl'egistret var i Ok· 
tober Maaned: 2 større Fiskefar~ . 
tøjer, erhvervede fra England -og 2-
større Fiskefartøjer, nybyggede paa 
Fanø (deraf den ene med Hjælpe~ 
skrue). Afgangrn fra Sldbsregistret 
var: ,l større Flskel'fartqj,. der solg
tes bl England. 2 tyske FIskeverter 
indbragte i Esbjerg Havn henholdsvis' 
21)00 Pd~ Rødspætter til Værdi 
187 Kr. og 12,000 østers til VærdI 
480 Kr. L. •. 

. Bovbjerg, d.' 3. December 1898. 
Det ser ild til, at Kullerstimel'na 
ere blevne noget tættere end tidli
gøre i Efter~aret, saa Fangsten er 
indtil' et Par og tyve Snese pr. 
Ba.aÆ foruden nogle Stk. Torsk. 
Samtidig ere de gode Priser i Ham
borg i Dalen, saa alt i alt er Stil~ 
lingen uforandret, Saaledes ere U d
sigterne til nogen videre Bedring 
inden Aarets Udga.ng fremdeles s<Ør~ 
deles daarlige. B. 

Thyborøn den 2. December 189ft -
, Havn$keriet gaal' fremdeles. u~lmin-. .. . ' , 

deligt daluligt. . Dels er der. -kun 
meget fua Havvf'jrsdage;og 'dels er 
Fa~gstenmeget ringe.' . Man kRil i 
det bel~ taget næppe mindes, Ilt -der 
om ·Eft~raaret liitrslaaet .,saa tyndt, 
med KullruFfor 'Rysten som i inde
værende Efteraar. 

tSøildags ·a.narm.~redes det her' i' 
. Kanalen stationeredeRe~ningsda!DP
skib "Prøv~Q",' idet ,et: Baadela.v for. 

" 

~;, , 
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Færring Strand var i Betryk' .paa 
Havet. Fiskerne vare nemlig tflgen 
ud for om muligt at redde noget for
ladt Eedskab, da Havet ved Mid-

'clagstid rejste sig. "Prøven" Dtmede 
til Pladsell og fandt da Fiskerne' 
u.nder Indsejling, da de selv vilde 
vove Forsøget. Dette lykkedesogsaa; 
men "Prøven" fulgte dog efter for 
alle Eventualiteters Skyld. 

Fiskerrie fandt deres tabte Kroge'; 
men 'del' var kun en .. meget lille 
Fangst derpaa. L. 

Frederikshavn, d. 5. Decbr. 1898. 
Sidst forløbne Uge maa ligesom sin 
Forgænger :henregnes til de fOI'Fi
skerlet meget ugunstige, Storm og 
uroligt Vejr har,væl'et fremherskende, 
og de mero rolige Perioder have 

. været altfor kortvarige, til at der i 
dem, selv under de bedste Omstæn
digheder, _ kunne naas nogenlunde 
Fangst .. En halv Snes Kuttere havde -
paa Herthas Flak minuI'e Fangst, 
20-50 Snese px:.Kutter, Rødspætten 
vejede 11-12 Ptl. pr, Snes og be-

taltes med fra 1 Kr. 50 Øre-1 Kr ' 
75. 0reSnesen. I Læsørende og 
)laa I.læsøgrundene havde de fleste .. 
Kuttere forsøgt Fiskeri, men kun en 
Snes Stykker opnaaede Fangster af 
fra 20-'-70 Snese pr. KuttH, Resten 
havde saa godt som ing[in Fangst, 
Rødspætten vejede 12-13 Pd. Snesen 
og betaltes med fra 2 Kr.--2 1/ 2 Kr. 
pI'. Snes. Enkelte Kuttere· skulde 
under Anholt have gjort Fangster 
af omkring 100 Snese pr. Kubter, 
~vormed de ere afsejlede direkte til 
København, 4-5 Stkr, indkom her 
med. mindre Fangster, vejende fra 
lA-17 Pd. Snesen, som' betaltes 
med 2-3 Kr. pI'. Snes. Fra Gøte
borg ankom ca. 150 Kassel' Sild,. 
der saa godt som alle afgik dir~kte 
til de tyske Røgerier. Hummel'til
før selen har i denne Ugekl1ll funden 
Sted fra' Kristianssand ; til· her
værende' Modtagm'e ankom ca. 2000' 
Stkr., direkte til det' tyske Markeu 
afgik ca. 7000 Stkr., Prisen holder 
sig nu stabil omkring ved 1 Kr. 30 
Øre pr. Pd. eu gros a b Kri:;tians-
sand. Kl. 

Aarbogfor ,den danske Fiskerflaade 1899 
ll(lkommer· den 9. December, og vil af nyt indeholde Fyr og Fyrskibe }lau 

E Il,m fra' Søen til Hu m bUl'g, llled kortfattet Anvisning til at benytte disse, 
::;;llIIt tyske Storm signaler. 

Da Bogen ·kun trykkes i et begt'ændse~ Oplag bed~s snarest Ot'dr",r 
illJ~iv~t til Deres Boghandler eller Formande.n ,i. DWes Fiskerforening' 
eli, '1' til 

'. C' Sranlz' eltria,lIreU8$oglrghheri, 
G:rønnegacie 10 • 

l{eleruser. 
lOa 15 'l?rul!tc R~je-

1\1 -1'1' ønskes. Billet med 
O: ,~ivelse af billigste Pris, 
B,\;"tlelængde, Rusernes 
ollltl'entlige Størrelse og 
A Idel' bedes til Bladets 
~ontor i Løbefaf14Dage. 

. fiskekroge -F abr.ik.en 
.,. St!1n.e411'tIle 1 Aalller, 1888 eg 

1 keJtenlla.,n 181j8 

ailbbfaler .it Ud.,ug ." aUe burter 
~'ill:lkek.roge. 8au. vel i Staal, Jær~ 
Bom Mening, ... mt Pilke·j Tin " .. 
lily. J<'odondo. mod lllfte ... krav. 

Conrad Christensen. 
St. 8trand.i ... æde U. 

København K. 

Vaad.··· 
Underte~ned" tilbyder Fi~kerne 

alne .. nel'kendt" Smurevaad af bed
ste Vare i forskellige ],ængder og 
Maskestørrelser tH ,lell blllig.tc 
PrI .. 90 Øre pr. Favn i fi.l,cfro,dig 
Stand, '8~mt anrl're V.Utll' til ft~ Jor
.ken"" }'i.kerier. H "rtIg og reel. 
.Betjeninj:f. . , 

,Chr .. Rontved, 
Vaad bind er. . 

Slta~en .. 
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Itøbenha,\Tlls Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
.9g pr. Jernbane.& Dampskib 

i Uge~ Ira 27. November til 4. December 1898. 
-- ---I . ... 1';$ 

t 'I ~I ~ i. , , . -= ål = o I~_ ~ ... .! ... o .. ..... 
Tilført at': li :;;l! "" ca. o. f ::: <:>.a ~ ... "c::I ~ 

C :11_' 

~ I en ii~ I ~~ "Cl ii 
=.ca. I%: ..... ::I "(I.) Cl. .. 

.- ~ ~o .- oe:~ ~ c:D ~ ... II: 

'" i 

DlIJl!!ke Fis kerra.rt: : Pd. l'd. Pd. Pd. Pd. [Ilt Pd. Pd. 1'4.- Pd. Pd, 

2 fra Frederikllh. 2808 
'i 

40 
4 fra andre Pladser 3420 130 100 I 180 

DanskE} Kvaser: : 
fra Fl'cdoriksh .. 

2<J fra lil")dre Pladser 164862 
7 svenske .I!'isker-

fartøjer ..• 12420 810 
pr . .Jlaad og Vog~ 

"- s tra nærhggende. ~ 

Fiskerlejer ' .. . 720 ~ 4560 2340 1314 
pr. Jembane "- 4 

Dll.mpskib._._. _,38880 r6160 '-:00 1_ 4382 1000 74900 2712 6930 5 8075 7980 
-

5930 ! 8075 
1-- lalt . . . i 4510816180 370 820 186404 1810 77240 4026 7980 -. 

l) Slelter. 2) Skrupp.r. 3) 1072 Pd. A&l og 242 Pd. A .. løk. .... bb ••• 4) 'Aal. 6) 3500 Pd. L .. ks og 24.30 
Pd. Ørr.d. 

lait er der tufert 343923 Pd. 

Betalt Hellllemsllitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr .. 3,50-4,50, Kassefisk 
~r. 2,~-H.50_pr. Lpd.; Tor~k. levende •. Kr, !,35-2,00: Kassefisk Kr. 0.60_-1.25 pr. Lpd.! 
Slld, Kr. 1,20-2,00 pr. Ul, Aal, hlanko, Kr. 0,67 0,75, gule, Kr. 0,30-0,45 pr. Pd., 
Laks Kr. 0,60-1.2.0 pr. Pd.; Ørre~ Kr. 0,50-0,90 pr: Pd.; Gedde, danske, Kr. 0,25-0,40, 
finske, Kr. 0,16.,-0,30 pr. Pd.; ReJer Kr. 1,00 pr. Pd. 

Tilførslen af leVl'llde Rødspætter har i UgUllS Løb været yderst knap. Direkte fra 
Fiskeplads al\KOm 6 Kuttol'o, der havde fj"kct. paa Nordvest- og SydSIden af Anholt ; 
.I!'iskeu. vejede ca. 15-'-18 Pd. Mnesen og betaltes meJ. 3'/2- 41/ 2 Kr. pr. Lpd. ]!'ra. J.l're
dorikshavn og Orenaa iugen Tilførsol pr. Kvase. Af Torsk tilførtes med .22 Kvaser 9159. 
Lp'l.. be.talt med l Kr. 35 Øl'e- 2 Kr. og ankom 2 fra l'aars, 2 fra Onsevig, 2 fra Aggel'llØ, 
2 fra .Brunsbus, 3 fra Hou og Il fra Bornholm, Albllen, LohaJs, Korsør, Stubbekøbmg, Assellil, 
St;:ierØ, .Horsells, Randers, Limfjol'<ien og fsefjordoll; endv,idere 7 s.venske Baade fra. An, 
holt og svenske Kysten med 690 Lpd., betalt med 21/ 4 Kr. Pr.,Jorpbano og Dampskib 
tilrørtes 2430 Lpd. Rødspætter a 2112 -3'/2 Kr. og 48 Kasser dallske Sild a, P/2-2 Kr. 
og 351 Ka.sser svel1sk.~ SiM a 2 K.r. pr. Ol. . 

Fiskekasser 
fna!:! j al1~ _ mulige Størrelser. - f\estillirlt;erpan. sløn.·e Parth·r. ønskes heJst.·· 
nu l Vlnterlllaanederne, .og Kontrakter . .kan da sluttes tHmeget billige 
Priser, til Levering ,straks eller sefare. _ 

.. . . ,Horsens Dåmp-Høvle·:,' og Sayværk,. 
P.eter lI.reh.,·, ., . 

. '" , ~ ~. 

Frederikshavns .. ' Fiske- -og Sætteskipperskole 
forberederaaavel, :indenbys SOlH' 'udenbys Elever. til Fiske- og .sætteskipper~ 
prøven. ,Nærmere Oplysninger gives 'af BestyrEdsensForml.lnd,. KOl!sul 
CllrilllU .. Glf,JOsi Frederikshavn.· . ., . ,. 

. i 
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'Københavns· Mek~niske 

~et&Garn-Fabrik 
M: , . L~ UtzoJi, Mapienda1.svej&&. 

Efter ~t den nye Fabriksbygning, ~r 
'færdig og~askinantaIlet forøget, kunne 
,Ordrerne søm 'Regel e4spederes 1 Løbet· 
af l a 2 Uger . 

. Sejl og "Udsalg,af Sejlqug. 
Prima amerikansk Bom- >, , I Færdigsyede Sejl, ~olidt 

uJdssejldug, direkte ind- ~fht. NYk-~' fo~arbeJdede, leveres vIr-
kjøbt, tilbyd~s langt under ' ... ~ ~~. keligt billige.' " 

, gangbare Prlser. :gI. \ <E. Undersøg ".selv ~agen, 
Vandtæt præpareret Oug :Z: skriv 0\ll Prøver af Dug, 

Hør- og Hampsejldug d,isse sendes altid frit. 
1 alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p.Falster 
i Februar' 1898 

f. 'H.' Ralmø8. 
Telefon 129. 

'Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget :iiskeauctionator. 

rtruvadr.: Johann Cohrs, Altona. " Telegramadr. : eohn, Altona' 

:Fiskenætfabriken __ ,Da,nmar k", 
,Grønnehave, . Helsingør., Stengade IS. ~-' 

Telefonnummer,.,. 75 B elsior;B.r'.'. 

',( ,.,t'er efter Bestilling eller fra Lager ft'a vor med de nyestø og bedste 
:\1 ,skil;ierfol'synt'ue, Fab.rik: S~lde!', RødspæHegarn Aaleruser, Aalerader., I 

fle;eruser, Rejerader, Bundgarn s,amt alle andre Slags Næ! og Garn. Bom-, 
IIi 1,~gartl,Haml)e,q(tru og Hørllarft i alle Nr. til Da.gens billigstePFiser~og i , 
1, dste Kvaliteter. ."-aleku~er, K.rk, Flaad~ræ ... liatechu, , 
h:lveø paa ;1,llger. - ..• 

. Handlende gives Rabat. fore$pørUller besvares ,straks .. 
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:M:eCUemebl.a.de1:l udgaar hver Tor~dag. AJJn~ricer~ptages ve,q' .a:envend~ls~ '~ii 
FrutzChrlsttreu, erønnegade IO, København K. Prisen er fo:l'lndland~t 10 Øre p~: Petit

linje af 1/$ Sidcs Brede; for stal\(~nde Annoncer indrømmes betydelig Rab,l!.t . 

