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Oscar Ekman. 
Grossei'er Oscar Ekman, R. af Vasaordenen, Bestyrelsesmedlem 

af Dansk Fiskel'ifol~ening, afgi,k paa det for1øbn~ Aars sidste' Dag, 
den 31. Decemb~r 1898 ved Døderi efter .længere Tids' tiltagende 
Hj~rtelj.delse: For dem, der kendte Gross. Elonan nærmere, kommer. 
Dødsbudskabet .ikke overraskende, idet. Sygdommen, som ban i flere 
Aar havde lidt af, i den senere Tid havde taget en foruroligende 

,;::Y.endin&~ , 
, 'ffi·oss.Ektnann traadte ind i Dansk Fiskeriforenings \Bestyrelse 
i 1895, og, han' lagde et betydeligt Arbejde l ,sin Virksomhed i For~ 
eriingen, ,navnlig var 4an det virksomste lVlcdlem af de TIdvalg, der 

)forestod Deltagelsen i Udstillingen'i Stockholm -1891 og i 'den inter
ternationale TIdstilling i . Bergen ',1898, og' naar disse TId stillinger 

/ hlevesaa vellykkede, skyldtes det for den stø.rste Del den Afdøde. 
'Han nærede en' varqt Interesse for -det danske Fiskeri og var Me,d
ejer af flere paa Island fiskende Kutterer ligesom han .var bekendt 

,,': som en ivrig og \ dygtig Sejlsportsmand. .1 Dansk Fiskeriforening 
Jf~1eltog han, saalænge Sygdommep ik~e sva:kkede hans Arbejdskraft" 
'j:m,9,d Iver og Inte~'essCl i alleBestyr~lsens Forhandlinger, og det maa 
be~~es, at' han kun i' aaa kort Tiet kom til, at virT,e i Fore.ningen. 
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bansk' FlekerlforeningeKontor, Storm
gade 20 Sturm. l'<:i1hennavn'V, er· a~bent 
fra 9~n. Re~~(ikf~-tefl .af Medlemsbladet 
~æ:tfe8 desuden i .\lm.5~7 Svanemose
gaardsvej 2A,3- S. Sager vedrørende Re" 
daktlonenaf Medlemsbladet bedes e endte 
til·' K'oot.l'et. . ' , 

. .Qreve 'og andre· .I!"orsenq.elser / til For
e.ningen's KOn$lIlent bedes,altid alene adres-' 
ser ede ti! hans Bopæl: Falkooergaardsvej 16, 
K,benhavB V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar KildeR angives. 

Capt .l. Søning, Danish Oorisulate, 
, IS, Jluscovy Coupt, 

London E., C. 
Tele~am' Adr.: .. 11m •• LondoD 

/ .', . Øapt.l. -Bølling, 
JP~"~ 80~ Park -AveJlJle, 

'tfufJ. 
TelegraJ;l1-Adr.: Søllmg, Hull. 

Sælhundehaler, 
~, in~endes' til "Dan!Sk Fiskeri· 
f~ining~" ,-, bedes adresserede ' til 
\i1:1ftv~r$itete# 'ZQ()logiske Museum, 
1c1Jbenlu~fni::·K.f' og .ikke til For
eningens Køntor; , , 

;' ,DllJlsk Fis.keriforenings 
,/:~.,' };\~~:',:::, -~~jI}31pøfond, 

':: ; _,"', ~'" - :; I" 

Ved Sagfører Theill, Bogense, er 
indsendt Indholdet af Bøsser i·Fi

uel~te~as KF' 21,23 

Bøsser i Grenaa Fiske-
,riforening .... ~._. . .. ". 7 ,14 

Ialt Kr. 28,37, 

,Dansk FiskeriforeniilgsHj~~fo_~ 
. '. " ' ~stØtt~'for-

~.i'~_ieres Eftm:ladte, . 
'Taknemlighed Bidrag;, 

en 'Gang for an~, ·~~.Aå·r1ige 

paa Da.nli'k. Fiskeriforenings Kontor, 
Sto~mgade Nt. io. , 

Li~t om K vasefartens-Histone. 
Af O. G. loh. Petersen • 

, Det er ofte af Interesse, at se til
bage i Tiden, og derved' sammen
ligne den nuværende Tilstand mffd 
tidligere Tider. Dette gælder- ogsaa 
for Fiskeriets . Vedkommende. Det 
synes at y'ære den sidste Halvdel 
af· det Aarhnndrede, yi ]eve' i, der 
har frembragt de stærkest fiskende 
Redskaber, i hvert Fald fOl' Dan-' 
marks Vedkommende, og de ~rc 

altsaa af forhold~vis .ny Dato; men' 
hvem har lært os at sejle levende 
Fisk i K vase? ' Dette . forstaar nu 
enhver dansk Fisk at gøre, men--; 
hvorlænge have vi forstaaet <let?' Og 
hvem hår lært ofol det? . 

Ja det _ synes~ efter hvad jeg har 
kunnet opspore i gamle _ Bøger, at 
det ,er omkrh?-g 1759, at det første 
Forsøg hermed ,blev gjort fra Køben-

'havn, og at Ideen stammer fra Hol .. : 
land, ·hvor man ,no]{længe har' kendt 
den Kunst og forstaaet at sejle )ned 
i&vende' Humlllerfra Norge til· Eng~ 
land og med levende ,Torsk til Kø
benhavn. 

Med det første dan~kø ,Selskab,;' 
, .def;for~gte demu~Hahdel, gik det, . 
'som med saa mange 'andre~øb~n
,havn&~Fiskeriselsk~lber..:;siden, ik~e 
godt; thi Selskabet opløste efter faa 
Aar;, sin VirkSOmhed. Der dallIiedes 

-imittlertid snart ~t andet Selskabt;~ 
. denne Sags :Fremme, og i det h~vae 
enJ.\{a,nii -på&.' Christiansø, hvor,Tilr-

~, skert.syntes at lllive fanget'efor en 
stor ~el .af den derv~røn'de Garni .. 

·son.s, Matroser), ogll()i1~ Folk i Kø;.::', \ 
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benhavn, bL a. Graveren ved Frue 
Kirke, 'Sæde. D~ lod deres Folk r 
K vaserne sejle paa Part, hvad det 
tidligere Selskab ikke havde gjort; 
og nu gik det go'dt med Forretnin
gen. Sels,kabef synes 16. Maj 1763 
at have faaet kongeligt Privilegium 
og visse Særrettighed~r til Handel i 
Købephåvn, og i mange, mange Aar 
har derfor vor K vasefart rundt i 
hele Riget været besørg~taf Born-
holl1:iere. , 

t 

Ved Aar 1800 havde ,Frederiks· il 

havn ingen egne Kvaser, men kun 
enh:dv Snes smaa Baade, der vare 
bemand~de medald'rende Fiskere, 
som tilmed ikke fiskede videre ivrig, 
undtagen" riaar i den bedste Sommer .. 
tid' nogle ' bornholmske 'K vaser kom 

" tjfByell.--Man l(il;ede kort" s~gt: ho" 
vedsagelig-' af saltet og tørret: Fisk i 
'Danmark, idet kun, de nærm'est By
erne liggende Lejer kunde afsætte 
deres Fisk i fersk Tilstand. 

Først 1814 eller.1817 erholdt Fre
derikshavn sin ege,n Kvase, og ~om 
det' synes kun" vedl Apothekerens 
Hjælp; men eudnu 1836, hvor hen 
imod 50 Kvaser toge_Ladn'ing der, 
var omtrent Halvdelen Bornhqlmere. 

1865 begyI!dte der Kvasefar~ i 
LimfjQrden~dør 'saaledes ,!Synes at 
have været meget langt '-tilbage i 
Ud viklingen. 

Rødspætter kostede i Frederiks-' 
havn den Gang 10--20 Skilling Sne
sen, og det har sikkert baade været 
store Snese og stor~ Rødspætter, der 
leveredes; thi ,at veje dem var der 
aldrig Tale Oll). Nu koste gode 

"Rødspætter som bekendt ofte 5 Kr. 
Sri~sen. 

,Der' er, ,i Danmark nu næppe, noget 
Sted,der trænger til l{ vaser, og 
som ijtk.hal'. deWl. Den hele Tra1ik 

" 

har udviklet sig betyd~Hgt, og' ,T 

føre Jiu, Aaltil London og Tyskland, 
Torsk ,og Rødspætter til Norge, for
uden til -~Ue indenrigs Pladser. / 

Vi staa altsaa nu overfor Norge, 
som Holland stod· overfor 08 for 150 
Aar siden i denne Henseend~; det 
er for flel~eHundrede 'Tusinde Kr", 
vi aarlig tilføre Christiania af levende 

,Torsk og. Rødspætter. Man skulde 
tro, at Landet der maatte kunne 
føde sig selv i det mindste' med Torsk, 
om de~jorstode det. 

En Ti;ng har imidlertid hos.os' bi. 
draget særlig til denne Sags ~reinme 
for Torskens Vedkommende" og det 
er Torskerusen. HV01'n a ar' den er 
opfundet og ret -kom mon i Brug, ved 
jeg ikke, og vilde' være glad,' om 
nogen kunde oplyse mig derom; men 
den egner sig fortrinligt til at fange 
Fisken levende, bedre end 'Krogene, 
som m,an. altid brugte' i gamle Dage, 
og - d·ette Redskab bruges nu i '['u
sindel~ og atter Tusinderyed vO~'e 
Kyster, der ganske sikkert ogsaa 
egne sig for den i særlig 'Grad. For-

, underligt er det a~ se i\Norge, hvor 
lidet brugt, ja oftest ganske ukendt 
dette RB;dskaber, og dog maa den 
kunde ,anvendes ' mange Steder, og 
Torsk skål der jo paa sine Steder 
være nok af. Det er bl~l7et mig 
fortalt, at man i 'Norge har gjort 
Forsøg med Kvaser til Torsk, 'men' 
at det er mislykkede~" jeg-ved ik~e 

, hvorfor, og" at 'man har. danske 
Kvaser med dansk B'es~tnin~ til at 
sejle mellem forskellige Steder . paa 
Kysten. Det syn~s saaledes~at være 
meget svært -for Nordmændene at. 
lære denne K unst, ~ hverr-Fald, med 
større Fartøjer, og det hæn~er maaske 
sammen med, at der kræves <, en hel 
Reform af de tilvante Baadetyper; 

(' 
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thi }.fangel af Tilfhigtssted'er ved 
Kystern~ ,kan det JO ikke være, 
Imidlertid for os er det jo til ingen 
Skade endIlUi nogle Aartier'at give' 
Hollændernes Rolle ,j Norge. 