• lndhOld:.Bergenø.U<ldilltllgen. - Cirkulæu 
angaaende Jl'erak""ndttiøker!et, Foraand ~'.e af 
Flak. - :MIndre Meddelelser. P i økeriboletllinger. 

Dekendtgøreløer, 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm· 
gilde 20 Stuen, København Y, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 

~ ,træffQS dcsuden i Alm. 0-7 Svaumnose
/SQ.ardsvej Il A, 8 S. Sager 'vedrørende Re
daktionen' af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og amlre .Iforselldelser til, For
eningens Konsulent bedes ,altid alene adres
ae,rede ti! hans ,Bopæl: F alkonergaardsv!lj 16, 
KøbeBhavn'Y. . 

,ll}ftertryk af Medlemsbladets Artikler ~r 
tilladt. naar Kilden angives. 

Capt A. Sølling, Danish Consulate, 
a, Museovy 00UP1;, 
. London E. C. 

'tele/Ull'" Adr:: "Ulng,London 

CaplA.S8llinU, 
".arl4QlW" IO, Park ,bllUlØ, 

, Hun. " 
Te1ellfl\1Il-Adr.: •• Ulng. BuJL 

Sælhundeb~ler, 
" , 

": '; .. 

som indsendes til 1I'[)ø.n~k Fiskeri-
forening", bedes '~dress~rede", til, 
Unt'/)~8itetet;i. Zoologi~ke, 'Museum, ' 
Købe~h(J,t:n K.; og, lilkatil F~r.' 

" eningøns ,KonJor. " . 

Bergens-Udstillingen. 

VII. 
Hist og her i Udstillingen fandtes, 

enkelte Udstillere fra Lande, som 
ikke havde nogen særskilt Afdeling, 
neinlig fra Tyskland, England, I~
~lien" Spanien .og, ~elgien. ,Fra 
Tyskland var anmældt omtrent. ,flD 

Snes Ud~tillere!men lk~e . nærsaa " 
mange var mødt, og elog var de tyske 
Udstillere tl\-lr~g:st, ,:repræsenterede 
m'ellem de n~vnle N:ationer. Man 
kunde ,lii~d;Gru~d Hilde 'en Sila ringe 
Deltn;~else ·['mærke}.ig"ogsærlig" \ al 

~, hverken lJskland" eaer 'England' ,of
ficielt' deltog i Udstillingen. Diss~ 

I Lånd~"'hii~de, tiilig~fu'ed; de slet'ikke
l

, 

repræsenter~d~:N ederlande, dog ( ,,' 
siri '~id "nydt godt:"årNol:ges,D~lta;:' 

; gelse' f de~e's respøktive u'dstilliriger" 
~ (Betlin '1880,' Lo~don' .1883 f. Eli:s:) 

og, burde ikkeIiave udeblevet fra 
. dette internlltionaleStæ\7ne. 

,Interessantei!tvardeh fordi der 
næppe tidli~i8 .~ar'været en, sno.' 
god Lejlfghed, ,at se ,de, mange ,Prø·, ' ' 

, vel' af Fi8kes.a,il,.'sOm',~af·ft~mittgt;r ' 
Bergen. " .Mn.nm~~kede/at man .op~ 

r. 

" ~. 
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holdt sig pan en Oentralplnds for 
,'Saltfiskhandelen, hvor Saltbeltand:

lingen , ydes den aller nøje~te Op: 
mærksomhed. Desværre fandtes der 
ikke ved nogen afSalt-U(lstillingerne 
fremlagt Analyser eller andre nød-o' 
vendige Oplysninger. Lejligheden 

,h'avd~været god til at skaffe en 
Prøvesamling fra omtrent' den, halve 
Verden, en Samling, som vilde have 
været af virkelig høj' Interesse for 
ethv~rt Fiskeri-Museum. Føtst ved 
en Sammenstilling opdager man ret, 
hvilken Ulighed del' allerede i det 
Ydre kan v~re imellem Salt og Salt, 
og kommer Opløsningsprøverne til; 
foruden -Kemikerens Vnrdering, fat-

,ter man, hvilken Vægt det qar, om 
det 'rette Salt bruges til den rette' 
Fisk. Ruslands Steppesalt , kunde 
inan her jævnføre med Produktet 
fra Nordafrikas Saltmarker, Lilne
burg·Salinens med Ibiza-Saltet. 

'Fra Ewers &; Co., Lilbeck, var 
opsat en Maskine til Fabrikation af 
Blikdaaser i flere Formen Firmaet 

, er saa vel kendt og saa omhyggeligt 
for at indføre gode Nyheder, at det 
var selvskrevet til Udstillingens Ære!'!
diplom. ,For første Gang havde vi, 
Lejlighed til at se Fiskegarn fra 
Franz Klin der, Berlin. Prøverne 
var gude, lige saa gode, som om de 
var leveret fra Itzehoe~Fabriken, der 
mærkeligt nok ikke var mødt. Der-' 
imod var det gamle skotske Firma 
J. &; W. Stuart, Musselblll'gh, mødt 
med særdeles gode Garnprøver. Imel
lem de faa engelske Udstillere var 
der to, som . det var særdelet inter
essant ,at lægge Mærke' til, og 'en 
Udstiller: bØl' nævnes, fordi Adressen 
muligvis er mindre keRdt, nf'mlig 

, lrompositio,ns-Fahrikerne' Holzapjds 
aompo8i~ions C0'!flpany, hint, New-

/ 

'; " 

castle O/T og - London, hvis Preser
veringsmaling for. Fartøjers Bund, 
staar i højt Ry og bruges VerQen 
over. Straalende var Modellerne af 
Dampfiskefartøjer og andre Fartøjer 
fra Edwards Brothers, North Shields. 
Disse Modeller og Udstyrssamlingen 

,for Fiskere og deres Fartøjer fra 
The GreatGrimsby Coal, Balt& 

, Tanning Co. kunde imidlertid erstatte 
en hel Afdeling, om sall. sklild~ være. , 
Gri msby-FirmaetsOpstilling indehold t 
saa talrige Sager, at der næppe 
manglede noget af det, som kræves 
til Fiskerens personlige Udstyr, til 
Redskaber eller til Fartøjets Udrust
ning. Dette Verdensfirma er' et godt 
Eksempel pall. engelsk Fælles-Virk
somhed. Kompagniet stiftedes 1873 
af en Del Smakkeejere i den Hen
sigt at gøre Fællesindkøb af Kul og 
Salt til deres egne Fartøjer og at 
indrette et Etablissement. hvor de 'i 
Fællesskab kunde barke Sejl, N æt, 
Liner osv. Men fra denne Begyn
delse udviklede sig saa de mangfol
dige R~tninger, hvori" Kompagniet 
siden' har slaaet ind. Det er nn 
ikke længer til' eget Brug alene, at 
Kompagniet iudkøber eller laver i 

, egne Værksteder disse mange Sager. 
'De har n~ Kunder' over hele Eng

land, foruden paa 'adskilfige ,uden
landske Pladser. I 1897 afhændede 
Kompagniet næsten· 160,000 Tons 

'Bunkerskui; og m~d Salt, ndstyrer 
,det omtrent samtlige i 'G~imsby , 

hjemmehørende' Damptrawlere cg 
Fisk;esmakker. Det har' sine egne 
Oljekogeriel' r6rMaling, sine egne' 
Rebslagerier, N ætfabriker, Rignings-, 
rum, Kedelværksteder,;.Lampe- og 
Blikvarefabriker samt Slagterier 06 
Provianteringsboder~ Ingen ar alle 
Prøverne fra de nu nævnte Afdelin~ 
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ger vakte dog mere vor Undring end 
den for Fiskerens personlige Udrust· 
ning. Hvor himmelvidt stod ikke 
disse Oljeklæder og især Uidvarerne 
i K vaHtet .og Billighed over det. 
hvormed andre Landes Fiskere tager 
til Takke. Vadmelsbukser og Vamse, 
Undertøj og stdkkede Sager var 
yderst solide og sita billige, at man 
næppe turde stol~ paa sine øjne, 
naar man saa disse tykke, tilsyne· 
ladende for Vind og Væde uigennem
trængelige Bukser noteret til en 

/' Pris af 6-7 Kr. eUer disse Støvler 
af allerbedste Kvalitet til ca. 14 Kr. 
MenKOIllpagniet arbejder ogsaa efter 
det Princip, '"det er en stor Nød
vendighed for en Fisker, at hans 
Klæaning er: af Prima-Prima." 
Dern~st dette propere Arbejde; ingen, 
endog den fineste og eIegantesteHel're, 
vilde und;laa sig for at t1"ække i en 
saadan Fiskerdl'agt. Der var-en 
Respekt for Mennesket i alt. dette, 
som rørte, og man korn uviikaarligt 
til at .tænke paa det Udstyr, visse 
~Ekviperingshuler'" byder vore Fi
skere og Sømænd. 

• 

Arthur Fedderlen. 

Cirkulære angaaende Fersk
vandsfiskeriet. / 

Landbrugsministeret har under 8. 
November udsendt følgende: 

Oirkulær, til samtli.qe Atrttmamd. 

Ifølge§ 2 i Lov Nr. 63 af 26de 
Marts d. A. om Fiskeriet i .ferske 
Vande skal der ved. Stemmeværker, 
der ikke. udeltikkende i Fiskeriets 
Interesse ere'jorbundne med en Fi. 
skeindretning, . ved Møller, Engvan
dings- industrielle -eller lig~ende An-

5'" 
læg, der fremtidig oprettes, og hvor
ved der sker Spærring for Fiskenes 
Op· og Nedgang, i de i fornævnte 
Lov omhandlede·· Vande af Ejeren 
og paa bans Bekostning anbringes 
AaIepas, ligesom Ejeren, hvor ældre 
Stemmeværker . og. Anlæg allerede 
forefindes, hvad enten der i Forbin
delse dermed findes nogen Fiskeind- . 
retning eller ikke, ligeledes er 
forpligtet at anbringe Aalepas. 

Ved at henlede D'Hrr. Amtmænds. 
Omærksomhed p!).a disse Bestemmrl
ser i fornævnte Lov af 26de Marts 
d. A. skulde man tjenligst anmode 
D'Hrr. om hver for det Dem betro· 
A mts Vedkommende, at ville paa-

. lægge de Dem underlagte Politime
stre . at have Indseende med, at 
A all'pas i de Tilfælde, hvor saa
danne efter Loven skulle anbringes, 
ogsaa i Virkeligheden blive anbragte 
og -ere i Virksomhed i den i lJoven 
paabudte Tjd fra 1ste April til 1ste 
August. 

I Forbindelse hermed undlade:r 
man ikke at tilføje, at Ministeriets 
Konsulent i Fiskerisage:r efter An
modning fra Ministeriet har givet 
følgende Anvisning til, hvorledes Aa~ 
lepas paa h~nsigtsmæssigste Maade 
vil kunne· indrettes: 

»En firkantet Rende. af uhøvlede 
Brædder lægges fra, V and:lladen ne
denfor Stemmeværket til Overvandet 
med en Hældning af omtrent 1: 6. 
denne Rende kan mfl,n bedst give 
en Bredde a~ 7 -8 Tommer 'og en 
indvendig Dybde af 4 .Tommer. 
Det er i.kke nødvendigt at bygge 
Renden lig .. , man kan lade deI\ 
stige med :IlereBugter eller Vink~ 
ler. Rendoqs øvre Ende lægge!! 
saaledes_ i Overvandet, at dens 'BUI\Q 
kommet' omtrent e« Tomme eller 

• " 
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mere under Vandspejlet. Den nedre 
Del af Renden giver man en bred 
}'orm,for'åtAåleråiihg~n saa me
getlettei'e 'ka·n findeYej til Passet. 

iTn yderligere Lettelse' for Aalefa
ringens Opgang fæs~sfor hver 8 
Tommer af Rendens Bund en om,
treiit en god 'Tomme høj Tværliste, 
som s,ka,l holde igen paa de Smaa
sten, af Størrelse :omtrent ,som 
Spurve og Dueæg, hvormed man i 
hele Rendens Længde tommehøjt 
fylder den~ Bund. ' 

Ef tør 'Ophøret af den Tid, Aa
lepas skulle' være i Virksom hed, 
(fra 1ste April til 1ste Augus,t}, 
kan man' fjærrie Passet :og behøver 
først at sætte det ud igjen til næste 
Aars April. 

H,or et saadant Pas, som oven
for beskrevet, af en eller anden.Grund 
ikke kan indrettes, eller hvor det 
vilde blive for omstændeligt at op
sætte, kan det . erstattes: 

1) ved et skraat liggende ujæmt 
Bl'ædt, som fra Bunden af Vandet 
ned.mfo! Stemmeværket fører op til 

, Overvand{)t, og som' ved nedsivende 
Vand holdes fugtig j 

2) vea at hæfte en Sivmaatte eIlrir 
'grovt Filt eller Græstørv eHf'T et 

Stykke Sækkelærred me9 paasyet 
Tørvemos paa Slusens ydre Side' 
(aUsaa Hed efter Strømmen), forud· 
sat dog at Slusesiden ikke er for 
høj ~ertiL SamtidIg maD:' man ved 
et Pa:r Smaahuller i Skoddet hringe i 

Vand'fil'at, pible I!ed OVer Sluse
væggeu'.:NnirFaringsti'den er endt, 

- lukker man Hullerne med Propper; , 
3) ved at hænge F~::;kiner af ikke 

altf()r tynde ~'Grene fra 'O'vervandet 
til Afløbet~ saaledes at· de komme 
til ~thvile i en Bue6ver' Stigbor
d,enø. faskiperne ho!qes sa.Jl1ltlen. 

..,;:-~ ,'i ~ ,t;":·~· JA 

ved Om bindinger afStaaltraad(Hegns
traad) eller endnu' bedre af Staal
traadsnet. B.edst vil det, være, om 
FaSkinen., kan hvile i en Trærende. 
Faskinen f jorn es, nn.ar Faringstiden 
er endt". 

Landbrugsministeriet, d. 8. Novbr. 1898. 

A. Bage. 
D, Swane. 

Forsendelse af Fisk. 

Af Statsbanernes Beretning frelll
gaar det, at der i Aaret 1. April 
1897 til 31. Marts 1898 fra Ring· 
købi~g Station er forsendt ca. 475 
Tons Fisk eller 950,000 Pd. og fra 
Landstationerne mellem Ringkøbing 
og Holstebro 400' Tons. Fra Struer 
er forsendt 550 Tons og fra Esbjerg 
975. '\ 

. tJet' fremgaar tydelig nok af disse 
Tal, at det er et meget betydeligt 
Fiskeri, der drives paa Kyst,!'n fra 
Nymindegab til, Thorsminde. Paa 
denne Strækning falder jo Dl'mlig df't. 
meste af, om ikke alt, hvad der er 
afsendt fra Landstationer mellem 
Ringkøbing og Holstebro.' Og saa. 
er endda alt, hvad der fanges fra 
N ymindegab,ikke med i Beregningen, 
da Fangsten her ffa Vf'l gaar over_ 

, Varde. ' 

At drage en Sammenligning med 
, Esbje~'g lader sig ikke saa vel gøre, 
. da der jo ogsaa udskibes en Del 
, fra ·,E sbj erg , og her kun er Tale om, 
, hvad der 'forsendes med Banen. Men 

saa meget fremgaar dog klart nok, 
at vi her have ett fiskerig Kyst,_ der 

i frembyder de gunstigste Betingelser 
, foret stort Fiskeri. Kan, der under 

ae usle Forhold, vore Fiskere nu, 
leve \lnder, fiskes' aaa. meget, som 

~ "l. 
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den citerede Beretning udviser, hvilke 
Værdier maatte det: saa ikke kunne 
drages op af Havet, Daar vi fik saa 
-megen Havn, 'at der k~Dde fiskes 
med Baade, som ikke behøve at 
indskrænke deres Virksomhed til de 
faa Dage, da, Vejret er nogenlunde 
stille. 

Mindre Meddelelser. 
Mærket Ørred. Ved Nybro Mølle 

er i storeAa. fanget .en Ørred, der 
viste' sig at have et !vrærke pall. 
Ryggen og pall. Bugen. Der var 
anvendt et afiangtStempel' med 
Bogstaverne B. O. 'C.. Endvidere 
fandtes paa det ene Gællelaag et 
K. og paa det andet Bogstaverne 
B. A. B. Ørreden vejede, efter 
:Meddelelse til os, ca. 41/ 2 Pund, • 

NislOm Fjord,den 9 Dcbr. 1898. 
Under det uhyggelige Stormvejr, vi 
havde Natten til i Fredags, var et 
Baadelag i Fare her paa Fjorden. 
Ved Aftenstid savnedes Baaden med 
dens, tre ompordværemle Mand,. -Fi· 
skerifoged Jens Madsen lejede da 
to behjertede Folk og sejlede Fjorden 
igennem, trods det' forrygende Vejr, 
men uden !lt se poget til de savnede. 
Disse kom dog den følgende Dags 
Formidda~velbeholdne til Land; 
mens~eres paarøreDde havde ud
staaet '·'itiege\l' Angest for deres 
Skyld. K. 

Salg'afl<utter:-'Frederik~havn ~en 
12 Deootnber 1898. Atter, have 
S~en;ke~ne' '~rh~er~~t. en af, v~re 
ældre Kuttere, for nogle' Dage siden 
sol~~ ~kippe~ 'l'h. Godtfredsen paa. 

'Eje,~nes Vegne Kutteren Nr. 57 
;,JyUanil« / ~f.~rederikshavn til' 3 
svensKe' f.j$k~iø . i Varbel'S for en 

-. -"".Il..., 

Sum af 6900 Kr. alt iberegnet. 
Vist nok en god Betataling {Ol'. en 
ældre Kutter. Overtagelsen skete 
straks. Il. 

Anholt Trawldamper, Frederiks
havn, 9de Decbr. Ka,nonbaaden 
"Guldborgsund " ,Oh ef Premierløjtnant 
Jøhnke, har i Gaar overhalet. tysk 
Trawldamper "Vegesack", Kaptajn 
Bette af Bremen, som·fiskede inden
for Søterritoriet 21/ 2 ' Kvartmil øst 
af Skagen. Trawleren indbragtes 
hertil og idømtes i Dag af Søretten 
en Bøde paa 200' Kr.; endvidere 
fik den sin af 11 Kurve Fisk be
staaende Fangst. konfiskeret, lige
som den Trawl,' der var benyttet i 
Anholdelsesøjeblikket, konfiskeredes 
og ubrugeliggjordes. 

Fiskeriberetningfir. 

Harboøre, d. 10. December 1898. 
Siden mitl sidste Meddelelse har der 
part Grund af yderst uroligt Vejr 
ikke været det fj~rneste Udbytte ved 
Havfiskeriet, da ingen Baad har kun
net gaa ud. Det synes saaledes, at 
man .hele Aaret ud' skal leve under 

. yderst ugunstige 'Forhold, saa dette . 
Efternar i. denne .Retning heldigvis 
maa betegnes som sjældent enestaa
ende. Der er' ingen Udsigt til, at, 
der, ~kaf blive' en glad Jul hos Fi
skeren paa. denne Del af Vestkysten. 

R.' 

. Frederikshavn, d. 12. Deebr. 1898. 
'Det er snart den rene Bedrøvelighed 
med Fiskeriet, i sidst forløbne Uge 
var der kun, en knap Dag Lejlighed 
til a( <tiske, ""3.11erede hennd Eftei''; 
middagen spillede· Stormen op 19JeD 
til. detlsamm~ ,SanSi den Il\lhar 
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sunget i snart en hel Maaned i 
Træk, og jageue alle .Kutterneho
vedkulds paa Flugt fra Fangstplad
serne. Det begynder nu at knibe 
med at tilfr.edsstille Efterspørgslen, 
Beholdnigerne ere snart udtømte, 
man haaber nu paa roligt Vejr, saa 
vil Mangelen snart blive. afhjulpen, 
da der heldigvis 'paa flere af Fangst
pladserne synes at være rigeligt med 
Fisk. Paa Herthas Flak havde 
saaledes flere af Kutterne fisket ca. 
100 Snese hver i den halve Dag, 
der var Lejlighed dertil. Rødspæt
ten vejede fra 9-14 Pd. Snesen -
jo længere ind ad Aalbækbugten til, 
desto mindre væ~tig var Fisken -
og betaltes med 1 KI', 50 øre":"" 
2 Kr. 75 Øre Snesen, De paa Læsø· 
grunden fiskende havde kun srnaa· 
Partier, Torsken vejede 13-17 Pd. 
8nesen og betaltes med 2 Kr, 50 
0re-3 Kr. 20 Øre pr. Snes, som 
man ser, are Pl'iserne gaaede artigt 

550 

i Vejret. FI'a Læsørenden indbra;g· 
t~. ogsaa mindre Partier af lignende 
K valitet .som fra Herthas Flak. . . . 
Enkelte Kuttere indkom fra Anbolt,' 
men havde kun uvæsentlig Udbytte. 
Tilførsel af Hummer, har kun funuen 
Sted fra Kristianssand, ,til hervæ
renue Modtagere ankom ca, 3000_ 
Stk" direkte til· det tyske Marked 
afgik ca. 10,000 Stk., Prisen holder 
sig vedblivende omkring ved 1 Kr, 
30 Øre pr, Pd. en 'gro!,! . ab KI'isti
anssand. THtrods for at Sildefiske
riet under den svenske Vestkyst 
skal have bedret sig, har man ikke 
her endnu mærket nogen væsentlig 
Tilførsel, Priserne ere nok faldne 
en Del, men der betales dog endnu 
14 Kr, Kassen en' gros ab Gøteborg, 
og . denne Pris skal helst divideres 
med 3, førend del' kan være Tale 
001, at Importen hertil k~n blive 
af den Størrelse, vi ere vante til at 
se i tidligere Aar Il. 

BEKENDTGØRELSER 

Fiskekasser' 
faas i aHe mulige Størrelser. - Bestillinger [,aa større Partier ønskes belst 
nu i Vintermaanederne, og KontJ'ukter kan ua sluttes til meget billige 
Priser, til Levering straks eller senere. 

Rejeruser. 
lOa 15 bl'ugte Reje

ruser ønskes. Billet med 
Opgivelse af billigste Pris, 
Baadelængde, Rusernes 
omtrentlige Størrelse og 
Alder bedes til Bladets 
Kontor iLøbetafHDage, 

Horsens ·Damp·Høvle-" og Savværk, 
. Peter· Møreh. '. 

Damjolle til Salgs.' 
En god 19 Fod Ege

træs Damjolle er billig 
til Salg hos Fisker 

P. Larsen, 
Bakkebølle, 

fl1d,økOl' llr, Rflød., 

Vaad. 
Underte~nede tilbyder Fiskerne 

.ine anerkendte Snnn.v .... d af b.d· 
ste Vare· i forsk.lIlg. Længder og 
Mask.stØrr.lser tll den blilig.tc 
Pris, 90 ør. pr. Favn i fisk.færdig 
Stand, aamt andre Vaad til de for
.kellige Fiskerier, Hurtill og reel 
Betjening. 

Chr. Bøntved, 
Vaadbinder. 

Skage ... , 
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lrøbenhavns Tilfersel af f~rsk Fiskd.irekte fra· Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

1 Ugen ira 4. December til 11. December 1898. 
- - -- - --- -
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Danske Fi8kerf~rt. J 1'11. "d. Pd. Pd. P'f. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

1 fra Frederikih. 1800 . 
fra andre Plådse 
Danske Kva..s~r: i 

, 

& fra Fredoriksh. 37080 
10 fra andre Pladser 72450 

svenske !'iBker-
fartøjer ..• 

pr. Baad og Vo~n 
fra nærliggen e 1 

Fiskerlejer ..• 776 3860 360 1373 
pr. Jernbane &. I 

Dampskib ...• 80070 6160 4112 126& 98900 24:76 M97 3 8299 ooro ------
80422-: 126& 

--------
Ia)t .•. i 68950 i 6160 776 99260 3849 i &497 8299 6040 

I 

1) 1188 Pd. Aal "I! 1S5 Pd. Aalek""bber. 2) Aal. S) 3601 Pd. Laks "I! 1890 Pd, Ørred. 

lait er der tilført 278338 Pd. 

Betalt H6nnemsnitspris af OpkØbe;\!: Rødspætter: levoude, Kr. 4.00-4,7&, K8Ilsefisk 
~r. 2,50-3,50 pr. Lpd.; Torsk, lovende. Kr. 1,65---:2,40. Kassefisk Kr. 0.80-1,00 pr. Lpd.; 
Slid, Kr. 2,00 pr. 01; Aal, blanke, Kr. 0,50-&,72, gule, Kr. 0,3&:-0,45 pr. Pd.; Laks 
Kr. 0,40-1.30 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,40-0,85 pr. Pd.; Gedde, danske, Kr .. 0,25-0,40, 
finske, Kr. 0,15-0,30 pr. Pd.; Rejer Kr. 1,00 pr. Pd. . 

I Ugens Løb ankom kun l Kutter fra Sydvestsiden af Anholt med Fisk vejende 
16 Pd .. Snesen, betalt- med 4S{ 4 Kr. pr. Lp'!.· .I!'ra 1<'rederikshavn ankom 5 Kvaser med 
2060 Lprl. Rødspætter, ,betalt med Kr. 4,00-4,35 pr. Lpd .. Af Torsk tilførtes mod 10 

. Kvaser 402& Lpd., \>etalt med Kr.I,S5 -2,40 og ankom 2 fr~ Svendborg og 8 fra Taars, 
-SeietØ, Omø, Assens, KallØvig, Grellaa, Randers og Limfjorden. Pr. Jernbane og Damp
skib tJlførtes 2379 Lpd.Rødspætter a 21/,_81{, Kr.'og 490 Kasser svenske Sild a 2 Kr. pr. Ol . 

Aarbog fordendans~e FiSkerRaade1899 
udkommer den 9. De,cember, 
Elben fr~ Søen til HambUl'g, 
samt -tyske Storrusignaler. -

og vil af nyt indeholde Fyr og Fy..-sk;ibe paa 
med kortfattet Anvistling til at .benyttedisae, 

./DaBogen kun trykkes i 
indg;ivet til Deres Boghandler 

et_ begrændset Opfag bedes snarest. Ordrer: 
eller Formanden i' Deres Fiskerforening 

, ~lIer til 

'7rtiilt.t(!hriallreUIJ . .!iJoglrllhlleri, 
Grønnøgadø 10.' , 

,PrederikshaYIlfViske-og Sætteslipperskole . 
torbeteder'&\~~el ~!ldenhys som udenbys Elever til F~Jce- . og. Sætte$Kipper
prø,ven,. . N I6rmere_ Oplysninger gives af Bestytelsens Formand, Konsul' 
81ui~Uaa,ØlOo.·. i Frelleri~shv.vn, . . 
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, ,', Københavns' Mekaniske 
Net&: Garn .. Fabr!k 

M: L. Utz'on,>, Mapiendalsvej&&. 

Efter' at den nye Fabriksbygning er 
færdig og . 14askinantallet forøget, k.unne 

/ Ordrerne som Regel e~spederes i" L'abet. 
af 1 a 2 Uger. 

Prima amerikansk Bom
uldssejldug; direkte ind-, 
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
j Februar 1898. 