, 

MmTay'sDybhavs 
. ~kspedition. 

" Den i l\fedlemsbladets Nr.' 46 af 
11. Novamhel' 1898 'omtalte I)ybhnvs 
Ekspedition',er i Slutningen af No
vemher vendt tilbage til London efter 
at have fuldført sit Arbede. 

I OV,erensstemrnelse med 'Planen 
gik "Oceana" direkte til Irlands syd~ 
vestlige Kyst, der' i ilaturvide~ska~ 
beliglJ enseende regnes for et uop
dyrket ,Gebet. . Fra Mundingen af 
Dingle~ay dampede "Oceana" ret 
vester i. Efter at have naaet 100 
Fv. Grænsen toges efterhaandenJor,. 
skellige I~odsk,ud op til 1835 Favne~ 
I )3egyndelsen ,udsattes Slæbenet i 
500Fv.~ . Dybde, men senere, 'da 
Dybden blev større, og Vandets Be~ 

, 'skaffenhed 'og Klarhed havde et helt 
oceanisk Præg fri for' Landets Ind~ 
flydeise, ovel'gik man til ,Dybhavs
slæbnfngeri.JtJn Række aabne Pose~ 
af det -fineste Møllesilke Sastgjordes 
til ,en Staaltraadsline, -der havde et 

. 60 Pd. Lod i Tampen; der var saa 
8t01'e l\I'ellemrum mellem Poserne, at 
disse i lodret" Ret:ni.ng holdtes ca. 
'100 Fv. fra hvetand.re. Praktisk talt' 

. :holtlt Poserne sig øgsaa meget nær 
ved deres Dybder,.' hyilket man fik 
et Bevispaa i et af Trækkene, hvor 
en af Poserne, som' sklllde vandre 
10 :Fv: over, Bunden" .vel,var gaaet 
under sin Dybde, medens Indholdet 
viste, at den ikke havde berørt 
Bunden. 

Det var' et møjsommøligt '"Arbejde 
at tumle med Sl~beposerne, idet man 
for at undgaa at beskadige denne 
pelagiske Org'anismer ofte var 10 a 

- 11, Timer om at faa Poserne op. 
Indhalingen foretoges om N atten, 
hvor Fangstens fosforeserende Lys" . 

\ ligefrem hjalp ved selve Posernes 
Indbjergning. For at kontrollere 
Resultatet forsøgte man ogsaa at 
bruge P-rof. Agassjz Lukkeposer, men 
ligesom ved Prof. Agassiz, egne" U n·' 
dersøgeIser kom de tomme op. Der 
anstilledes tillige Forsøg med nogle 
lette, sindrig udtænkte Poser,kon-: 
struerede af Mr.' Gray; de' aa1:medes 
og lukkedes i en hvilken som hers~, 
Dybde, og det syntes, . Rom om disse 
Poser maa have ,en Fremtid for sig. 

Den 22. November fuldførtes Pro
grammet, og de .sidste Redskaber 
bjergedes under meget vanskelige 

'Forhold, da stiv nordvestlig Kuling 
satte svær Sø op, hvorfor "Ocea,na" 

. Imn,atte søge ind· til Queenstown. 
Med Hensyn -tilltesultafet a'f Eks

peditionen er det naturligVis vanske
ligt at sige noget bestelD:t, før Sani
lin gerne J /ereblevne sorterede og un
dersøgte . 

. Formaalet med Ekspeditionen var 
jo at 'søge Besked om' den vertikale 
Fordeling af I.,ivet i Havet. Prof . 
Agassiz har jo udtalt, at de mi,dterste 
Bælter af' Havet, er~ ubeboede, 'saa.' 
ledes' at Livet kun findes ~fra Over
fladen til 500' ~'v.s J::)ybde og atter 
fra Bunden .og 100 Fv. op., Mr. 
Murray -hældede ikke til denne Au
skueIse, og omendskønt' det ikke 
endnu kan siges med Bestemthed, 
el'e Ekspeditionens Medlemmer dog 
af (len Mening, at Prof. 'Agassiz 
Theori vil blive modbevist~ 

Det· . er tillige Kanske' intere,ssant, 



at' Fangsten oestaaraf Vintøl" Fau
na':en, thi tidligere ere alle D,ybhavs 
U Qdersøgelser'ornkringd e engelske' 
Øer udførte om Sommert-n, og' da 
Vejret det meste af Tiden hpldt 'sig 
godt,b1eve U nder:søgelserne, skønt 
foretagne paa denne urolige Aarstid, 
ogsaa kronede m{'d Held. 

Mindre Meddelelser. 

, Skibssalg. Den, i Skagen hjeni
mehørende Kutter "Julie" Nr. 28 
er i ~isse' Dage llf den bestyrende 

-Rheder, Købmand L. Holst i Ska-
. gen solgt til' et Konsortium af Fi-' 
skere i Grenaa for 6000 Kr:; alt 
indbefattet: ,'- ,Kl. 

Sildefiskeri. 'Hr. Fiskehandler Th. 
Brønnum har nu indstillet Forsøgene 
med' det af ham konstruerede Silde- ' 
drivgarn; fra første Færd af var uet 
Bestemmelsen; at Forsøgene skulde 
strække' sig over ~t Tidsftull af en 
Maaned, men da Vejrliget stadigvæk 
lægger Forsøgene Hindringer i Vejen 
- det har saaledes i de to Uger, 
Forsøge,ne havestaaet paa, kun været 
roligt. Vejr i ca. 3 Dage - og da 
Trawldampskihet ."Dania" / af Es
bjerg, 'der er lejt~t af Hr.: Brønnum 
til at ,trække Garnet, koster mange 
Penge hver Da.g opgaves videre Forsøg 
foreløbig, omend Resultatet ikke' kan' 

, siges at være fuldtud tilfredsstillende. 
Drivgarnet har ganske vist fungeret 

,.fuldstændig som Br. Brøn'numhavde 
kt sig, stod' spændt udmærket i 
det, naar Dampskibet gjorde 
:9g. lod. sig ved Bøjer anbringe 

~~ellige Vanddybder, men den, 
væsånt1lKste Betingelse for rigti~ at 

Garnet manglege, nemlig 'Sil-

5. 

\ ; 

den. For 'riden sbar Silden helt' 
inde i den svenske Skærgaard, der 
findes slet -ingen til Søs, 'og da Skær: 
gaarden jo er svensk Søterritorium, 
gaaI' d'et ikke~ an ror os Danske
at komme der. Hvis Forsøgene vare 
blevne anstillede et Par Maaneder 
før, medens Silden stod længere ude, 
vilde det vistnok have v-æret hel~ 

digere. KI,: 

.,-

Fiskerilieretninger. 

Kliimøller-Kysten, Julen 1898. 
EfteI'aarsfiskeri~t paa Kuller og Torsk 
kan m~n til Dato betegne som om
trent mislykket, idet Vejrforholqene 

. have forbudt Fiskerne ~t tage· paa 
Havet paa'ganske enkelte Undta-
gel ser nær. I denne Maaned h/ave 
vi, her paa Kysten s~nledes' kun et 
Par Gange kunnet gaa ud. Derimod 
er der nu fOl~ Tiden kommen Fisk 
nok ind under Stranden. Et talende 
Bevis derfor fik man forleden Dag, 
da t'T,lBaad l~erfra havde maattet 
forlade ca. halvtredie Tusinde Kroge, 
og da man en læu{5ere Tid derefter 
fik dem bj~rgede, vt!r der over 30 
Snese Kuller paa Krogene, skønt 
Agnen var saa gammel. 

Der er desværre nu for Alvor 
Udsigt til, at Vinteren vil blive tung 
for mange af. vOre· Fiskere at komme 
igenn~m; thi I noget _ videre. Fiskeri 
kan man ikke paaregne, mden man 
atter kan give sig. til.at baabe paa 
Foraarstiden. 

Det regn- og stormfulde 'Vejrlig 
vedvarer fremdeles. - L. 

Frederikshavn, d. 2. Jan. 1899. 
Var forrige U ges Resultat -a( ':Fj~ 

skedet 8ft(;\, udmæl'ket, som man kunde 



ønske det, stta· var tilGe~gæld Ud-
. byttet i Ugen ,efter Jul saa ,tarve
ligt, SQm det ver kunde være; uroligt 
og stormendeV:ejrherskede hv~rDag 
iU gen; e~e:nkelfDag s~~ det ud 
til Bedring i Forholdene; og Kut· 
terne, toge da ogsaa i stort Antal 
paaItavet, filen efter'5~6 Timers 

,Forløh 'bleve de atter nødsagede til 
,ats'øge Havn, saa Fangsten blev 
kunri~ge. Enkelte 'Kuttel'e havde, 

,i A al,?æksbugten, fra, 20-40 Snese 
, pr. Kutter,. ftødspætten vejede 10-

11 Pd. Snesen og betaltes med .ca. 
f l, Kr. 50· øre? pr. Snes, en enkelt 

Kutter llav,del}ogot større :Fisk, som 
opmmed'e 3 K~. pr. Sn~s. Andet· 
stedsfra _opnaaed'es intet Udbytte af, 

, Betydni,ng;cndnu vedvarer Stormen, 
SOm} Dag endda har Sne i Følge, 
si,\f\ de~ ser ,ud .til, at'Fiske~'nedes~ 

værre Jaaen lang' Jtilef~rie. Det 
lader, til, ,at forrige Uges la:veSilde-' 
pris . ikke var en Følge a! ri~ligt ,I 

Fiskøri i, Skærgaarden, ,men' væse-nt·! 
'lig havde sin Grund i den ringe Ef
terspørgsel efter Sild i Helligdagene, 
i denne' Ugeforlallges nemlig atter 
8~10Kr. pr. -Kasse- ab Gøteborg, . 
af hvilken Grund Tilførslen \ kun' har 
været ubetydelig saavel hertil som 
til det tyske Marked. En Kvase er 
apkommenft'a den svenskeSkærgaard 
)lledpa.. 2000 Stkr. levende Hummer; 
og fra Kristianssand ti,iførtes ," pr.'" 
Dampskib ca. 3000 Stk. a.1ttilher: 
værende .Modtagere, samme.. Steds 
fra afgik 1:terover' direkte ~til tyske 
l\!odtagereca. 8000' Stkr:. Priseil l 

stiger stadigvæJt og er nu t Kr. 60 
Øre-l ,Kr.. 65 Øre en gl'O::; ab Kri-, 
stianssand. It 

BEKENDTGØRELSER 

'Fiskekasser 
,faas i alle mulige StørrBlser. ~ Bestillinger rJaa større,Partie; ønskes helst 
nu i VintermaanederlW, og Kontrakter kan da sluttes til meget billige 

f Priser, til ~,evering ~tt'aks BIler senere. -. _ 

Ho~sens Damp-Høvle- -og· Sayv~Fk, 
Peter ·Køreh. 

larbog for den danske Fiskerflaade 189·9 
er udkommen .og indeholdei' af nyt: Fyr' 'og Fyrskibe paa Elben fra 
Søep til Hambl,ll'g, med kortfattet Anvisn~ng' til at benytte disse, samt tyske 
StbrinsignaJer; 

Da ,Bogen' ,kun trykkes i ~t begrændset Oplag bedes' snarest. Ordrer 
indg,vet '!ilDeres Boghandler eller Formanden i Deres FiskevforeIiing 
eller til 

7ranlz ,ehrisllreU8 SJ,(!u1rURberi, 
Grønnegade.. 10. .. 
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Kebenhavns Tilførse1 af fersk Fisk direkte fra Fiskeplad.s 
og pr. ',JernbaIle '& Dampskib 

i 'Ugen fra 25. December 1898 til 1. Jan·uar, 1899. 

Tllf.daf: 
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;Danske Fiskerfart. :11 Pd. 

fra Frederiksh. 
2 fra andre Pladse~1 4590 

Danske Kvaser: 
fra Fredoriksh. 

11 fra. andre Pladser 
2 svenske Fisker

fartøjer ... 
pr. Ba~d og Vogn 

fra. nærliggende 
Fiskerlejer ... 

Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

88880 

324011200 

360 I 2220 

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

522 
2' pr. Jernban-e & 

Dampskib .. ' .. II 73776 I 5920 

laIt . . • II 78366 I 5920 

I_ . 4016 1 360 '13640012790 1 3670 3/i27921' 9012 
360 197856 1560' ,36400 ,33123670 12792 9012 

1) 412 Pd. Aalog 110 Pd. Aalekvabber. 2) 'Aal. 3) 3390 Pd. Laks og 280 Pd, ,Ørred. 

lait er der tilført 249248 Pd. 
, Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,00, Kassefisk Kr. 
1~-4:00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,75-2,~5, Kasscfisk Kr.l,OO-l,M pr. ppd.; 
Sild, Kr. 1,00--1,75 pr. Ol; Aal, blanke, Kr. 0,65 0,75, gule, Kr. 0,30-0,60' pr. Pd.; 

, l:aks ~r. 0,40-1,50 wpr. Pd.; Ørred Kr. 0,80.....;..1,00 pr. Pd.; Gedde, danske, Kr. 0,18-0,~5; 
finske, Kr. 0,10-0,20 pr. ,Pd. 

Fiske~vase, til Salg. 
. En ~utterbyggetK\"ase, 
ca. 18 Tons drægtig, 8 
Aar gl., vel udhalet, er 
til Salgs ved Henven
delse til 

H. johausen, 
PIskop pr. Svendborg. 

. Anno'ncer 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder Fiskerne 

siZ/-e 'anElrkendte Snurre"aad af bed
ste Vare i forskellige IJoongder og 
Maskestørrelser til den bIlligste 
Prie, 90 Øre pr. Favn i fiskefærdig 
Stand, sa.mt andre Vaad til de for
skellige Fi,kerier. Hurtig og reel 
B(ltjening. 

Chr.Bontved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge- Fabrik en 
..:... Sølued.Ule i A a l bo r g 1888 oa 

.Medlemsbladet tilbydes og I l Kø beu Il h. 1888"'-

, ,'I d' , '1 anbefaler sit Udsålg at alle borter optages ved Henven elso tIl Fiskekroge, Bas. vel i Staal, Joor:.. 
som/M1!uing, samt Pilke i Tin og Frantz ChrisUreu, Bly. Forsendos mod Efterkrav. 

GrøDDegade 10. Conrad Christensen.' 
St. Strandøtræde 41. 

København K 

En Handelskvase, 
15 a 20 Tons(afgiftsdr.), 
i god sejlbar Stand, øu-, 
skes . til 'Købs. Tilbud 
med Opgivelse af billig
ste Pris, Alder' m. m. 
bedes tilsendt nærv.Blad's 
Kontor. 

Kvase til Salg . 
En Drivkvase 27 Fod 

med Sænkekøl, godt' ud· 
hal~t med Sejl og Vaad, " 
stal1l' til Salg, hos 
Fisker Otto Hausen, 

Vordingborg. 

erikshavnsFiske- og Sætt~skipperskole. 
indenbys som' udenbys Elever til Fiske- og Sætteskipper ... 

m'r.møl"e Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, Konsul 
Frederikshavn. 
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Københavns·, Mekaniske 

Net&'~Garn-.rFabrik 

M~ L. Utzon,M~piendals.vej 'ss. 
,'" ,. .~- j 

Et patti Rejeruser, 
160,'200,' 240'1VI., tilsmudsede ved 'Flyt~ 

. ningen, er, billig' .'til-- Salg~ 

Sejl og Udsalg,af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom;; 

uldssejldug, direkte ind· 
kjøbt, .. tilbydes langt under 

. gangbare Priser .. 
,'V'andtæt præparoret Dug 

, Hør-og Hampsejldug 
) alle Kvaliteter. 

N.1jhjøtJil2[1 p. Fal~ter 
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. Halm8~~ 
T~l~fon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

- Brevadr.: JohannCohrs, Altona., Telegramadr. :, Cohrs,' Altona, ' 

Fiskenætfa brike-n "Danmar k"{ 
Grønnehave, H-elsingør, Sl'engade 15. 

Telefonn~mmer ,,1'50 elsinC8r" , ' 

. reverer efter 'Bestillit!g eller fra Lager fra ,/v~r med ,de nyeste Qg bedste 
. Maskiner forsynede, Fabrik: ·Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 

Rejeruser, Rejerader ,Bundgarn' samt alle andre Sla~s N æt og Garn.· B.m»
uJds,qar'il, Hampegarn og llørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser ogi 
bedste Kvaliteter. ..\.aleknber, Ko~k, Flaadtræ Oll '-';ateeJtu 
haves. paa Lager." .. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ReditJeret aJ Q&'Ud. ma~ .. l Vi ll. Dwnclbeck., -'- Trykt 'hos Frantz(Jh~sttren. Køpenhavn 
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, 'MED~ilAD 

. Nr. 2. 12. Januar . ·1899. 
~, 

XeCi1&:l::D..sbl.fitade'b udgaar hv~r Torsdag. Annoncer optages vod HcnT~ndels., ti] 

Frantt Chrlsttreu, Grønnegade IO, K.benhavnK. Prisen eJ:. for Indlandet 10 Ør~ pr. Petit
linje af lIll Sides Brede; for 8taaend~ Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Christen Glli Noitrsgaard. - Be
mærkninger til YerskTanddi8keriloven. - Mindre 
l\leddelelser. - F18keriberetninger. - Fredvriks
havns FiBkui-Statistik Septembel'.1898. Uekendt
·gør~18er. 

Dansk· Fiskeriforenings Kontor, Storm· 
gl:tuc 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
·trroffes desuden i AJI!l. 5-7 Svanemose
gaardsvej ·2 . A, 3 S. Sager vedrørende Re~ 
daktlonen ~r MedlemsIlIadet bedes senute 
til Kontoret. 
.------------------------------~--Breve oganure Jj'orselldelscr til For
eningensKonsulent. bedes altid alene adres
seredeti! lIansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlomsbladots Artikler er 
tilladt. naar. Kilden angives. \ 

tapt A. Bølling, Danish Consulate, 
, j.,. Muøeovy Oourt, 

London E. -C. 
, . Telqgram "Adr.~ 'Øellblg.J..oado .. 

Capt. A. Sølling, 
"lIanendal" 80, Park Avenne, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Salling. Huli. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dan~k Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Unitlersitete# Zoologiske Museum, 

. :KJ}oenhavn K., og ikke til For
enin,enø Kontor. 

-
Ohristen Gro Noersgaard.' 