Færdigsyede Se'; I~ solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt ,billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøvet· af Dug, 

. disse sendes altid frit. 

F. N. Halma8. 
Telefon 129. 

Altona Fiskea uction. 
JOHANNCOHRS, beediget Fiskeauctionator. 

B!'oradr.: Johann' COhrs, Altona, Telegramadr. : Cohrs, Altona 

Fiskenætfabriken "Danlllar k", 
Grønnehave, Helsingør,; Stengade 15. 

Tel~rop.uUlllI1ler ",'75 Hellilincer". 
letPI'er efter Bestilling eller fra Lager h'a vor med ue' nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, RødspæUegarn Aaleruser,Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader,.Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
nhlsgar'tl, Haml'egarktog Høtgarn i alle Nr. til Da,gens billigste Priser og i' 
bedste Kvaliteter..~alekllber,Kork, Flaadtræ _o.r. Kateeh. 
ba veø p .. Luaer .. 

. Handlende gives Rabat. Forespørgsler be$vare,strlks.· ' 
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'MEDWlSBUD . · ~4i 

Nr. 51. 22. December. 1898. 

1!4:ed,l.epm.eb>Lade1l udgaar hver Torsdag. Annoncer optagcs, ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, 6rønnegade IO, København K~ Prisen er for ladlandet 10 Øre pr. ·Petit· 

linje af l/S Sides Btede i for 'staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 
, . . 

Indhold: :Be.t;yrel.esraadet. - :Be.gens· Ud,m· , 
lingen. - Mindr.' :Medd.lel •• r. '- F;.ke.ibcretnin-

, ger. -Dekendtllø.alae., . 

Dansk Fiskeriforenings Kentør, :;tVI'IU

glide ~ Stuen, København V, er aabeut 
fra 9~1I. Redaktøren af Mediemsbladet;. 
tr'ælfes desuden i Alm. 0-7 Svsncmose
~aa.rdsvej 2 :A, 3 S. Bager vedrørimde Re
daktlenen af Medlemsbladet bedes sewlte 
til Konteret. ---'Breve og, andre .l<'orseudclser til For-

, elllnge,u KoRaulent bedes altiu alene adres
serede ti! haDS Bopæl: Falkonergaardsveflø, 
København Y. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er: 
tilladt. nallr KIldenangivee. 

Capt.' A.' SeDlaU,' Danish. Consulate, 
. e, M.lIMoVYOøurt, 
", London E. C. , 

TelcA'I'am Adr.: •• 1DD9. Londo .. 

Capt. J.. 88Uing~ 
"llarIn4aI·.-aoi Park 11"8_, 

Hull. 
Telegram-Adr.: •• Illng, Hall. 

, .·Sælh undehaler~ 
so 1\1 , indsendes til ~ Dan'lkFiskeri
forening", bedes adresserede til 
Unif1~sitet({t~ ,Zoo.logiske Museum, 
Københarn K., og ikke, til For- . 
ening~ns Kontor .. , 

. Bestyrelsesraadet. 

I Henholu til Lovenes§6 er 
Proprietær, . cand. jur. Hoppe, Pal
lisbjterg, valgt til Medlem Ilf Besty
relsesl'uadet fQr Ringkøbing Arnt i 
StedHt for afdøue Direktøl' M. ClausQn 
(01' Resten: af dennesValgtid. 

Bergens-Udstillingen. 

-VIII .. 
,D~som Illan i nogle faa Ord vil 

samle Hovedimltrykket- af' den /lor
'ske Deltagelse ,l Udstillingen, kan 
disse kun være :t'rofast og dygtigt 
ArheNe. Det· var. et Udtryk af Vilje 
i alt dette, og det er da Qgsaa nok 
Sna .' meget Vilj~tl, som særkender 
det arbejdende Norge, j. hvad Ret
ning' der end' arbejdes. Man fø-Ier 
det alvorlige Arbejde' i' alle Sam-. 
fundslag og i' alle. Snmfundssager. 
Baad('n, s~mlskal brere udo~er 

, Httvettil fangepladserlle eller-som 
• s~al bringe ,Hjælp i Havsnød, ReQ" 

skabet, som skal tage' og bjærge 
Fangsten, Produktet med d~tsPllk-

" 
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ning, som skol søge det fremmede 
Marked, det ,er alt trofast Ar~ 

'bejde.' 
Hvilken Fryd for øjet, at iagttage 

de talrige BaadtypfT', større og min
dre, og med, hvor' stor Tilfredsstil
lelse modtog mæn' ikke de helt Sag
kyndiges Udsagn" at delor Lægmand· 

\ utilgængelige Enkeltheder ,svarede til 
det almindelige Omdømme. Nord- ' 
landsbaadene, Hardangerbaadene" de 
fra Ranen (L. A. Meyer) og fra 
Trondhjem (Johannes Selsvik) e11er 
Fartøjsmodeller fra Knut Staal'1.wen, 
Rosendal, alle bar det gode ft-rbejdes 
Vidnesbyrd. Man kunde komme til 
hvilken som helst Verdensudstilling 
det skulde være, en Baadsamling, 
som den i Bergen vilde oveF alt 
v/llre en Pryd. 

De norske Hvalvaaben er saa 
fuldendte, San. man kun har den: 
Umage, at nævne dem for at kund
gøre, at Firmaerne, H. Henriksens 
og M. Jørnsens, Tønsoerg, Udstil
linger var lige saa str.aalende, som 
vi saa dem 1897 i Stockholm. O. 
Nilssen &: Søns, Ohr. Oampbell-.An
dersens og Bergens Nætjorretnings 
Tovværk og Not var fine Varer, og 
ligesaa ,Trall.den fra Kristiania Sejl
dugsjabrik og fra' Bergens Traad
og Drevfabrik, Fiskegarnet fra Kri
stiania Fiskegarnjabriken og fra 
Fa,qerheims Notjabrik, (Bergen); alt 
var udmærket i Arbejde og Kvalitet. 
Den gamle .d.alesunds Slynoefabrik 
og Johannessen, Bergen, var som 
altid paa Højden med respektive 
Snører og Foitømmer, samt Kroge. 
Interessante var de af Jørgen Irgens, 
Bergen, fabrikerede Pilke mQd i Glas 
indlagt Guld- og Sølvskær. De faar 
altid en høj Udmærkelse ved Udstil
lingerne, men deres praktiske Værdi 

'synes ikb at være saa sikker, sonl 
den Lykke de gør hos et skuelystent 
Publikum. Det er vistnok utvivlsomt, 
at en godt renholdt Pilk er lige saa 
god, som disse Glb.spilke, der rime
ligvis let gaar i Stykkel'. Til Stor
fiskeri hører stærke Redskaber, og 
vi indser for Resten heller ikke, 
hvørfor Stortorskell . skulde synes 
bedre om den tørre Servering af en 
Glaspilk frem for den blanke Me
talpilk. Stærke Redskaber, let han-_ 
delige og snilde var derimod In d
halingsspillene for Garn, Not og Li
ner fra Bergens Firmaet Wingaar(ls 
Jærnstøberier og fra H. Olsen og Nils 
N. Finnøy, begge af Aalesund. Især 
følte man sig tiltalt ved Wingaards 
Indhalingsspil fot mindre og større 

- Baade og mest af de meq patenteret 
Fodstykke, som tillader at give bedre 
Plads i Baadene. Samtlige Hjul og 
Drev' er dækkede paa disse Spil, hvis 
V ægt er fra 700--224 Pd., og hvis 
Priser falder fra 135-80' Kr. 

Imellem Udstillerne af Garn- og 
Krogredskaber var der paafaldende 

. faa Fiskere. Det var Fabrikanter 
og Købmænd, som præsenterede de 
norske Grejer paaUdstillingen. Men 
nægtes kan det ikke, at det. Vilde 
have haft en, no~ saa stor Interesse, ~ 
at have set noget af det Redskab, 
som Fiskeren selv eller til Dels selv 
laver. Saa megen større Værdi 
havde derfor den af Tro'ndhjems 
Fiskeriselslcab byggede - »Ror· og 
Fiskerbod':, indeholdende en Samling 
af trønderske, Fiskeriredskaber og 
U dstyr. Her var man inde paa Vejen, 
som det vilde, være ønskeligt en Gang 
at se fulgt paa en Fiskeriudstilling : 
Fiskerboder eiler, Boliger fra for
skellige Egne. Det vilde være en 
lykkelig Ændring bort fra de hidtil, 
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Saa yndede Gardin-Opstillinger og 
Delikatesse- eller Høker-Inventarier. 
Hvad om Norg~ havde mødt med' 
en ~iskerbod fra hver særkendelig 
Fis~eriegn, eller om Danmark havde 
kunnet opstille Rum fra Bornholm, 
Skagen, Nyminde, Kallehave osv., 
eller om et hvilket som helst Land 
havde gjort ligesaa, f. Eks. Frankrig 
fra Dunkerque, fra Arcachon, fra 
'Middelhavet. Det er Fiskerens Red-' 
skaber sammen med hans Bolig, mun 
skulde have saa nær muligt efter
lignet. Dersom' mun fra den trond-' 
hjemske Bod havde fjærnet Baad
og Ji'artøjs-Modellerne, al den gra
fiske Statistik, Tegningerne osv., havde 
vi haft et renere Billed af det paa
gældEmde Fiskerfolks Færd og hjem
lige Liv. Her var dets Udstyr af 
Fangeredskaber, Prøver af Arbejdet 
i Hjemmet, Fiskerens ~Iadstel, hans 
Boha,e; ja endog hans Bogskat lærte 
man .at kende, og Billedet,' man fik, 
viste, om end lidt utydeligt, hvor-

'ledes det Folk materielt og aundeligt 
lever Livet. Billedet burde have 
været tydeligere. Til dette vil man 
muligvis -indvende, at saadun UdstIl
ling af Fiskeres Privatliv ikke har 
synderligt med FiskerigæJ:ningen at 
gøre. Svuretmaa da blive: Lad os 
ikke nøjes med at kende Fiskerens 
Redskab, og Fangst; lad os ogsaa 
kende ham selv og de Muligheder, 
han indeholder for hans Gærnings 
V ækst. Arth~ Fedderøen. 

Mindre Meddelelser. 

Nybygning af Fiskefartøjer. Baa
debygger;'Chr. ~ielsen paa:Fejø har 

i Løbet ,af en halv Sn~s Aar, bygget 
ca. 20 Drivkvaser, der ere bekendte 
over hele Landet sOm smukke, vel· 
sejlende Fartøjer. Baade til Jylland, 
Fyen og Sjælland, ere disse Kvaser 
solgte, og der kommer stadig Bestil-. 
linger til ham i langt større Antal, 
end han kan overkomme. F~rnylig 

løb en K vase paa 26 F9ds Længde 
med midtskibs Sænkekøl og Dam af
Stabelen, denne Kvase skal hjemme
høre paa Omø og vil fuldt udhalet 
koste ca. 1000 Kr. c. c. 

lIan{ldrevet Gods. Harboøre, d. 
16. December 1898. Under det or
kanagtige Uvejr vi bude her for 
Kysten i sidste, Uge, er der for vor 
Forstrand inddreven en Del' Petro
leumstønder, nogle tomme og andre 
fyldte. Samtidig er inddreven en 
stor Del Tøndestaver, der bære Mærke 
af at have -;ræret i Ild, saa der' ard 
Sandsynlighed for, 'at et Skib, ladet 
med PetroleumJ er brændt. P. 

Vildandefangsten. Harboøre, d,en 
. 17. December 1898. Jagten paa 
Vild~nder har i dette Efteraar givet 
et særdeles daarligt Udbytte og er 
saaledes en skarp Modsætning til 
forrige Efteraar, hvor denne J agt 
gav et særdeles godt Resultat. Sva-- ' 
nejagten har ligeledes været ganske 
ubetydelig.' Disse Jagter paaregnes 
ellers af Betydning for vore Fiskere. 

Vedtægter.ne for Issefjorden. 18-
sefjorden, den 17. December 1898. 
I deQ sidste Tid har der blandt de 
~erværende Fiskere cirkuleret en 
Adresse til Underskrift anga,aende 
Ophævelse af Vedtægterne for Fi
skeriet, i Holbæk Fjord, Bramsnæs 
Vig, Lammefjorden I()S Nykøbins 
Bugt. 

':'~> .. -
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'Da de Vedtægter, man' hidtil har 
haft for de nævnte Dele af Issefjor· 

. \. . 
den, i flere Henseender have været 
forskeHige, have Fiskerne ment, at 
det vil væt'e af stor Betydning for 
Fiskeriets Udviklieg og 'Bevarelse, 
om der hlev fastsa:t mere ensartede 
Bestemmelser, <lervare gældende 
for hele Issefjordl'ns Omraade. 