Mec.llenlsbladet har, som bekendt, 
i sit sidste ~r. for 1898 meddelt, at 
Sognefoged Christen GaiN oeriiga,ard 
i H at'b,oøre er aigaaet ved Døden. 
D,mne.Mand har imidlertid bavt sa.a 
meget med Fiskerisagen at gøre, at 
der er Aniedning til at omtale et 
Pal' 'fræk af hans Virksomhed i 
denne Retning net'op her i Bladet, 
lidt mere udførligt,enddet kURde 
ske i den første korte Meddelelse. -

Da Indenrigsministeloiet i de første 
Aar ~af :aalvfjerdserne besluttede at 
lade. udarbejde et Forslag til en Fi· . 
skel'ilov for hele Landet - tidligere. 
h1.vde vi, som bekendt, kun Fiskeri
love for Limfjorden, enkelte, spredte 
:Bestemmelser i Cbr. den 5. da.nske 
l~ovfraregnede - og.i den Hensigt 
nedsatt(} en Kommission, der. skulde 
undersøge Fiskeriforholdene og der
efter udarbejde det nævnte Lovfor
slag, blev N oersgaard beskikket til 
Medlem af denne Kommission. Fi· 
skel'isagen val' dengang i ,det hele 
mere upaaagtet ~ og derfor mere 
ukenat end nu o~ Kommissionell!$ 

/ 

\ 
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'. Jlvervvar langtfra ·1et, idet M;ed- '. erne;efter at disse vare tiHntet .. 
. ' leIDm~rne . (11:1 ~- ' endogsiai, flere gjorte paa Legepladserne • 

Aar - IDaatte rdse)rnndti Landet. lIeldigVis er denne Lov n~efter, 
og pers(JDlfg- sætta llIig. ind i. da for- IO Aars Forløb. skrinlagt 'og 'ef ter- / 
skellige ',Forhold og delshavqe fulgt-af Loven af 26. Marts 1898. 

'ret betydelig Møje ,ued at, ~live Er denne nu heldigere? JarFred-
_enige indbyrdes om, IJovforslagets "ningstiden :for 'Ørl'eden~d~r er den 

'Aventuelle Indhold; lig~som d~ heller - næstbedste Fisk af de heromha.nd-· 
ikke' ' "sp.andt Silke" ved deres ·Ar- lede, er heldig. Det .s~mme er, Til- l 

b~jde. ' fælde med de mere ,omfattende og 
Da saa senere ForeniBgen til Fi- kla~ere. BestePlmelse for Ørl'edgaal'-

skeriernes Fremme blev' oprettet, dene; men dermangleren9nu',en 
var der igen Brug for N()ersgaard, hel Del, forinden det tilsigtede Maal 
og senere har han i mange Aar kan vente~ naaet: nemlig en Fiske-
været Bestyrelsesraad i Dansk Fi· bestand tilnærmelsesvis som den~ der 

,·skeriforening~ I denne Egenskab fandtes for ~a. 50 AaI' siden. Som 
har han tidt og ofte været Sagen' Mangler formener jeg bør nævnes: 
og Foreningen tilslor Nytte. Nanr 1) Der findes int~t Paåbudom, at 
han skulde skaffe. Op.lysningør frem Ørreden i Legetiden skal have 

.' om et eller andet, var man altid uhiud,ret Adgang til Vandløbene 
sikker paa, at, d.isse fremkom fyl- fra Hav, _ Fjorde og Vige. De 
destgørende og paalidelige, ban be- omhandlede Regulativer kunne 
tragtede det ligefrem som en Ære vel bestemme noget i, den Ret-
at gøre sin Pligt,"ligesoll), han ogsaa, ning, men kan det egentlig ventes, 
saa længe 'han kunde, stadig gav at disse ville blive almindelige? 
Møde ved Generalforsamlingerne, Herom er der vist indhøstet til-
lid,en at hOlde sig tilbage. strækkelig 'Erfaring i de forløbne 

Nu er han borte, og ·han vil vist- 10 Aar, og det er ingenlunde 
nok blive. savnet'imange Forhold. underligt, i hvert Fald for de 
Med Tak til ham- for hans Virk· brede Engdrages Vedkommende; 
spmhed kan Dansk Fiskeriforening thi der ere "Ejendomslodderne saa 
kun ønske, at hans Afløser som Be- smalle, at Fiskeretten er uden 

, styrelses,raad maa træde i hans Fod- Betydning for' Ejbren, ligesom 
spor. den største Del ere saa langt' 

Bemæ~kninger til 
Ferskvands:fi.skeriloven. 

'Den første ·Reform paa Fersk~ 

vandsfiskeriets Omraade har ikke 
vist sig videre n~ttig ved ~den mærke
lige 'Lov af 1888, mærkværdig ved 
at den paabød Fredning for Ørred· . 

" 

bortliggende, at Ejeren kun kom-' 
mer til Vandløbet den ene 
Gang om Aaret i Høbjergnings
tiden. Det er som Regel ikke 
Grundejerne, der havedre-vet 
Rovfiskeri, det er Kreti og, Pleti 
ligesom tidligere N atmælldene 
(Taterne); men fornemmelig"de 
faste Fiskeindl'etninger, ikke alene 
ved at tage, hvad. ile have kunnet, 

, bemægtige sig, men især ved <le, 

, 
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for Yngelen uheldige Bundforhold , 
Vandets periodiske Opstemning 
forvolder. , 

2) Kontrol burde Staten 'afholds i 
Legetiden, da den k~n haves 
for / an ren Ubetyd~ligbed ;paa 
Strækningen fra Halkjær til S~n
derup, der andrager C3r.. 3 Mil, 
vil den ikke koste over 120 Kr. 

3) Ejerne af ajlerede eksisterende 
Fiskeindretninger bør paalægges 
til Øvrighedcen at fremkomme med 
de Beviser, hvorp~ade begrunde 
deres Ret. 

4),Ingen Fiskeindretning, hvor der. 
bruges 1 tuse bør sættes for N ed-' 
gang. Moderfi,skene, bør efter 

'Legen nave Frihed til at gaa i 
det salte Vand, da de paa dette' 
Tidspunkt ereværdiIøse; lig~som 

, 'TilintetgØrelsen af' en betydelig 
Del Yngel, derved vil forhindres. 

5) Tamme Ænder, bør, ,formenes 
Adgang til Legepladserne. i Fred
ningstiden. 

,6) , Der bør udb~tales Præmie for 
hver Odder, der f~nges. 

Lyngsø, d, 26-. Novbr. 1898, 

'F. ' P. Petersen. 

, , . 

~MiIldreMeddelelser. 

- Gave til Redningsvæsenet. Fra 
" L~mvig skrives der tilos: 

aerboerideChef for det nørre
,jydske Redningsvæsen har fra " Frk. 
l\ia'ry' Storck j'København faaet til
sendt 100 Kr. som Julegave ,tjl -d~t 
Redningsmandskab, som i forr;ige', 
M:aaned ,bjærgede Mandskabet' fl'a 
den tysk~ Damper "H·einrich". Gaven 

,er ford,elt itnellem Lønstrupog,Skal
'lerup Redni,ngøstations Mandskab. 

/ 

God "Bjærgeløn. Fra Harboøre 
skril:es den 5. d. ·-M. ~ 

Som erindres, strandede Damp
skibet "Winnie" her for' Sognet i 
Begyndelsen af Oktober Maan~d o~ 
blev efter 3 Døgns Forløb af Swit
zers Bjærgningsdamper i Forbindelse 
med herværende Bjærgelav taget af 
Grunden. Bjærgelønnen er nu ved 
Voldgiftsretten fastsat tii 60,000 Kr., ' 
og af uEmne Sum, fa ar h el'boeIid e-

,'Bjærgere 18,000' Kr. talt 100 Mand 
'sklllle dele disse Penge, saad~nne . 
Fortjeneste er det/ eneste Lyspunkt 
i vore Fiskeres Efteraar. 

i Odderfangst. Skjern, .d., 5. Jan. 
1890. En temmelig .enestaaende 
heldig Ooderfa:ngst fandt Sted i Ju; , 
lellgen af to . hel'værende Jægere, 
idet d'e i Nærheden af Helsag~r Sø 
nedlagde .4 unge Oddere . 'med .' et· 
Skud ~g med et andet en af de 
gamle Oddei'e. Skindene, afdi~s,e 
skadelige og' særlig . af Fiskerne 
hadede Dyr udbragtes i den nette 
Skilling af -35 ·Kr. 

Fisk,eriberetninger. 
/ .. 

,Lemviu,.den 6. 'Januar, 1899. Paa. 
. et rar Undtagelser nærere nu alle 
. vore Fiskekvaserkomne lj~r i Ha.vn 
ogere . oplagte .. i Deres~æson har 
gennerrigaaende været· mitYdre, god. 

:, Noget Tab er de~·ikke, men Over-
skud er der heller- ikke blevet. T 

, 6ktober ,fisked~ vorø Kuttere i Kat- , 
tegatt.et, medens . nogle " 'Frederiks- , 
havnskvaser arbejdede ud for Thy· 
borøn- 'og AggW'tange~ med et- godt 

,Resultu:t. ,Men da vO.re _Folkogsaa
·søgtedertil"vardur intet TT dbytte. 
I d~.sidste 20 Aar mi!ldesman ikke 
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her et Eftetallr, hvor Bye~s Torv 
har haft 'saa li~t- Tilførsel af Fisk, 
hvilket. er beg".;mdet idet mislyk-
kede Fisk~ri for Kysten. P. 

, Harboøre, d. 6. Januar 1899. I 
Fo~gaars ddstedevore Fiskere sig 
tit ,at tage ud ; ingen andre Fiskere 
her for' Kystenval'e' ude, og det var 
eneste, Fiskedag i hele Julen. Det 

'blev ,saa. stærkt østenvejr under 
Dagens Løb, at" Vestkysten" JIUl,~tte. 
t~gc Affære. Der fangedes ca, 30· 
Snese Kuller ognog.le faa Stkr. 
Torsk pi', Baadelav. - Atter Tø 
med Vestenstorme. Pi O. 

Spodsbjerg, den 4. Januar 1899: 
I sidste Halvdel af December Maa
ned bar pa'a Grun,d ~(jævnlige vest- . 
lige Storme Fiskeriet fra Spod,s3j~rg 
v~re~' 1neget' ringe. Overhovedet 
have Fiskerne! her kun været ude at 
rø,gte nogle faa Gange i bemeldte 
Tid,' og'Ud:byttet har særlig for Ru
s.ernes Vedkommende, været ubety
deligt. ' ' Fisk~riet' kan ointrentan-

, :/ sIllas, til: 
Ruser c. 800 Pd~ aB Øre 24 'Kr. 
Kroge 2000Pd~ a 6 Øre' ~ 160 ;, 

laIt 184 Kr., ' 
J. \ 

" Fred8rlk8ha~lli d. 9. Januar 1899. 
Sidster Uge har. paa Grund af Vej r~ , 
liset været san. blank paa. Resultat, 
for vore Kutternskere 'som sJ~ldent 
-før~ ,Fre.dagM()~en loge flere Kui
~re pan. Fangstpladserne, men 'de 
:fleste - vendWburtig, ,tilbage uden 
U dbytte.EnKutter havde unde? 
Læsø Fangst . af 26'Sn.ese Rød· 
spætter åea.: 16 Pd. SrlAsen; be
taltes med 4 Kr. pI'.Snes,Resten 

'h;vdealdeles betydningsløse Fang- , 
',8t&1\ Beholdningerne i 'Havnen fr&' 
, d.t,ødJl'iøJc,eri.førJ"ul,re nu sV\\ndn. 

strerkt, at der dog endnu' el' noget i 
Behold StlaS i Fredags, i da 'uer af~ 

,gik ca~400, Kasser med Dampskibet 
"Baldur"" til" Køb en havll , ,og et, 
naget størreKvantumaigik, Ugen 
før- sammestedshe!l; det er særlig 
Kvaseskipperne som - da Rød-
spætten' fremkommer i sao' smaa, 
Partier, at en I.Jt\st vanskelig, kan, 
samles paa en Haand - benytte 
Da.mpskibet til Export,. Rødspætten' 
pakkes i Kasser med flere' Rum 
over hinanden og lægges paa Halm 
og skal oft~ være' saa frisk ved A n-

',komsten til København, at den 
atter kan holdes levende i Hyttefad. 
Sidst i Ugen have vi atter havt. 

,nogen Tilførsel fr;t Skagen, ca. 100 
Kasser ankom medSkagensbanen 
til herv~eI'endeFot'han~lere, Rø~~ 
spætten vejer 16-18 Pd. Snesen 
og Detaies paa Stranden med ca. 3 
Kr. pr. Snes. Vore stedlige Kuller-
1lskerehave ej heller havt Held med 
sig, naar de o\erhovedet have,pa'.Vt 
Lejlighed til· at røgte .B:\kkerne,~, 

'har Udbyttet ~un været 4~8 Snese' 
Kuller pr. Baad. ,Det gaaf stadigt;. 
sløjt -meg' Silde:fiske~iet i den svenske 
Skærgaa,rd, 'Priserne ere atter' oppe 
ilO å, 12 Kr~Kasseneri.gros:ab 

, Gøtehorg" 'og Tilførselen har "højst 
beløbet sig til ca .. l00Kasser. Det \ 
lader i det he!e taget til, atogsq;a, , 
donne ,;Si1de~son~'<iigesom 'i 9..6-' 
9' 7 skal . mislykkes, 'hvad der volder.; 
Tab baade for Fiskehandlerne_og' 
Dampskibsselskabet. For 6 'å ,7 
Aatsiden havda vi 'ofte en :rilfør.- ! 

~l fra Gøteborg' .alea. 2000~·Kas'" 
, ser. ug~ntlig, foruden at svenske Dæks

baadetilførte . større Kvanta Sild løs, 
, i Lasten, denne ,sidste' Tr.afik er nu 

fuldstændig' ophørt, Silden fra J)æ.ks- , 
ba~dene solgtes 'ofttst vognladnios'· 

"'-



vis til Tyskland, men efter at Damp. 
skibsr6uterne imellem den svenske 

,Skærgaard eg Tysklandbleve for
bedrede, ophørte denne Forl~etning 

lidt efter liat. Hummertilførselen hal' 
kun fundet Sted fra Kristianssand 
og har hertil andraget ca. 2000 
Stkr. medens ca. 6000 Stkr. afgik 

. herover til det tyske Marked; ~ri~ 
sen holder sig ved l' Kr. 60 Øre-
1 Kr. 65, 01:"e pr. Pd. en gros ab 
K:ristianssand. 1.1. 
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Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 

som har til Formanl at støtte fl!r

ulyl{kede ,Fiskere og deres Efterladte, 

modtager med Taknemlighed Bidrag 

I SAn vel en Gang for alle som aarlige 

paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 

S~orlllgade N r. 20., 

BEKENDTGØRELSER: 

Fiskekasser 
faas i alle mulige Størrelser. - Bestillinger paa større Partier ønskes helst 
nu i Vlntermaanederne, og Kontrakter kan da sluttes' til meget billige 
Priser, til Levering straks' eller senere. 

Horsens Damp-Høvle- og Savværk, 
. ,Pete.,. Møroh. 

Aarbog for den danske Fiskeritaade 1899 
er ,udkommen og ,indeholder af nyt: Fyr6g Fyrskibe' paa 'Elben fra 
Søen til Hamburg, med k?rtfattet Anvisning til at benytte disse,. samt tyske 
Stornrsignaler. 

,,,, '""nå' Bogen',kmf ,trykkes ~tbegrændsetOplag bedes',snarest Ol'~rer 
indgivet til D~res Boghandle~' . eller Formanden i . Deres Fiskerforening 
eller til 

$:ailtz Ønriaitreu8 !fJOgtrUBBer;, 
GrønJiegade 10.' 

DrivkvasetilSalg. fisl{eresøges. En· Damjolle, , , 
En Kvase, 1 Aar gam- To' unge u~ifte Fi~kel:e, 16" .lang~, to Sl:Hdd,,"I',' 

, ' ,vante saavel tIl RØgtmng af fermseret baade' md-oO' 
melt ca. 5, TO!ls, 2 Fods Bun~ga~n so~n Aaleruser og d d'" b .td'; r ,o 

, d S .' ReparatIOn af samme, søges. u ven ~g, er Ol, l ~\ en. 
, Dybtgaaende, go eJler, LØn 50 Kr. Maaneden og fri OplysnIng h~r6m bedes 
,er til 'Salg ,hos Station. Gode Anbefalinger sendt 'til . 

FiskerBaDS!VerSt'ln forlanges. Anvises af Fisker J. Chr. Pedersen 
• I Jote1lH!. ' A~ Kok-JeDsen, Korsør. _ G1~Ø pr. Øriblt. J 

.... , 

'f • 
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Fredetikshavns Fiskeri~Statistik 
(Døn danske fiSkeriinspektion lndenforSkag.n) Septem

ber 1898. 
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ftøbenhåvns Tiltørsel af ,fersk Fisk direkte fr& Fiskeplads 
. og ,pr.' Jernbane' & Dampskib 

i Ugen Ira L' Januar til 8. Januar 1899. 
-

... I ' .... ~... t I I ~ "Q' ... 
t CD l:. CD &IS c. .:JtI.... 1OII..c> W CD Cl,) >. 

/ "Ql:: . -"Q .1) > C. tb CD· "Q o ~ .:JtI.... "Q "Q 

. Tilført af: c IB l cg c c:n'åa::l S :;; 1 = ';i .i;; CliS ds "Q ';i 
a:ø. :z:~ §- ~ ..... ~ Cl) Ic.!! -'Ol.) ~ .:JtI. 

tb ... 1:1. Cl) .; o r.IJ 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. \ Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd; 

fra Frederiksh. 
fra andre Pladser 

Danske Kvaser: 
l 'fra Frederiksh. I 7200 • 

13 fra andre Pladser 181880 
, svenske ~"\isker- : 

fartøjer ... 
pr. Baad' og Vogn 

fra nærliggende 2 

; Fiskerlejer .. '.. 280 1380 415 
pr. Jerl!bane &. Il . 

Dampskib .• i.. 42610 3700 90 1 6890 300 131016 2834 5007 4 4766 1692 
1- --I-------I~ 

laIt " .. 49810 3700 i 90 280 146150 300 1131016 3249 5007 4766 1692 
I • 

8 

8 

1) 50 Pd. Tunger og 40 Pd. Pighvar. 2) 329. Pd. Aal 'og 86 Pd. Aalekvabber. 3) Aal. 4) 465'7 Pd. Ijaks 
'og 350 Pd. Ørred. . 

. lalt er der tilført 363996' Pd, 
Betalt Gelinemsnitspris af'OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr, 5,00, Kassensk Kr. 

3,00-4,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 2,00'""""':"2,60, Kassefisk Kr. 1,25-1,75 pr. Lpd.; 
. Sild, Kr. 1,10-1,50 pr. Ol; Aal, blanke, Kr. 0,60· 0,70, gule, Kr. 0,35-'-0,50 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,40·-1,50 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,00 pr. Pd.; Gedde, ,danl'/ke, Kr. 0,25-0,45, 
finske, Kr. 0,20-0,40 pr. Pd. . 