I den nærmeste TiJ vil Adressen 
nu blive indsendt til Landbmgsmini
steriet,og da' den er underskrevet 
af sall. godt som alle Fiskerne, nære 
de Haab 0111, at den vil blive ,tagen 
til Følge~ J. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 19. Dcbr, 1998. 
Udbyttet af sidste Uges Fiskeri kom 
des\"æl're ikke til ,at overgaa sin nær
meste Forgængers; ligesom sidst VHr 
d~r kun i en Dag l,ejlighed til n t 
tage paa Havet, i hvilket Tidsl'llln 
der kun opnaaedes smaa Fangstf'!', 
ja mange, del' kom noget sent ud, 
fik ikke en Gang Lejlighed til at faa 
Vaaddene i Havet. Tilførslen var 
som ]'ølge heraf yderst ringe og 
Pl'iserne for le\"ende Fisk nanede en 
i lang Tid ukendt Højde. Rødspæt
ter \"ejpnde 12-14 Pd. Snesen fra 
Herthas Flak betaltes med 2 Kr.-
3 Kr.' 25 Øre Snesen, og de enkelte 
Kuttere, som under Læsø· havde 
f"..laet mindi'e Fangster, opnaaedp let 
3-4 Kr. pr. Snes fOl' Rødspætter 
vejende 14-16 Pd. Snesen. Heh 
digvis have de Illed J olIer f t a Skav 
gens Strand fiskende Fiskere i den 
sidste Tid havt, Held med sig; ved 
det at de skiftllvis, eftersom Vejret 
er, kunno benytte enten Nord- eller 

Sfd strand en, ere de ikke saa afhæn
gige af Vejrligets Indflydelse som 

. Kutterfiskerne, og der synes at være 
rigeligt med Fisk paa Fangstplad
serne, hvad man forøvrigt ogsaa hører 
fra Kutterf1skerne, kun have disse 
ikke. havt saa god Lejlighed til at 
faa fat i Rødspætten. Flere af vore 
herværende Fiskehandlere have i 

. Ugens- Løb faaet betydelige Ti l førs
lpr fra Skagen og Aalbæk, saaledes' 
at de have kunnet tilfredsstille Ef· 
terspørgslen, . hvad de i andet Fald 
ikke vilde have kunnet. I de sidste 
Dage er der ankommen flere Eks
tratog fra Skagen med Fisk, foruden 
at ret betydelige Kvanta Elre indkomne 
med de ordinære Tog. Rødspætten 
vejede 14-16 Pd. Snesen og betal
tes paa Stranden med fra 2 Kr.~ 
2 Kr. 50 Øre Snesen, som man ser 
over. 50 Ofo mindre eDd der opnaas 
for lignende Fisk her i Havnen, {Ilen' 
saa er den her indbragte Fisk rig
tignok ogsaalevende ved Fre~ kom
sten, Rødspætten, der forsendes i 
Kasser fra Skagen, er natnrligvis 
død ved Ankomsten hertil. De Fi· 
sk~re, . som herfra drive Bakkefiskeri 

. efter Kuller under Læsø, have ogsaa 
i dpn sidsie Tid havt godt Udbytte, 
Daar de da for Storm have kunnet 
komme til at røgte Bakkerne, og 
hvad der bidragprsiD store Del til, 
at Udbyttet bliver' saa godt, er den 
Omstændighed, at Kulleren er af 
sjælden god og stor Beskaffenhed, 
saa at denbetaIes med 2 Kr.-2 
Kr. 50 Øre p'r. Snes. En K vase 
er ankommen fra den svenske Skær. 
gaard med ca. 3000 Stkr. levende 
Hummer, og pr. Dampskib, fra Kri. 
stianssan9 ankom ca, 2000 Sth., alt 
til herværende Modtagere, direl,to 
pr. Jernbane til det tyske Marked 
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afgik ca. 11 000 Stkr. Prisen er 
stegen \idt, del' betales nu 1 Kr. 30 
0re-1 Kr, 40 Ør(t [U', Pd. en gros 
ab Norge eller Sverlig. Sildeprisen 
har i de sidste U ger været i langsom 
Falden, i Ugens sidste Dage forlang
tes kun ca. 8 Kr. Kassen en gros' 
ab 'Gøteborg" af hvilken Grund Til
førslen fra denne Plads har været 
større end de fOl'egaaende Ugers, 
endnu ore vi ikke rigtig kommen med 
- der tilførtes kun I'l~rvæl'ende Mod
tagere ca. 130 Kasser c- men med 
Bestemmelse for Tyskland apkoin 
ca 1000 Kasser, og i næste Uge vil 
Tilførslen sikkert yderligere stige. 

, -lU. 

Spodsbjerg, den 17. Decbr. 1898. 
Fiskeriet fra Spodsbjerg har paa 
Grund af hyppige og bæftige Storme, 
kun givet et ringe Udbytte, siden 
forrige Beretning, nemlig omtrent 
følgende: Torskefiskeri med Bund
garn ca. 600 Pd. a 71/ 2 Øre ~ 45 
Kr., do. med Ruser 400 Pd. a 71/ 2 

Øre ~ 30 Kr., do. med Kroge 4000 
Pd. a 71/ 2 Øre ""'" 300 Kr., Aale
fiskeri med Kroge, 50' Pd. a 50 Øre 
= 25 Kr., tilsammen 400 Kr. 

De herværende' Bundgarn have 
lidt betydeligt af det vedvarende 
stormfulde, V ejr, hvo~for Fiskerne 
have maattet inddrage dem. Lige
ledes ere de fleste Ruser bjergede i 
Land, ,da der kun hal' været ringe 
Fangst i disse, ligesom Sælhundene 
havde spoleret' flere af dem i en be-

. tydelig Grad~ 
Saalænge Vinteren tillader vil 

Krogefiskeriet blive det egentlige 
Fish}'i hel' fra Kysten. . J. 

Fej., den 11. December 189ft I 
Novbr. Md. har der været ret godt 
.Fisken af Torsk i Ruser og pas. 

Kroge. Krogfiskerne bave haft fra 
80-150 Pd. Torsk 111'. Nat; der 
bruges Ca. 1000 Kroge paa hver 
Jolle. Prisen har været 6-7 Øre 
pr. Pd. hos Opkøberen og 10_ Øre 
ved Hjemmesalg. Af Sild har der 
været :tisket mindre Partier ved en
kelte Lejligheder. ,Fiskerne sætte 
mest Sildegarn for at faa Agn til 
Krogene; naar Vaadfiskeriet ophører, 
kan der ikke faas anden A gn end Sild; 
ellers bruges Hutter(Kutling), som 
købes' af Vaadfiskerne. I December 

. hl' del' til Dato kun sjældent "æret 
Lejlighed til at -nske, da Vejret sta
dig holder sig ul'Oligt og stormfuldt; 
der er fanget mindre Partier Torsk, 
som er afsat mest hel'paa Øen til 
10 Øre pr. Pd. 

Et' Par Vaadfiskere fra: Madsned~ 
sund havde forleden en sjælden god 
Aalefangst efter Aarstiden, ae havde 
ca. 60, Pd. Aal foruden en Del Torsk 
og Skl'upper. c. o. 

Bov~j8rg, den 17. Decbr. 1898. 
I det sidste Par Uger har Vejr
liget været særdeles uroligt og storm
fuldt, og navnlig i Lørd~gs Efter
middags og til i Søndags Morges 
kulminerede Stormen i en komplet 
Orkan'. Havet, der i lang Tid har 
staaet højt og som Følge deraf hal' 
taget haardt pau. Forstrand og 
KIitter, var denne Nat endog usæd
vanlig højt oppe i Klitterne, og hvor 
der idlsse fandtes, Lavninger eller 
Vandløb, trængte det ind. . Af Bov
bjerg er der faldet store Masser n<>d 
paa Forstranden. Ud for Fjaltting 
oversvømmede Havet en Engdal. Fi
skerne langs Kysten vare f fuldeste 
Virksomh~d med at bjærge deres 

'Baade og Redskaber, og saavidt 
v1des ,er ingen nævneværdig Skade 

, \ 

/' 
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for~al'sa:get·i d.enneRetning..Nogle 
FiSk~~baitde fra Fjaltring førtes paa 
det Sted,bvor Havet'gikind i Eng~ 
dalen, eq;odt Stykke op paaLand, 
og 'det vil tar;e, meget Arbejde. at 
faa de}D sat ud ,paa Stranden igen· 

Stormen vedbliver. Ingen Bedring 
af Fiskeriforholdeneel' a,t øjne paa, 
den~e Side Nytaaret., ' B. 

Køge Bugt, den 17. Decbl'. 1898. 
Aalerusefisbriet her i Bugten er nu 
helt afsluttet for i Aar. Udbyttet 
af dette Fiskeri har været ret til
fr~dsstillende for Flertallet af Fi
skerne. Paa Gruud af det storm-

, fulcle. og urolige Vejrlig, det saa 
hyppigt har været i Eftenaaret, have 
Ruserne imidlertid i Aar taget langt 
~tørre Skuder end i Almindelighed, 
hvad deJ,' hal' havt til Følge, at !Bd-

tægten af Rusenskeriet i" Bugten i 
,Aardog ikke blev saa stql', som 
det en Tid langsaa ud til. 

Iden sidste Tid eruer opnaaet 
en Pris af 55 a 65 Øre for Pundet 
af den her i Bugten fangede Ruseaal. 

, J. 

Dansk Fi~keriforenings 
Hjælpefond. 

. Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 

som har' til FonDaal at støtte for

ulykk~de Fiskere og deres Efterladte, 

modtager med Taknemlighed Bidrag 

saa vel en ~ang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 

Stormgade Nr. 20. 

BEKENDTGØRELSER 

,Fiskekasser-
faas i alle mulige Størrelser. Bestillinger f,aa større Partier ønskes helst 
nu i Vintermaanederne, og Kontrakter kan da sluttes til lDeget billige 
!?iser, til Levering straks eller senere. 

Horsens Damp-Høvle- og Savværk, 
Peter Merch. 

Annonoer fiskekroge- Fabriken 
- Søl_edallle I Aalllng 1888" 

Medlemsbladet" tilbydes 'og, I K.IieJi II U II, 1888 -

optages ved Henvendelse til "n.b"ralel" .lt Ud ... 'g al all~ borter 
Fiskekroge, ..... vel i 8t""1, Jaer:. 
Bom. Me.Bingt .amt Pilke I'Tln Ol! 

Frant~ Cht18ttre~,Bl~:, FOmn<1~B mod Efterkrav. 

Gt .. '-ilI1egadelO. Conrad Chrl,tellsen. 
, b'!>r ltaaende A vertløaememer St. Strandatraede U. 

;odr,lllllln" bet1deli"l\ab.t. J;Øh.llum Jt. 

Vaad. 
Undertellnede tilbyder Fiakerne 

sina anerkendta Snurrevaad af bed
ste Vare i forskellige Længder og 
MaøkeøtØrrelaer til den billigst" 
Priø, 90 Øre pr. Favn 'i ftlkefærdig 
Stand, .• amt andre Vaad til de for
skellIge Flak"rier, Hurtig og reel 
Betjening. . , 

Chr. ,Bøntved, 
Vaadblnder. 

Stagen. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fr~ Fisk;~plads 

og pr. Jernbane &; Dampsldb,"" 
I Ugen Ira t t: D,eeember til -l8. DeoemD-er 09,8. 
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Danske Fillkerfart. : Pd. Vd. Pd. :fd. Pd. P,l. Pd. Pd. pd. 

fra. Frederiksh. 
fra andre Pladser 
Danske Kvaser: 

1 fra Frederiksh. 7200 
11 fra andre Pladser - 119880 

sv.enske Fisker-
fartøjer ... 

pr. Baa.d og Vore 
fra. nærliggen e , 1 

Fiskerlejer ... 

149222 

664 3440 320 372 
pr. Jernbane &. 2 

Dampskib .... 5140 1644 1000 119800 2106 '4591 8 

- --I- --1-I~ ------...-
lait •.. ' 56422 .5140 664 124964 1000 ,120120 2478 4591 . 

l) ~~6 Pd. :'<\.&1 og 86 Pd. Aaleknbber. 2) ,Atol. 3) 3419 _Pd, Lak" og 1112' Pd., Ørred. 

lait er der tilført 383"817 Pd. 

G 
'Cl 
'a .... ø 

Pd. 

10810 
-.-
10810 

... 
"" ::s! 
III 
.Jti. 
tb 

Pd, 

7628 

76Si8 

Betalt Gelln~msnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende,-Kr. -5,00, Ka/;sefisk Kr. 
3,00-4tOQ pr. Lpd.; Torsk, ·levende, Kr. 2,00-2,30 pr. Lpd. j Sild, Kr. 1,50 pr. Ol; AaI, 
blanke, Kr. 0,70 0,75, gule, Kr. ,0,45-0,50 pr. Pd.; Ll1:ks Kr. 0,40-~,40 pr.' Pd.;' Ørred 
Kr. 0,70-:-0,90 pr. Pd.; Gedde, danske, Kr. 0,20-0,35, finske, Kr. 0,-15-0,25 pr., Pd. 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været ubetydelig. Direkte frn 
Fiskeplads ingen Tilf",r~el. jj'ra Frederikshavn ankom 1 K.vase mc-d 400 Lpd., bet.alt 
med 5 Kr. Af Torsk t!lførtes med 11' Kvaser 6660 Lpd., betalt med 2-2 Kr. 30 Øre 
oS i!.~om 2 fra Ass~Ds og 9 frø. Albuen, Lohi.Lls, BOLden, Dyreborg, Kerteminde, Hor
sons, Hjelm, Hump og Asser, Rev. Pr. Jernbane QK Dampskib tilførtes 307Q Lpd. Rød
spætter ø. 8-4, Kr. og 600 ]{asser svenske Sild a Il, Kr. -pr. Ol. 

larbogfor den danske FiskerDaade 1899 
er udkommen og'. indeholder af' nyt: Fyr ~g FyrskibEl ' paa. ,Elben fra 

'Søen til HambUl'g, med kørtfattetAnvisning til at benytte disse, samttyeke 
Stormsignaler.' ' " , 

Da Bogen kun trykkes i 'et begrændset Oplag b.:ldes snarest Ordrer 
indgivet til Deres Boghandler eller Formanden i Dt1.I:'esFiskerlol'ening, 
eller til ' . . 

, 7ranlzC"rflJilrel(~!llDflhfI/tReri; , 
:, " . '(ø' .' ,a48:· IO. . . 