Fiskekvase til Salg. 
En kutterbyggetKvase, 

ca. 18 Tons ; drægtig, ·8 
A,ar gl., vel udhalet, er 
til 'Salgs ved Henven
delse til 

H. Johansen" 
F1atop, pr. Svend.borg. 

Fiskebaad, 
~n god stærk Halv

dæksbaad, 31
/ 2 Tons, med 

alt Tilhehør og gode Sejl, 
billig til Salg hos 
Lars BJørnsen, 

~111eleje. 

Vaad. E · H d'l k 
Undertegnede tilbyder }'iskerne n an e s vase, 

sine anerkendte Snurrevaad af bed· 1 t::. a 20 Tons (af:g' f t d '). 
sta Vare i forskellfge, IJængder og ." , l S r. , 
Maskestørrelser til den bIlligste l god seJlbar Stand, øn-
Pris, 90 Øre pr. Favn.i flskefærdilf . '1' b . 
Stand, !lamt andre Vaad til de for~ skes ti Kø s. TIlbud 
ske~lig~ Fisk.erier. Hurtig og reel med Opgivelse af, billig. 
BetJemng. 

Chr. Bentved, ste P~is, .Alder m. m. 
V · db' d bedes tIlsendt nærv.Blads 

f,la In er. K - t 
. Skagen. on or .. 

fiskekroge -Fabriken 
~ Søl.,.e4&IUe I A & l' o r g 1888 og 

1 K.bea.&". 1888 -

anbefaler sit UdluUg at alle !sorter 
Fil!lkekroge, sao. vel i Staal, Jærb 
som Messing, 8amtPilke i Tin 0l!l 
Bly. Forsendes mod Efterkrav,. 

Conrad Christensen. 
St. Strmuhtræde ti. 

.'København K 

K vase til Salg. 
~ 

En . Drivkvase . 27 Fod 
med Sænkekøl, godt, ud· 
halet med SejLog Vaadt, 
staar til· Salg hos 
Fisker Otto Bansen, 

VordingBorg. . 

Frederikshavns Fiske- og Sætteskipperskole 
orbereder saavsl indenbys sOm udenbys Elever til Fiske- og Sætteskipper~ . 

Nættmere Oplysninger gives af 'Bestyrelsens Formnnd, Konsul' 
. C1008 i Frederiksha v n. . " . 



. , 

Il\r."""""""'""""",,,,,,,,,, .. "'.,,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,"""'" ~",'''\.'\l\..,,-,,'\.,,,,~,,,,,,,"..u 
'Københavns MekaDiske 

. ' 

N et&, Garn.,Fabrik 
M. L. U'tzon, Mariendalsvej 6&. 

Et Parti Rejeruser, 
,160, 200, -'240 M. tilsmudsede 
-D.lngen, er:, billig tif Salg. 

ved Flyt:-
. , 

Sejl og Udsalg af Sejldug'. 
Prima amerikansk Bom· 

. uldssejldug, direkte inu
'kjobt, tilhYllos langt lInder 
gangbare Prl:3el'. 
Vandtæt præpareret' Dug 

Hør- og I-(ampsejldug 
l alle K v:.11iteter. 

Nylr jølo·o.'J p. Falster 
,i Februar 1898. 

F. 'N. Halmøe. ' 
Telefon 12~.' _ 

Altona ;F.iskeauction, 
JOHANN COijRS, beediget Fiskefluctionator. 

Brc\":idr.: 'Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohr$,Alfona, 

Fiske'nætfabriken' "Danmark", 
, Grønnehave, . Hetsinaer, 'St.engade 15~ 

TmefollnUmmer ,,1'.5 H eløin&,ør" , 

'{"YPI'er ~fter B~stilling eller fra Lager fra v:or med .de nyeste og b-~dste 
~l;l skiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, flejerader, Bundgarn .samt alle andre SlagsNæt og ·Garn •. Bom
lt{tl'~.fJa1':tl, Ila:mpe,qarn og Hør,garn i alle Nr.' t11 Dagens billigst~ Priser og i 
·\J··dste Kvaliteter. ~"'-alekuber, Kork, t'laadtræ og Katee .... u 
h-uves l)aa . L/uger. . . . 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler ~eSyare8 ,straks. 

\ 

ltøl.bgeret af c,"ud. ~8.i' lfill.Lu,,!,dbeck.- Trykt hos Ft'o,flte Ckristtre1f,. Københa.vn 



.. -~~fllfBl~; 
'MED~lAJ) ~. 

) .. ,., 

Nr. 3 .. 19. Januar. 1899. 

JM:ed1e:r:r:::Lsb1adet 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 Anno~cer indrømmes betydelig Rabat. 

, Indhold;: Svar til Hr. Pinholt fra G. Berthel
sen, Ringkøbing.- Statistisk Ovenigt. - Dødsfald. 

Mindre Ml!ftdelelser. ...:... Fiskeriberetninger. -
Dekendtgørelser. 

'Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm-
. gade '~O Stuen, København V, er aabent 
fra 9-tl. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-.-7 Svanemose
gaal'dsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re· 
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre ~-'orsendelser til for
eningens Konsulent bedes altid alene adres
sorede ti! .hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 

, ,København V. . 

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

tapt. A. Sølling, Danish Consulate, ' 
IS, :Muåcovy COlll"t, 

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

Capt. A. Sølling, 
"lIariendal" 80, Park Aveue, 

Hull. 
Telegram-Adr.: ,8ølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dan,~k' Fis~eri~ 
forening" , bedes adresserede til 
Universitete~.~ Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Dansk Fiskerifor~ilings , 
Hjælpefond. 

Ved Tømning af Bøssen i Damp .. 
skibet "Laura" indeholdt denne 36 
Kr. 78 Øre, samt 6 sb. og 4 d. i 
engelske Penge. Bøssen' paa An· 
løbsbroen, i Vedbæk indeholdt 1 Kr. 
43 ør~. Talt 38 Kr. 21 øret samt 
6 sh. 4 d. 

-Svar til· Hr. Pinholt 
fra 

GI' Berthel~en, Ringkøbing. 

Jeg undlod egentlig helst at svare 
Hr. Pinholt -' naar jeg desuagtet. 
svarer, er det for at konstatel~e, at 
Hr. 'Pinholts Standpunkt ikke officielt 
er Jiltraadt . af en eneste, hvorimod 
derfra alle Sider -- særlig af ,Fi" 
skerne erprotesteret mod Hr. Pinholt. 
Jeg vil med. det samme sige, atnnar 

,jeg tillod mig at imødegaa Hr. Pin
holt, va~ .det ikke af Hensyn til Per,,: 
sonen Pinholt$ Meninger, . men der .. 
imod af He,nsyn til, at han som 
Meddelet· til Foreningens Organ stod -

, ,. 



i et Forb.old til dets, L~sere, der 
g~\T ht+ns'.orc16n vis"V-ægt. -
'Me~ 'del"var Nldnu noget andet, 

der formigblet en afgørende, N-ød-:: 
veIidighed~ ',Hr. Pinholtvar ikke 
'alen~ Meddl.\ler til :Bladet, men skrev 

/ Artikler til Bladet under forskellige 
Mærker. Jeg trorsaaledes ikke at 
tage fejl, naar jeg tillægger Hr. Pin
holt Artiklen i Nr. 38"Fra Thy-., 
borøn Kanal", ,hvori, han anbefaler : 
et Slags _Surrogat for' en V est~yst
havn. Han imødegaar dernæ~t unuer 
Navn Hr. Videba;ks Artikler. Jeg 
slttttede deraf" af Hr. Pinholt' ved 
athruge, 'forskelljge, Mærker, derved 
søgte at udvide ,sin Liniekorr.espon
dance. 'Hr.Pinholt ,skriver nu, at 
han' ikke har modtaget Honorar for 
sine Indlæg i Havnesagen, og jeg , ' . 

! spørger igen: Gjælder det alle Ar-
tikler eller kun dem, der ere skrevne 

I under Navn? Thi hvis Hr. Pinholt 
ikke- har modtaget eller forlangt en 

. rød Øre for nogle aJ hans Artikler", 
har jeg gjort ',ham U ret og vil gøre 
en Undskyldning -:- men hvad er da' 
hlotivet til Hr. Pinhelts Skriverier, 
thi at han skulde have sat sig som 
Livsopgave at mod~rbejde Vestkyst
havnesagen - er for mig uforstaaelig, 
...:..;; . hvem staar saa bagved Hr. Pin
holt? ,Skal han bearbejde Stem
ningen for noget, som kommer? At 
Hr.Pinholt v~l f~alægge sig 'at have 

'anbefalet Forsøg med . Trawl fra' 
Esbjerg, forinden Havne bygges o. s. v. 

'skal jeg ikke' komme nærmere ind 
paR -- hans Argumenter er atter og 
atterblevne saa fyldigt 'imødegaaede 
, n.fFisk~rne her paR . Vestkysten og 
af Videbæk, saa en 'fornyet Imøde
gaaelse kun vilde blive Gentagelse 
for Bladets Læsere. Tilbage bliver 
Hr. Pinholts Smagløsheder mød mig 

og . Paastand~ om. 1 hans, tt egennyttIg. 
hed~ghans: ~,ap'r1hedskærlighed. -. 
Jeg ~kal,kunhertifb~mærke,;ai jeg 
bevislig a~drig hal' forJangt'",Alt,eller 
Intet", aldrig har' for]angt Bavnen, 
ved "hYlde Sande~ som Nl'. 1; men 
tv~timod ~. arHensyn til Sagen 
-·stemt for en Havn omkring Hanst~ 
holm som Nr. log "hvide- Sand&" 
som Nr. 2. 

Mon det Hus, Hr. Pinholt bor i, 
dog ikke er for ,skørt til, at' han kan 
kaste med Sten efter Folk, 'der i en 
Aarrække haJ," ofret Tid, Kræfter _ oc 
Penge for Havnesagens Fremme. 
Skulde Hr~ Skolelær.er Pinholt paa
staR, at hans Artikler om Besejling ~ , 
og Havneforhold ved Tbyborø'n ikke 
er.e inspirerede, 'saa tør jeg i hvert 
Fal~ paastaa, a~'de ikke ere skr(}Vne 
for ingen Ting - og jeg tør næsten 
p~astaa; at Hr. Pinholt ikke tør be
nægte, at han har faaot' denne Del 
af "sin Havnesagsvisdom " betalt, 
men dermed m~ner jeg ogsaa at have 
været ~el'ettigettil at skrive min . 
Artikel; der stod i dette Blads Nr. 4'1. 

Skulde iHr. Pinholt li Stedet for· 
svævende Advarsler mod for store 
Krav o. s. v.' møde frem med' tekniske 
og nationaløkononiis~e Grunde for et 
bestemt Forslag, skal jeg gerne, for- '; 
søge at optage ,en saglig Debat med 
ham. Pan det Grundlag, hvor han 
hidtil har bevægøt~ig, har'" saglig 
Imødegaaelse efter min ~ening været 
umulig. 

. Hermed er ,Diskussionen i Med .. 
'lemsbladet om Vestkysthavnesagen 
definitivt afsluttet, idet Reqaktionen 
maa henvise yderligere Drøftelse .. til 
Dagspressen. Red. 
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Dødsfald. 

, Etåtsraad J., C1 F. Eckardt" Ørum- ' 
gaard" lt. af D. Dbmd., afgik ved 
Df(jden Søndag Morgen ·del~ 15de ds. 
i en Aider af 151/ 2 Aar." Den Af
døde,der i sin Ungdom ha:vde stu
deret,men senere, efter at have del-
taget i Felttoget 48~50, kastede sig 
med I ver ~ver, La~dbruget, var paa 
dette -Omraa:de kendt som en meget 
dygtig Mand og nød megen Anseelse, 
lige!3om han .ogsaa en Tid var Med
lem ',af IJandsthinget. Ogsaa for Fi
skeriet nærede Ec~ardt varm Inter
esse, og han ,havde ved sin Død i 
en Aarrække beklædt Stillingen som . 
Bestyrelsesraad i Dansk Fiskerifor
ening; i denne Stilling har han v-æret 

, _ ,; F-Oreningen til" stor Gavn, og han 
. undlod aldrig at møde'ved den aar

lige 'Generalfol'samling, 'hvor han 
altid med lv er deltog i Forhand· 

,lingerne. 

/ 

Mindre Meddelelser. 
._-....: 

Stor Torsk. Fra Thi$ted med
"dåle~os:Torvetvar i forrige Uge 
, tilført en ualmindelig, stor Havtorsk, 
d~r ~ste sig, at have den respek
;ta~le Vægt "af 42 Pd. Den s61gtes 
for 5 Kr. - 12 Øre pr. 'Pd. 

Mærket Skallesl~g8r. Oddesund, 
den 15. J'anuar 1899. En hervæ
rendeFisker fangede forleden Dag 
i sit Garh, enSKal1~sluger, der ved ' 
~ærmere Undersøgelse viste sig at 
have en Ring af Tin om 'det ene 
Ben. 'Ringen', bar ' Indskr~ften ' VI-
B9RG, 98. r 

Skibssalg Greliaa'den 10. Jan. ' 
Skipper C. Staqsholm af Gren~a,' 

Havn har, for Købesum 9000~ Kr. 
solgt 'den ham In., fl. tilhøre'!lde Fi ... 
skekutter "Luvise, " dr. 29,99 Netto .. 
tons til Skipper J. M. Jepsen,: tid
ligere Fører og Ejer af d~n i De
cember J. A. forl~ste Fiskekutter 
"Enigheden" 'af'Grenaa. Overtage~-, 
sen sker' d. 20de dennes. o. o. 

; " 

- Fiskeriberetni!lge~. 

Fjaltring, den 12. Januar J.899. 
H~r for Kysten har Efteraars:tlsRe
riet paa Havet været ·ualmindelig 
sløjt, indtil Nytaarsdag havde det 
næsten givet Underskud i Stedet 
for Fortjeneste. Hele December' 
Maaned vare Fiskerne ikke ude her, 
daV ej ret var stormfuldt næsten' 
hv~r Dag. Endelig paa' Aare~s' 
sidste Dag toge nogle Baadelag ud, 
men F a,ngsten . 'blev kun ,nogle taa' . 
'Kuller pr. Baa,d. . Den..t. Jan11ftr,' 
vare . de atter ude,' men da, blev 
Vinden stiv af Øst~ saa de ma.atte 
snart søge Ijand. Viriilen slog .nu 
om i Vest, og vi fik, :atter (1m 'Br,and
storm. Søndag den:S. JanullJ'!,var 
det meget smukt Vejr, og 'Havet 
var 'roligt~ 'Fire Baadelag toge' da 
ud, og de 3 'af disse ~aae'de tilJ...,anQ, 
med en Fangst op til. ~O· ~riese 

. ,Kuller; pr. Baad. ' Den fjerde Baad 
kom ikke til Land deDI1~ Aften, men ' 
Baaede endelig' ind Mandag For
middag med en Fangst paa 40 Snese 
Kuller sarrit en Del Torsk. Denne 
Baad havde været meget lailgt'mod ' 
Nord, ,-helt lomme for Ttlyoorøn Ka-

,nal. De. andre Baade her toge ud ,/' 
Manda.g Morgen" da Vinden var 
~S~dost. Op påa Dagen gik, Vinden ' 
til ,Sydvest, . og Søen' tiltog. _ Sam-' 
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tidig l:}.gde en, tæt Taage sig over 
~ Havet, saa man ikke kunde se det 

mindste 'frem.' Alle Baade naaede 
'dog Lhnd inden Mørket faldt paa, 
men ,flere af ;Bandene _maatteefter~ 

. lade henved 20, Sæt Kl'ogetil de' 
urolige Bølger. De staa derude 
endnu, da Havet siden har været 
, ':lr.olig, og desværre gaa de maaske 
tabt. ,Kunde der blive noget Fiskeri 
liu, kunde del:maaske endnu blive 
nogen Fortjeneste, Fisken herfr,a 
sendes' pr. Kommission 'til Hamborg, 
og Prisen deroppe skal for, Tiden 
være op til '20 Pf. pr., Pd. Kuller. ' 

~ Færring, den, 12. J'anuar 1899. 
Her gælder det ligeledes, at Ef ter
aal'sfiskeriet hal~ været daadigt. For 
denne, Kyst er der 2 Baadelag,og 
det ene af disse har solgt sin Fangst _ 
fast til ,Fiskehandlere .. i IJemvig. 
Prisen for Kuller fra 1....-,.1 1/2 ,Pd. 
er 5 0re; fra Il/2 Pd. 'og 'opefter 
9-0re pr. Pd. Dette Baadelag havde 
indtil NytaarkUIfmodtaget pr. Mand 
27 _ Kr. og nogle Øre som Fortjeh 

Heste af' deres Efteraarsfiskeri, og 
det endda Brutto" saa Resultatet 
var det. rene Tab. Det andet Baah 

, delag sender Fisken pr. Kommission 
til H. Køser~, Hamborg. Fiskerne 

'her have været paa Havet '6tPar 
-Dage siden Nytaar, og Fangsten har 

da- været 'henholdsvis 17 og 1 ~ Sno 
Kuller pr. Baad. 

Baadføreren for det Baadelag, der 
sen4er Fisken til Ha_mborg,- ,m9dtQg 

i forleden Dag ,Brev fra Køser, der 
lød paa, at Fiskernef()rEitertideu 
skulde opgive, 'hvor stor y ægt Fi

':,sken ~avde, samt hvor~ange Pd. 
'af Kp.Uer og Kabliau SendJngen 
indeholdt. 'Blev, dette ikke' e f ter

)mmet,:vilde ban ,komm.e iK()Iiåikt 

med de tyske ,Toldtariffer. Dette 
plejer aldrig at finde Sted v<1d Fisk. 
der sendes pi,: Kommission, og man 
har Åneise Oln, at \ der er noget nyt 
i Gære. Maaske, skulle vi nll til at 
svare 'Told af aen Smule' Fisk, ' der 
sendes til Hall!borg. Nu fa ar vi 
at se. N. 

Harboøre, d~n 16. Januar 1899. 
Forrige Uge gav kunøn' Fiskedag, 
nemlig i Mandags; men~Udbyttet v:.tr 
da ogsaa meget godt, nemlig fra 
1000-1800 Pd. Kuller pr. Baad; 
foruden nogle Torsk. Priserne, der 
ere opnaaede, er~ ogsaa særileles 
gode. De af Fiskerne,. der have \ " 

'afsat Fangsten pr. Kommissionær,_. 
fik den ualmindelig gode B.etaling 
af ca '18 Øre pr. Pd., ll1e~ens de, 
der sælge i fast Akkord, næppe faa 
det halve deraf. ;" Torsken er afsat, 
til 10:'-':12 Øre pr. Pd. I det hele 
taget har Havtorsk r denne' ellers 
saa elendige; Sæson opnaaet før 
ukøndte' Priser.; flere Gange har den 
nemlig været betalt med ovennævnte 
Pris. 

Karup-Aaengiver, ef ter hvad der 
uleddeles os i indeværende Maaned, 

, ikke- ringe TI dby,tte-, navn'lig ved, 0r
. redfangst.Bedst betales de-Ørreder" 

der kunne afsættes -tilVib91'g-Fi-
, .' ,/ , ' .," 

skeriselskab, som ,hetaler Fangsten 
med 1 Kr:-- pr.' Pd. Man lader de. 