, ;: ~ .... ,.,;. . 
.' .... FrederikShm·:tliøtf Qg.$~ 

foi'l>et-~der sRtnel indenbys.s'om~<u~iibys (EleTer til':F'i!fke-' o~Sæ,tte$k:ipper" 
prøven. 'Na!!.rmere- Oplisningei:, gi'fes-af 'B~styrelBens Ftltmøll, lt.onsul 
Christi .. ' .... i F,rederikshavn," .. ' ' . , 

I 

>r, 

,~ 

~, 

>. 
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Københavns Mekaniske 
Net ,& GarnarF-.bpik 

M. 'L. Utzon, Mapiendalsvej DS. 

Efter at den nye Fabriksbygning er 
færdig og Maskinantallet forøget, kunne 
Ordrerne som Regel ekspederes i Løbet 
af 1 a 2 Uger. 

Sejl og 'Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte inO." 
kjout, tilbydes langt umler 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug . 

H,!r- og Hampsejldug . 
l alle Kvaliteter. 

Nykiøbiug p. Falster 
i Februar 1898, 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
lceligt billige. 

Undersøg selv Sagen, ' 
. skriv om Prover af Dug, 

disse senues altid frit. . 

F. N. Halmøe. 
Telefon 1 j9. 

Altona Fiskeaucti'on. , . . 

. JOHANN·· COHRS, beediget Fiskeauctionator.' 
nrovadr.: J9hannCohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona 

'Fiskenætfa briken ."Danmark", 
Grønnehave, HelsioC8r, S!engade 15. 

. Telefonnummer ,.'75 Heløincer", ., 
I '\erer efter Bestilling eller fra Lager ft'a vor med de nye~to og bedste. 
lldtskiner forsyueo.e, Fabrik: Silde-, Rødspætt~uar:nAaleruser, Aalerader . 

. Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
'ui.lsgar11, Hamjle.f}m'/1 og Ilør.qarn i alle N l', til Dagens billigste Priser og j 

b .. dste, Kvaliteter, ,\..u.lekuber, Kork, "~Iaadtræ Oll KatecllU 
J"Lveø puu. J~Rger. 

Handlende Qives Rabat. .Forespørgsler be~vares straks . 
. . 
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MeCUe::o::Lsbl.&def1:l"ut:lg~a.r hveriTorsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christlre .. , 6rønn~egade to, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

littj~ af 'Is Sides Brede; for staaende ÅllIloncer indrømmes betydelig Rabat . 

• IndhOld: Bergens-Udstillingen.- Ferskvand ... 
fi.kllriloven og A vtoriteterne. - lWdniogsdragt. 
NybYllgede Kuttere. - 'Død.fald. - ,Litteratur. -
Fllkeriberetnlnger. - Frederlksha'l'nø Filkeri-Stati
stik August 18\)~. - Bekendtl'lørelBn, 

Dansk Flliktr:lføreilJngs'&øator; ,Storm
gade 20 Stuen,Købentiavn V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. &-7 Svanemose
gaardsvej SI A, a S. 'Såg~r vedrørende Re
daktionen af Medlemsblad.et bedes sendte 
til Kontoret. 
-'--
.Breve og andre Forselfdelser til For· 

enlngens Konsulent bel,les altid alene adres
serede ti! hans .Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
Kebenhavn V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. søliiD., Danish Consulate, 
6, Muøoovy Court, 

London E. C. , 
Telegram Adr.: øøUIDg. LoD4oD 

Capt. A. SøDiD., 
,;1Iar18Ddal" SO, Park AV8IUl8, 

Hun. 
Telegram-Adr.: øølllDII. Ball. 

Sælhundehaler, 
som indsend~ til "Danlik Fiskeri
forening" , bedes' adresserede. . ,til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og, ikke til For
euingens Kontor. 

Bergens-Udstillingen. 

IX 
Det var smaat med Udstillingen 

af ferske Fisk, baademed og uden 
,Is. M. Thams,. Ttondhjem, havde 
i den Tid, i hvilken i det mindste 
vi havde Lejlighed til at være nær
værende ved Udstillingen, og det 
vaJ: ikke alene, da Udstillingen aab
nedes, men ogsa"a under J uryeqs 
Arbejder, ikke saa meget som en 
eneste Laksekasse, hvori der vllr 
pakket Laks. ,Firmaet nøjedes nok 
saa overlegent med at udstille en 
Del tomme Kasser, og det vandt sig 
da heller ikke Guldmedaljen for 
disse, men for "udstrakt Virksom
hed".. Vi erkender gærne, at man 
bør respektere en saa storslaaet 
Forretning, som ,den af Firmaet 
gemnemførte,' men paa den anden. 
Side finder vi,at der ing~n Grund. 
var til den givne,Udmærkelse i An
ledning af Udstillingen., Gaar man 
videre- i den Retning, ka~ det ende 
med, at større Firmaer nøjes med 
at sende deres Adresseko .. t, hvis d& 
overhoredet bryder sig om, at, fan: , 
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en Udtalelse fra en Ud!ltillings-:, perlige Varer iblandt 0lS lærerige 
Jury. " . Udstillinger (Ber!flns Eksportørers, 

Derimod hØl' fl:"'emd~ages "Fersk-.' " Johan Trøyes, Iagvar. Klinge~bergs, 
;.. fi8k-Aktiebolag~ fra Tl'ondhjem (Dis- Tromsø EkspOl1ørers o. fl. a.)j hver

ponent J. H. Heigerud)j det gjorde "ken Klipfisken eller Tørnsken kunde 
, sig . fortjent af Udstillingen _og af dog h~mle op med den islandske og 
~nhver, som søgte Oplysninger ved færøiske. 
dens Hjælp, Df!t havde udstillet Men dersom" vi skulde gennemgall. 
et interessant Frysekammer og læ- de norske hermetiske Varer i .En-
rerig Emballage-Materiale. Lignend.e 'keltheder, kunde vi skrive Spalte op, 

Ros skyldes Tysnæs 0stf:1'slwmpagni, 
som driver østel'spoIlerne ved Tys
næs. Desværre tilladel' Pladsen ikke 
her at komme ind paa en nærmere 
O'mtale af denne Østerskultur, af 
hvilken ,Hr. Fr'iele (Bergen) har saa 
megen Ære. 

Heller ikke kan vi komme ind 
paa: en nrormere Omtale af den nor
ske Tør- og Sa:lttisk.· DCI' var yp-

Spalte ned, og endda maatte vi' lade 
det Hav af alle Slags Tranprører 
flyde, der var sendt til Bergen. 
Paa disse Omraader har den norske 
Ihæt'dighed allerede haft saa mange 
og stol'e Sejre, at det kun vejer 
lidet at notere nye. 

Derimod skulde dette Udsyn o~l'" 
Sommerens indholdsrige UdBtillin'g 
ikke gærne sluttes, uden at der blev 

René
Sticky Note
Du kan finde en bedre udgave af dette billede ved at åbne listen med de vedhæftede filer i dette dokument.
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nævnt et Par nye Redskaber af ind
gaaende Interesse. for Handel og 
Tilvirkning. Det ene af disse bar 
til Maal at lette det brydsomme 
Trædningsarbejde i Røgerierne og 
tillige gøre. det mere nøjagtigt~ Det 
afbildede TrædningsbQrd er Em al
deles ny Opfindelse, hvis sindrige 
Enkeltheder er indlysende. Appa
ratet er patenteret af Interessent
skabet "Harpun" i Stavanger og ind
rettet for to Ar\lejdere. a er en 
Række aflange Huller langs' Bordets 
i~dre Langsidel'. Hullerne adskilles 
ved drejede Knaster, imellem hvilke 
Sildene eller Brislingerne puttes Ded, 
saa at de staar paa Hovedet i Laa
sen b. Den ene Laas, er, paa vort 
Billed aabnet, saa'at man ser dens 
bevægelige halve Del; den anden 
Halvdel er derimod fast' i Bordet. 
Begge :Halvdele udgør tilsammen, 
naar Laasen er lukket, en Række 
Smaarum, som nøje svarer til Hul
lerne i Bordets Langsidel'. Langs 
Laasen ogpaa tværs af dens Rum 
er indskaaret en 'Rille, hvorigennem 
Jærntraaden ("Tejnen") føres. c-d 
er et Dæksel, som lukker fOl: Laasen. 
Trædningen sker, idet Fiskene puttes 
ned i Hullerne, hvilket udføres med 
hegge Hænder. NaarHullerne er' 
fyldt, stikkes J ærntraaden helt ind 
i Laasens Rille og ved et Tryk paa 
Dæbelets Knap aabner Laasen sig, 
hvorefter man kan udtage Traaden, 
paa ·hvilken mi alle Fiskene hænger, 
stukne gennem øjnene og i nøJ.agtig 
lige Afstand fra hver.andre. Paa 
Billedet er "Tejnen" netop udtaget 
af den ene Laas. Trædningsbordet 
stilles paa en Stol, saa a~ Højden 
passer for vedkommende Arbejder, 
enten et Barn eller en voksen Person. 
Et saadant Bord koster 125 Kr. 

Det andei-Aprara~ ,er kon!d,l'nAl' 

af Bergens Forsøgsstations 
Hr. Henrik Bull, som foreviste 
. paa Fiskerikongressen. 
tjener til at afgøre, hvor 
Pro~ent Fedt, Sild og Brisling . 
holder. For / Sildehandelen er 
saadant Apparat. af megen 
og det har været meget savnet; 
nøjedes hidtil med et Skøn over 
dens Fedme og man skuffedes 
Forholdet er ligefremt: til en 
Egenvægt svarer hos Silden en 
Fedtprocent; jo magrere Sild,' 
større Egenvægt. En Vægtstang 

M b ". 'O 

kan bevæges omkring' 
a, i hvilket den er i Ligevægt. Im 
lem. O og N (lI' der en 
I~ddeling fra 0-25. Fra den 
m'an vil prøve, skærer man 
og Indmad, og laver et 
saadanne Sild, Bom derpaa 
ved Punktet b, medens en 
ophænges ved N og modtager 
mange Vægtenheder, at der 
Lig.evægt mod Sildebundtet. 
dette e'r sket, bringes et d 
ligt Glas med Vand hen 
debundtet og dette sænkes 
ned i Vandet, efterat man 
det til M. Man vil da 
Vægtskaalen synker, og 
Ligevægt paa ny ved 
'ind over Inddelingen. 
hvor man saa atte~ 

viser da] hvor mange 
Silden indeholder.' T~;~;~an 
Eks. 20-30 Sild . til'~iljett 
man Fedtprocentens~a8:1 
et større Parti Sild. < 

Redegørehen f&r-'iLen.rik 
Fedtmaaler er la~nt~ra "Bergens 
.U dstilling8tidend6~" '. udgivet af J. 
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Gr~eg . og "Hagb..NieZsen. Denne 
. Tidende udf,ik i Løbet af Udstillings

tiden i 27 Nr. lJi'n bragte Billeder., 
af og Oplysninger om flere ,a'f TI d· 
øtillingens Mæn'd og desuden mange 
værdifulde Artikler vedrørende de 
enkelte Landes Fiskerier m\',,' saa 
at de~ vil være et interessant Minde 
om Bergens "Æventyr-Sommer", hvad 
Bergenserne selv har kaldt Ud stil-

.lingstiden. ; 
Dersom man • skulde nævne det 

Særpræg; ,som Bergens-Udstillingen 
ha\'de fremfor, andre lignende Fiske
riudstillinger, tager man næppe syn
derlig fe~l, naar· det fremhæves, at 
Fiskerens Person og hans Vilkaar 
spillede en ikke ringe Rolle. Dette 
lar, som det skulde være, og stemmer 
med Nutidens Krav: de humane 
Hensyn. Arthar Fe4dersen. 

Ferskvandsfiskeriloven 
og Avtoriteterne., 

Ved den af 5. April 1888 gen
nemførte Fiskerilov var der hjemlet 
IJodsejerne ved Søer, Aaer og Bække 
særlig Ret til ved Regulativer (som 
lokale Love) at ordne deres indbyr- , 
des Forhold j at dette var over
ordentlig vanskelig, maatte Lods
ejerne ved Sn~um, Aa bekende, thi 
trods, ihæ,fdigt Arbejde lykkedes det 
først at gennemføre et Regulativ for 
nævnte Aa med Stadfæstelse ved Ribe 
Stiftamt den 3L Maj 1893, hvilket 
RegUlativer anført i Medlemsbladet 
·Nr. 39 og 40 1893 med- suplEirende 
Bemærkninger, og det var det første 
Re,ulativ for Ferskvandsfiskeriet. 
Efter at nævnte Regulativ val' traadt 
i Kraft, maatte man have ventet en 
rolig Udvikling af Fiskeliet paa 

lovlig Grund, men nej, næppe en 
Maaned efter ere Overtrædelserne 
talrigere end tidligere j vel skete der 
Henvendelse til Politimesteren i Ribe 
Herred, men den afvistes med den 
Bemærknfng, at sligt kan val' Gen
stand for privat' Paataie. 

Ved Jubilæumsfesten i Esbjerg 
fik jeg Lejlighed til en Samtale med 
en af Indenrigsministeriets betyd
ningsfuldeste Funktionærer og Fi· 
skerikontrolløren ,for Jylland, der 
efter min Fremstilling af Sagen paa 
det bestemteste tilraadede at tiltale 
Overtræderne, idet de formente, at 
Retsbetjentene heri kraftig vilde bi
siaa. os. . Saasnart ske kunde an
lagdes Sag af Bestyrelsen i Henhold 
til Lov og Regulativ mod samtlige 
Overtrædere. Flertallet af disse 
indgik Overenskomst om Fr,afald af 
vor Paatale; mod Fjernelse af deres 
Redskaber, dog fortsattes det ulov
lige Fiskeri af en Mand efter paa
lidelige Udtalelser i Fællesskab med 
flere. Efter en forholdSVIS langvarig 
Procedure dømtes samme under 28. 
Februar 1894 ved Ribe Herreds 
Politiret til en Bøde til Fattigkassen 
i St. Darum paa 2 Kr., men for-

,øvrigt for vor, Tiltale fri at være. 
Tiltalte havde i ;Følge paalidelige 

OplYllninger og Meddelelser i 'det 
omstridte Tidsl''\lm et Udbytte af sit 
ulovlige Fiskeri af Laks og Ørred 
paa ca. 1700 Kr .. 

Hvor usikre Forholdene ere,' kan 
,mhver forestille sig, naar jeg an
fører, at ved et Møde ved Aaens 
U dløb i Foraal'et 1893, hvor fStift
amtmanden var til Stede, udtalte i 
hans Paahør en af Rovfiskerne, at 
han nedskød enhver, som rørte' ved 

. haqs Redskaber, i Henhold til det 
stadfæstede Regulativ j i Betragtning 



af anførte og flere lignende Udtalel· 
ser, og da det tillige blev mere al
mindelig med" Ødelæggelse af Fiske~ 
garn og uoerettiget Brug og Fjer-

'nelse af Lodsejernes Redskaber, an-
- sattes -22. Juni en Fiskerifoged; 

ogsaa ban var Genstand for For
følgelse o~ var vel ogsaa bleven 
Genstand for Ovedast, om jeg ikke 
havde været hans IJedsager paa en 
Tilsynstur . Hadet gav sig derefter 
Udslag mod os i Tiltale for Over
trædelse af Loven om Mark-' og 
Vej fred for ved nævnte Lejlighed at 
have passeret et Stykke tildels ube
vokset Strandbred; Fiskerifogden 
frikendtes for Tiltale, hvorimod j(:og 
ved Skads Herreds Ret den 12. Sep-

, tember 1893 idømtes en Bøde paa 
'2 Kr. til St. Darums Sogns Fattig
,kasse samt Udredelse af Sagens 

Omkostninger. '. 
I Foraaret 1894 fortsatte de tid

ligere Overtrædere Rovfiskeriet i, 
Aaudløbet i Strid med Regulativet, 
og i Betragtning af, hvor uvirksom 
og kostbar den 'private' Proces ved 
Politiretten er, nedlagde vi under 11. 
Juli 1894 ved Kongens Foged i Ribe 
Herred Forbud mod Overtræderne; 
efter at der var fremkommet mange 
og lange Indlæg fra Parterne i den 
efterfølgende Politisag, afsagdes 21. 
Dec~mber 1894 en Dom, hvori Over
træderne idømtes en Bøde af 20 Kr. 
og 8 Kr. i Omkostninger. Vel var 
derunder Sagen gjort Krav paa 
Erstatning, men heri kunde Retten 
ikke give Medhold, uagtet Vedkom
mende paa ulovlig Maade havde 
Janget Laks og Ørred, for ca. 2200 
Kr. Denne Sag appelleredes til 

·Overretten, hvor jeg gav Møde 18. 
Marts 1895, og under 10. Juni af· 
sagdes Dommen i heller ikke her 
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stadfæstede. det B.edla!d~.> ~orb~" " :~'i~ 
kun ble, Overtræderne, B.defor,;" 
højet til 40 Kr., et daarligt. ",#l,n' '.' 
kostbart Resultat for Klagel1\ø.:.,,\ 
Haabet om ved Domstolene a.t f..a(·' ~ 
Overtrædelserne virksomt hæmmed.::~' '; .• 
var nu bristet, og, vort Arbejde gik)' 
derfor ud paa gennem Lovændririg~", 
ved en Revision af Fiskerilovenaf: .' , 

~ J-\" . 

sikre vort lovlige Fiskeri mod fuld-
stændig Ødelæggelse. Ved Fi~6-,'::' ~ 
mødet i København 8. Sept,mb~' " 
1895 fremkom jeg med Forslag 9.~ 
hvilke Kl'av, vi formente bur~:ø 

imøaekommes (anført iMedle~!;, 
bladet Nr. 37 1895). Det laIde 
derfor særlig Haab, da ' "" 
ministeriet under 22. Juli 1896 

af ~n Lov for ·b'e:rsk:vallll;\s:fisl[1l 
og at Kommissionen har været 
derom vidner 
Ld'vforslagets Paragrafer, 
dets § 9, 2det og 3die Stykk~j 
de stedlige Forhold her tydel. 
stilles. HvilketTab 
deres ulovlige Redskaber 
de- fiskeriberettigede 
Sneum Aa, kan. ligesaa lidt "":"!!!it':II;1!1l 

de øvrige vestjydske Aalø,b, (JPI .... 
dog skal jeg tillade mig at tr4!l!D<lJmll~. 
at en herboende Fisker, 
kelt Aar i Slutningen':!. ".~ 't1'C.fl'l"l'lP. 

fangede 1907 Pd. Laks 
Begyndelsen af . . . ~ i et' 
Aar kun fangede 34 Pd,t~ .;For~n
lediget' af den forba\'a~Jli{eNedgang 
i Udbyttet og Retsifu~;s Betyd
ningsløshed retted~ ie,';J1ita : ~isketl
bestyrelsens Vegnl!,~~~ 2"0., No,,? 
1896 en skriftlig, AnmQdl\ing til 
He~redskontor oPiiit'iiii~de Fisk~ti- ' 
logden Ret tilJtp~1isiia~ion af '" . 
lige Redskaber,.;~Øli'modtog "'10.'-"1."'" . ,-" r,., , 
7. Januar 1897 det.Sva.r: "At 
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(Herredsfoged Aug. Gjern) ikke skøn
"~er, at ,der 1ilkommerFiskerifogderi 

nogen Ret til ~; t kontiskere ulovlige 
· Fiskeriredskaber. " Da Ferskvands

fiskeriloven af 26. Marts u~kom, 
mente vi, at Striden og Tvivlens Tid 
va,.r forbi, idet alle vore Kr,av og 
stillede Betingelser heri vare imøde~ 
komne, og i Troen paa at et nyt , 
Regulativ (efter Stiftamtmand Ahn
feldtsUdtalelse ophæver Lovens § 

-14 ,alt det hidtil gældende) hurtig 
kunde gennemføres,. skønt der ifølge 
Landinspektørens Skrivølse til ~ibe 
Stiftamt af.19 M~.j 1893 tindes ialt. 
236 tilstødende forskellige Lodsejere 
paa begge Sider af Aaen paa den i 
Reguilltivforslaget omhandlede Stræk
ning, lidt over 31/ 4 Mil, åf hvilke 
mange' ere fjernt boende, nemlig i 
elleve Sogne fordelte paa fire Herre
der, mødte dog pas. ~t Møde lste 
Juli' i. St. Darum Forsamlingsh,us, 
bekendtgjort paalovformlig Maade . 

. 86 Lodsejere, '. og med Fuldmagter 
fra . 70 ikke mødende Lodsejere, 
her vedtoges et nyt Regulativ med 

· stor Majorietet (kun 13 Modstemmer). 
,'Det vedtagne Forslag overbragte!! 
.. Stiftamtmanden i Ribe 4 J uH til 

Stadfæstelse, hvilket endnu ikke er 
-opnaaet, foranlediget ved et fra Mod

standere under 5 August til Amtet 
indsendt, paa falske Paastande eg 
Beskyldninger hvilende Klagemaal, 
som selvfølgelig straks blev imøde
gaaet o~ mgdbevist; endnu er dog 

· ikke kommet noget Resultat. 
At Fiskeriet her fremdeles er 

uden . Kontrol,' fremmer betydelig 
den alt overhaandtagende I~odøs
hed; det' forundrede mig kun . for
ledEm Dag, da jeg erholdt Oplysuing 

-om, s.t der til Herredskontoret i 
Ribe- var sket Forespørgsel, om det 

tillodes at . tiske Laks og Ørred i 
Aaudløbet efter late November, og 

, at Svaret havde Tæret Forespørgerne 
. gunstigt, . hvilket ogsaa Dlaa antages, 
.eftersom samme nu i denne M:taneds 
Midte har afsendt Partier . af Laks 
og Ørred; at dette er i Strid med 

. Ferskvandstiskerilovens § 6 synes 
mig klart,' men hvad der' synes mig 
maa staa lige saa klart for Læserne, 
efter hvad jeg, her har fremdraget, 
og hvis PaaHde~ighed jeg til enhver 
Tid.' kan bevi.se med de orginale 

. Dukumenter, er, at Lovbrud med 
Hensyn til Fiskerie.t er meget løn
nende. 

Allerup pr. Tjæreborg St. i N ove.mber 1898. 
Jeu Ohr. S8HIUJ81L 

Redningsdragt. 
_ 7""1"- I 

.. Patentkommissionen i ~JJb8nhavn 
har bevilget Patent paa en af under
'tegnede opfunden Redningsdragt, som 
jeg her skal beskrive. 

Dragten b~staar af to Dele, Bukser 
og Trøje med en til Trøjen forbunden 
Hjelm, der er indre~t.ttil at smøgA 
vandtæt op over Hovedet og atter 
at aftages, alt efter Behag og Om
stændighederne. I Hjelmen' tindes 
en praktisk og let benyttl\lig Ventil, 
hvormed LUfttilstrØDiningen regn,leres 
- samt efter Brug Indtrængen af 
Vand kan hindres, ligesOIIl' et Glas, 
paa Forsiden af Hjelmen ~ør Tje
naste som Vindue en Minniatur; 
Dragten er lavet af let og Culdstæn
digt vandtæt Stof, og dens to HOTed
bestanddele, Trøje og Bukser,' samleR 
vaud~t ved Hjæip af' 2 Træringe, 
forsynede med mellemliggende Gummi
ring og særligt let og praktisk Lukke
apparat: Til Dragten' hører end· 



~,<:,!~l'i>"~~~!t'B":"",,~~"'i!~~ 

- , 

vide~ Signalfløjte samt vandtæt Rum 
for en lille Proviantbeholdning, et 
almindeligt let lille Korkbælte~ udgør 
den oppebærEmde Kraft. 

Denne Dragt er beregnet nærmest 
i Strandingstilfælde, hvor Baad ikke 
kan komme til Hjælp eller Raket-

, apparat ikke benyttes, paa GrUnd af 
for stor Afstand fl'aLandj den kan 
bæres 'under Sømandens almindelige 
Arbejde og saaledes altid være rede 
til- øjeblikkelig Brug under farefulde 

bygmestrene N. Nielsen & Søne 
Værft. nen fik NavnetnAls" og 
er bygget for, et Partrhederis Reg
ning, før hvilket Fikseexportør J. 
P. Kongsbak skal være bestyrende 
Rheder.Skipper Hans Jensen af 
Frederik,shavn'akal,.æte Fartøjets' 
Fører. Kutt~ren der' er ca. 36 
Brutto Tons drægtig vil fuldt udru-
stet koste ca. 13,000 Kr. Den lor ... ' ~ 

synes med Petroleumsmotor fra Fre
derikshavns Jærnstøberi og Måski~fa-

; 
," 

Forhold. brik j den første dette ,Firma har leye· , ,,: ", 
, I Draf!;ten kan et Menneske op
holde sig flere Timer itræk, selv i 
den haardeste Storm, uden at,blive 
vaad og Redning være mulig i mang
foldige Tilfælde, hvor dette ellers 
vilde væi'~ umuligt. 

DragtEm egner sig ligeledes for 
alle Fiskere, som 'drive Fis~eri fra 
aabne Baade ved de store Havkyster, 
og hvor Faren ved at lande tidt er 
overhængende stor, idet Dmgten kan 
tages med i Baaden og hlirtig tages 
paa, naar der bæres over ,Revlen 
eller skal landes' i svær Brænding. 
De~neRedningsdragt er absolut 

paalidelig, hvorfor ogsaa taler at 
den er blevenhædret med Patent, 
den er dertil let, ,praktisk og for
holdsvis billig og forhaabentligt vil 
den i en nær Fremtid finde Indgang 

ret af eget Fabrikat. 
I Morgen skal en nybygget Kut-

ter løbe af Stabelen fra 'Skibsb,g-,;, 
mester N. Olsens Værft, 'de~. ~~~(:'" 
hedde n Lilly " og -er bygget 19rN.,' 
P. Petersens Regning, tidligere :Fører,' 
af Kutteren "Nfelsine", der hører, 
til de af vore Kuttere, som h."e>' 
givet det bedste Udby tte, skal f~ , 
den. Kutteren er ca. 32 ,·Brutto. 
Tons drægtig og kostet fuldtttdril .. ': 
stet 14,000 Kr. Købmand Cbr:~, 
Olsen skal v.ære bestyrende ltheil~.~ " 
Den forsynes med - Petr 
paa 4 Hestes 'Kraft' fra .HolinØ~ 
mekaniske Værksteder i StOOkbølA'\" 

'n 

Dødsf&ld. 

overalt hos Sømandsstanden samt . HO:i'bolJ1.:e, den ~2'6. December 1898. 
hos alle Fiskere, som drive farefulde Igaar Morges, J ~lødag,afgik ved.,~: 

, Havfiskerier fra.de store aaboo Kyster. "Døden henæi'endøSognefoged og' 
J.rI8 ...... " Lægd!ftand Christen Gaj Noersgaard. 

Spodsbj~g Toldkontrol. Den . a.fdøde var en af Sognets mest 

Nybyggede, Kuttere. 

Frederiksha.vn, d. 19. December 
1898. For .nogle ,Dage' siden løb en~ 
nybygget Kutter i Våndet fra Skibs.. 

,bndte MæDd og var betroet en st-or-' 
Del Tillidshverv, baade offentlige og 
private. Han var som bekendt Re·' 
præsentant . for Fiskeriforeningen. 
Desuden var han Medlem af Har-

, boørefondens, Bestyrelse og Medl.".;; 
af Landfiugtskommissionen. Hs. 



Kongen havde forlængst benaad~t 
ham med Dannebrogsmændenes Sølv-, 
kors. 

Aldøqe naaede en Alder af, 72 
Aar. 

Litteratur. 

Aarbog for den danske Fiskerflaade. 
Af denne for Fiskere særdeles nyt

tige Hag er i disse Dage 6te Aar- , 
gang udkommen, beregnet for 1899. 
De tidligere Aargange have sikkert 
allerede overbevist Fiskerne' om 
denne lille Bogs, Nyttighed, Den 
begynder meden Almanak, der inde- , 
holder Solens Deklination og Høj
vandstiderne. Den øvnge Del af 
Bogen indeholder en Mængde Op- , 

-"lysninger af Inter(>ss(> og tildels 
uundværlige for Fiskerne. Vi skulle 
saaledes næVnfl misvisende K Ul'ser 
med Distancer i N ordsøen og i 
Kattegat og Sundet, danske Fyr 
paa. J yllallds Vestkyst samt Forteg
nelse over Faresignalstationerne. Der
efter følger Havnekendingsbogsfaver, 
lunde fer Da.nmark og Udlandetf 

og; Register for Nordsø-Fartøjer. En 
.Fortegnelse over danske Og fremmede 
Fi"kimavne er ogsaa af Betydning, 
()~ !lette gælder i endnu højere Grad 
Oll Rodegøreise for engelsk l!'iske-
8;\ lf!;smaade. Af nyt indeholder Aar
bOnen Fortegnelse, over Fyr og Py 1'

skibe paa Elben samt kortfattet An
visning til Benyttelse af disse, og 
tyske Stormsignaler. Legetidel' for 
de fleste økqnomisk vigtige Fiske
arter. 

Man vil have faaet Indtryk af, at 
Bogen, der fremtræder i et bekvemt 
Lommeformat og tæller 116 Sider, 
indeholder' en Mængde Oplysninger 

til 'Stor N ytte for Fiskere. Prisen 
er kun 50 øre. Vi kunne give Bogen 
vor badste Anbefaling, det er sikke~t 
den nyUigste Almanak nogen Fisker 
kan anskaffe sig nu ved Aarsskiftet. 

Fiskeriberetninger. 

Sildefiskeri. Frederikshavn, den 
19. DecOOlber }89S. Trawldamp
skibet, "Dania" Kaptajn Hansen af 
])sbjerg, som' i den sidste Tid bar 
fisket 'under den engelske Kyst, 
indkom forleden fra Hull. Traw
leren er for -et Tidsrum' af en Maa
ned lE'jet af herværende Ffskeexpor. 
tør Th. Brønnum, som fra dette Fartøj 
vil drive Sildefiskeri j Nordsøen og 
Skagerak medet af barn konstru
er~t D~ivgarn,' Til delvis Dækning 
af Udgifterne ved dette Forsøg har 
Hr. BrønnUfIl søgt og opnaaet Stats
understøttelse. Det er 'at haabe, 
at For~øget maa blive kronet med 
Held, andre Nationers Fiskere saa
vel tyske og ongelske som fl'anske 
have drevet dette Fiskeri i flere 
Aar, saa det er saamænd ikke for 
tidligt, om vi danske ogsaa kunde 
blive delagtige i de Rigdomme, 
Nordsøens og Skageraks . vældige 
Sildestimer frembyde. " 1.1. / 

Færring (ved Bovbjerg) , den 23. 
December 1898. l Onsdags 'åfløstes 
den 5-6 Uger lange Stormperiode 
af Prost med 'stiile Østenluft, og 
man haa;,ede da, at der mulig 
endnu inden Aaret gik ind, kunde 
gøres lidt Fangst; men allerede Da
gen efter slog Vinden om i Nord
vest. 

Vore Baade ',Ilre trukne helt op i 
Klitterne; bvilket man var nødt til 



i'; 
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P!lA Gruutl af Højvandet, og der 
mas. de uok nu blive, staaende til 
ind i det ilye Au. ' Et saa kontrært 
Efteraar med Modgaug og Skuffelse 
for denne Kysts, Fiskere skal man 
heldigvia længe lede ()m Magen til. 

Der er sikkel't her ud for Kysten 
i rum Sø ske~ Here Forlis under 

, ' Stormvejrene. Saaledes er en stor 
Mærgde ~yt Tømmer inddreven ber 
for Stranden og nord paa, tydeligt 
en bel Ladning, Ligeledes er der 
kommet HereTønder med rao. Sten
kulsnafta samt brændte Staver, der 
tyde paa Skibsbrand. 

Frederikshavn, d. 26. Decbr. 1898., 
Endellg fik vi da i U gen før J ul det 
længe ventede rolige Vejr, og de der 
havde spaaet godt Fiskeri, naar roligt 

, Vejr kom,nk og!'laa Ret. I ca. 3 
Døgn var det Fiskevejr, og i dette 
Tidsrum fiskedes der herfra lavt 
anslaaet for mellem 30,000 og 40,000 
Kroner, ,at Julefesten for mange 
Fiskerfa.,miliel' uI)-der disse Forhold 
fik . et ekstra festlig Sving, kan man 
vel forstaa. Flere Kuttere, som 
vare særlig heldige, fiskede for over 
1000 Kr. hver. Fiskeriet foregik 
for største Delen i Farvandet sydost 
af Skagen, dels i Aalbæksbugten, 
dels østerpaa ude paa Herthas Flak; 
Udbyttet herfra varierede mellem 
120 og 400 Snese pr. Kutter. Rød
spætten vejede 11~17 Pd. Snesen 
og betaltes med 1 Kr. 10 0re---
3 Kr. Snesen,. som man ser, er 
Prisen falden' noget, dog er den 
endnu saa høj, at Fiskerne meget 
vel kunne være tjente med den. En 
halv, Sn~s Kuttere have i Farvandet 
nord af Læsø haft Fangster paa 
fra 60-300 Snose, veJende 12~ 18 
Pd, Snesen og betalt med 1 Kr. 

75 Øre-3 Kr. 65 Øre pr. Snes., 
Desuden havde de fleste af Kutterne 
fra begge Pladser mindre' Partier 
Tunge og Pighvar, soin betaltes med 

, 60-70 Øre pr. Pd. og ia~t ca. 10,000 
,Slethvar og Skærissing, . som op
naaede ca. 10 Øre pr. Pd. En~elte 
Kuttere skulde have forsøgt Fiskeri 
ved Anholt uden at have opnaaet 
videre Udbytte. Ugsaa i denne Uge 
har Tilførselen af Rødspætter fra 
Skagen været betydelig. Vore Bakke
fiskere have ogsaa med deres aabne 
Joller gjort flere heldige Ture, Ud~ 
byttet har været mellem 10 og 50 
Snese Kuller pr. Jolle, ug da Kulleren 
for Tiden betales med 2 til 3 Kr. 
Snosen, have disse Fiskere ogsaaal. 
Grund til at være tilfredse. Det 
lader, til at Tyskerne sætte Pris paa,-~ 
at have Hummer paa ,Bordet ved' 
deres Julegilder, fJ;'a Krigtianssan.d" 
afgik herover ca. 13,000 Stkr. Hnn'f~': 
mel' direkte til Tyskland; vore egni:)' 
Forhandlere modtog kun ca. 3000 
Stkr. sammestedsfra, Prisen er i 
Stigning, 1 Kr. 50 Øre~ 1 Kr. 60 0re 
pr. en gros ab Kristianssand. lIen~" 

imod Julen fddt Sildeprisen pludselig 
svært, vel sagtens paa'Gnind ~af 
ringe Efterspørgsel efter denne tarve~ 
lige Fiskesort, ]j'olk vil i' disse Dage, 
h~ve n9get bed!,e forTanden; til 
h~rværetld~ Modtagere' ankom ca. 300. 
Kasser (a 700. Stkr.) . og direkte til 
def ."tyske Marked afgik ca. 700 
Kasser, alt fra Gøteborg, det be
tales 4 Kr. 500re-5 Kr. pr. Kiste 
en gros ap Gøteborg. Kl. 

'-

-" 
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iKøbenhavns Tilførsel af f~rsk Fisk direkte fra Fiskeplads. 
og' pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen ira 18. December til 2,5. December 1898. . 
II ~ I h 

.. I IbOji "C lo ... ... 
!!f II~! ~:: 

.. !:Io "'" lo Cl> >. 
iii .!! :e 0.0 "<II "C Tilført af: ... !:Io l"; ~ ~æ I"~ 

l: :I ~ ;; I ;; 
ø:s'- "C "; .. lo ,0 .... <:S:\ .. 

/' : =0;:: ... "'" ... :.:: -c~ bl) c:I "'" en ... o· en 
, ' . . 

'DanakeFiskerfart, : 1'.1. 

'" 1 
Pd. Pd, Pd. Pd. Pd. 1',1. .... 11. Pd • Pd. 

fra }<'rederiksh. I 

2 fra andre Pladser 4608 

Danske Kvaser: 
fra Frederiksh.· 

13 ~a andre Pla.dser 115380 
7 svenske Fisker-

fartøjer ... 8730 4800 
pr. Baad og Vo~n 

t fra nærliggen e 
Fiskerlejer ..• 680 4580 60 1858' 

pr. Jernbane & r 2 c 
'Dampskib ..• 44424 3060 ,200 4216 1860 154000 5390 7468 8 16300 7688 

-
--,' 880 '1132906 

----1------laIt ... 49032 r 3060 6660 154060 7248 . 74li8 16300 7688 
i i 

1) 1650 Pd. Aal og ~08 Pd. Aalek .... bbor. 2) Aal. 3) 6568 Pd. Laks og 900 Pd, Ørred, 

lait er der tilført 385302 Pd. 

. Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levend~, Kr: 4,00, Kassefisk Kr. 
1,!ill-3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. ~,00-2,~5, Kassefisk Kr. 0,75-1,O~ pr. Lpd.; 
Sild, Kr. 0,80-0,95 pr. Ol j' Aal, blanke, Kr. 0,65 - 0,75, gule, Kr. 0,38-0,00 pr. Pd.; 
La.ks Kr. 0,40 -1,40 pr. Pd. j Ørred Kr. 1,00 pr. Pd.; Gedde, danske, Kl'. 0,15-0,30, 
finske, Kr; 0,10-0,25 pr. Pd... ' 

Tilførslen af levende Rødspætter har i Ugens Løb været yderst. l'in~c. Direkte fra 
Fiskeplads ankom 2 ~uttere, der havde fisket i Pakhusbugten, Fisken vejede ca. 15 Pd. 
og betaltes med 4 Kr. pr. Lpd. ~'ra Frederikshavn ,og Grenaa ingen Tiifvlrsel pr. Kvase. 
Af Torsk tilførles ID,j'ld 10.danske Kvaser 6410 Lpd., betalt med 2-2' /4 K1'. og ankom 2 
fra, Aggersø, 2 fra Svendborg, 2 fra Faaborg og 7 fra Lohals, Taars, Assens. Mullerup, 
Horsens, Endelave og Randors; endvidere 7 svenske Fartøjer med '485 I .. pd. fra svensk.e 
Kysten og Anholt. Pr. Jernbane og Dampskib tilførtes 9776 Lpd. Rødspætter a 1'/2-3 
Kr. 770 Kasser svenske Sild a 80-9?i Øre pr. Ol. 

Fiskekvase til Salg. 
En kutterbyggetKvase, 

ca. 18 Tons drægtig, 8 
Aar gl., vel udhalet, er 
til Salgs' ved Henven
delse til 

\. H. Johansen, 
Piskop pr, Svendborg. 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder Fiskerne 

sine anerkendte Snurre .. aad af bed
ste Vare i forskellige Længder og 
Mask.stØrrels.r til den b111igstc 
Pris, 90 Øre pr. Favn i fisk.færdig 
Stand, s,"mt andre Vaad til de for
skellige F!ekerier. Hurtig og reel 
Betjeliing. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Skagen . 

En HandelskvåSe, 
15 a :&0 Tons (afgiftsdr.), 
i god sejlbar Stand, Øn
skes til Købs. Tilbnd 
med Opgivelse af billig. 
ste Pris, Alderm.m. 
bedes tilsendt næn .Blads 
Kontor. . 

. Fiskeriforeningenfof Olfsund O.' tna:r.æn8en4e- Va.de 
afbQlder . Generaliorsamling i K'allebave Færgepa.rd Søadagea d.ea. 8 .. 
,J ....... ,Ja. 4. Beøt)"l'el .... 
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- -Kø'benhåvns Mekaniske 
\ " - . . 

,Net &. ,Gapn .. Fabrik 
M. L. Utzon., M~piendalsvej 1111. 

Efter at den' nye Fabriksbygning er'· 
I ' 

færdig og Maskinantallet forøget, kunne' 
Ordrerne som Regel ekspederes l Løbet 
af la 2 Uger. 

;8ejl og Ud~alg ,af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

ulds(ejldug, direkte ind
,kjøbt; tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

_N1Ikjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

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

Undersøg sely . Sagen, 
skriv om Jrøver af Dug;
disse sendes altid frit. 

F. N. Hallft8Ø.-
Telefon 129. 

Al tona Fiskea uction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator . 

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

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, 'Helsin"ør, Stengade 15. 

Telefonnummer ",.5 H eløiJl&'Ør" , 

F'vererefter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og be$lste, 
~ f allkiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn ,Aåleruser, Aalerader .. 
'Il ujeru8er, Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og ~arn. Bom-
li' lsgarn, Hampegarn og Hørgarn i al~e Nr. til Dagens billigste Priser og 1< 
\J. dste Kvaliteter. A.alekuher, Kork, Flaadtræ ol' KateeJu .. 
·il a,ve. paa Lal'er. . 

. Handlende give. Rabat., Forespørgsler besvares strak •• 

Ji.l.ldigerei af OM.d. mag. wm. LMåbeck. - Tl7kt hOl Frantz aAriBttre#. lt.øbenhan.-· 

t· ... f-
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