-fangede Ørreder hero i Vandhuller, 
der- have stadigt Af- \ og Tilløb af, 
frisk Vand, ogsaaledes forvaredø/ 
kap tnan godt have disse ·Fisk j' et 
Par ~aa,nede~. Selsk~bet afhenter 

,selvFangsten. Der er tagetØrredor 
i Aaen paa indtir20:Pd.sV~gt. ' 

,Bovbje,rg,den 10. - J,anuar IS{W, 
I Onsdag~ :den 4, ds, toge !tiskerne 



h~r for "KystEm fOl' Jørste Gang i 
'det nye~ Aurpaa H~'et ,'fra, KI. 4' , 
~5, ijlen inqetldetl.JJ~v rigtig Dag)
kom der en østlig Kuling, saa Baa
qene . maatie vende om medeDes~e 

,Resultat, (lnvaad"~røje'og 'en.·kQld , 
Krop. #, -, 

4 af Baadene fra. Harboøre, der 
:denne Dag vare' komne henved 3 

Mil g,f Land, maatte paa Gr~nd af 
den stadig voksende Kuling under 
ikke ringe Fitre bjærges' ved,lJan- ' 
get'buseaf Dampskibet "Vestkyste'n". 
Der var 24 Fiskal'e om Bord. B; 

, Frederikshavn, d. 16. J'an.' 1899. 
V' ejr'et -v-ar i sidste Uge temmelig 

, I ' 

uroligt, dog afbrudt, afrpligere Pe- / 
'rioder, saal~des at Kutterne netop 
fik Lejlighed',til. at. gøre 3·, Ture. 
Første Tur gav temmelig ~arveligt 

, 'Resultat, enkelterder havde fiSKet 
paa Herthas Fla.k ,og i, Aalhæks· 

" bugten, havde 100-150 Snese, de 
fleste betydeligt mindr~; Rødspætten 
vejede 10--14 Pd. Snesen. og be· 
taltes med 21/2~31/2 Kr. pr~ Snes, 
som man ser en ualmindelig-høj Be
taling i FOl'hold til Fiske~s V ægt. 
Fiskerne klage' stadjg i denne Tid' 
over VandetsUren·hed, nærmest 
fremkaldt ved den rivende Strøm,' 
Tang og: Mudder fylde hurtig Vaad~ . 

, ~ene, ~aa at disse nægte at fungere . 
paa rette Maade. Nogle 'nordaC' 
,Læsø fiskende KuttEu'e havde Fang
,stel' af henimod60 Snese Rødsp~tter 
hver,vejonde 12-18..Pd. Snesen og 

"'betalte med ,31/2~4112 Kr. pr. Snes. 
Anden og tredie Tur gave nok saa 
rigeligetU dbytte soffi første, 'der 
fiskedeS samme Stederundtag~n paa, 
sidste Tur, då 'alle Kutterne vare 

'1)aa Herthas Flak og' i ' Aalbæks
bugten; . paa 'Grund af 'den større 

Tilførsel faldt Prisen. noget,for Fisk' 
fra' Herthas Flak betaltes 1. 1/2---3 

, Kr. Snesen, for Læsøfisk 3112~4 Kr, ... 
Snesen. Ejheller i . denne' U geer 
4e1' . afg~ae.t K våser til' KøbeTlhavn, ~ 
'Udførselenllled" Baldur K tilKøben~ 
'havn varderimod saastorsom ingen. 
'sinde før . mellem 600 og 700 
Kasser ,Rødspætter, TIdførselen pr. 
"Blenda" ti~ Gøteborg har' ogsaa { , 
denneUgevær~~ betydelig. Af anden 
-Fladfiskfa~ges id.t;'nne Tid kun . 
ubetydeligt paa Gruri~ afdet urolige 
Vejr benytte Fiskene kun de Havnen 

,nærmest liggende Fangstpladser, hvor' 
de finere og bedst betalte Fiskesorter, . ' 

Tunge og Pighvar kun sjæld,ent fan~ 
ges. At Hummer i disse Dage ikke 
kali være Allern'andskost Vil man ' 
forstaa, da der forlanges 1 Kr. 7~ ø . 
..:-1 Kr. 75 ø. pr. Pd.engros ab Norge 
eller Sverrig,' altsaabliver det i 
Deta~l-Udsa.lg . over 2 Kr. pr. Pd:. 
Fra' Kristianssa'nd' ankom hertil ca. 
5000 Stkr. og til det tyske Marked 
overlossedes direkte fra Dampskib' i" 
Jærnbanevogn ca. 8000 ·Stkr.; fra 
Sverrig ankom i Dag en Kvase tped 
2,300 Stkr. Hummer til on herboende 
Ekspor~ør. Sildeprisen holder sig 
stadig høj.,' i Lø~dags ,betaltes saa~, 
ledes'10 Kr~ pr. Kasse en' gros ab 
Gøteborg, dog har . der i denne Uge 
været nogen. Tilførsel,' ca. 400, Kas~er 

~lil vore herværende' Forhandlere,-
100 .Kasser til Newcastle og c.550 e 

, Kasser til de tyske Røgerier. lI. 
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i ftøbenhavns-Tilf9rselaf fersk Fisk, ,dir~kte 'fra Fiskeplads 
,. . - . 

. 'og pr. Jernbane & Dampskib 
l Uge·nt'pa "8. Jaluiap tn 15. JanuaP 1899. 

~ I ~ 
1-'-

I,~ 
... ~ 

~ ~= 1:>1)1: ,.:e iD ep :" ~ ~ • ep. 
CD .!! Cl .Q ~'-, Tilført af: ~.. -"Cl ,C:L CD <II 

: ll;i ~ c CI_ ... :; I'~ 
- >- CIS'" 

Cl "'CI) o CIS- -'~ 
• .rø .... ~ ~~ .... iiIII\: . <-å OD 

-< o 

Danske Fiskerfart. : 14. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

fra Frededksh. 
2 fra andre Pladser 2106 570 1 

n'anske Kvaser: 
fra. Frederiksh. . 

11 fra andre Pladser 85680 
91!venske Fisker- I. 

fartøjer . ',' 10710 7800 
pr. Baad og Vogn 

fra. nærliggende 3 

Fiskerlejer . . • 456 2 2780 1369 
pr. Jernbane & 4 

Dampskib ...• 50810 '4920 ' 7866 '600 215602 5550 5498 5 .-_-L --
107036 

----j-
laIt •.. 52916 4920 1026 8400 !215602 6919 5498 

ep, 
~ 
~ 
ep 

c::s 

Pd. 

6000 
I--
6000 

~ 
>. 
,~ 

"ii 
~ 

-Ul, 

,p d, 

1899 

1899 

9 

9 

l) Sletter. 2) Skrupper. 3) 1191 Pd. Aal og 178 Pd. 'Aalekvabber. 4) Aal. 5) 530' Pd. Laks og 194 
Pd. Ørred •. 

. lait er der tilført 421316 Pd.,/ 

Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr:4 tOO-500, ,Kassefisk 
Kr. 3,00-4,00 pr. ,Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,85-2,357 Kassefisk Kr. 1,25-1,50 pr. Lpd.; 
SIld, Kr. 1,10-1,25 pr. Ol; AaI, blanke, Kr. 0,60 0,70, gule, Kr. 0,33-0,69 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,25 -1;60 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,00 pr. Pd.; Gedde, danske, Kr. O;25~0,4:0" 
finske, Kr. 0,20-0,30 pr. Pd. 

Aaleyngel. 
, Et større Parti Aale'· 

yngel ønskes til Foraaret. 
Billet med Pris bedes til
sendt DigeingeniørXjærS
gaard . i Nakskov. ' 

DrivkvasetilSalg. I fiskere søges. 
En'Kvase, 1 Aar gam

mel, ca. 5 Tons, 2 Fods 
Dybtgaaende, god Sejl~r, 
er tilSålg hos 

Fisker Bans Ivers,n, 
Bogense. 

To unge ugifte 'Fiskere, 
vante saavel til RØgtning af 
Bundgarn som Aaleruser og 
Reparation af samme, søges. 
LØn 50 Kr. Maaneden og fri 
Station. Gode Anbefalinger 
forlanges;, Anvises af 

A. Kok-JeD~eD,- Korsør. 

Fiskekasser 
• \ <ti. • 

" faas i alle mulige Størrelser. -Bestillinger paa større Partier-~ønskeshelst· 
nu iVintermaaned.erne, og Kontrakter kan da sluttes til meget 1fUIige 
Priser, til Levering st1:aks eller senere. ' 

Horsens Damp-Høvle- og Savværk, 
Petel' Marøh .. .. 

'Fr'ed~rikshaYns Fiske- og Sætteskipperskole " ' / 
"forbereder saavel indenbys som udenbys lme~er tn Fiske- og ,Sætteskipper ... 

Nærmere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formand, KonsUl 
JhriStiu Clo01 i Frederikshavp. ' 



Københavns_Mekaniske 
Net&: -Gapn .. Fabrik 

" 

:M:~ .. L. Utzøn, MaP.iendalsvej. S&. 

Et~Parti Rejeruser, 
160, faOO,240M. tilsmudsede ved Flyt~ 
.ni,ngen, er billig til Salg. 

-$ejl .og, Udsalg af Sejldug. 
Prima ::tmerikansk Bom

uldss.ejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare -Priser.' "-
Vandtæt præpareret Dug 
. Hør"!~ og Hampsejldug 

l alle Kvaliteter. 

lVylcjøbing p. Falster 
i ·Februar 1898. 

Færdigsyede SeJl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv . Sagen, ' 
skriv omPrøver af Dug; . 
disse sendes altid frit. 

F. N. "Halmøe. 
TelefQn 129. 

Altona· Fisk'eauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. , 

gre~ladr.: JobannCobrs, Altona. ' Telegramadr. : Cohrs, Altona, 

'i8ken.~tfa briken . "D~nmar k",. 
Grønnehave, Hel~ingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

leVel'er efter Bestilling eller fra Lager ha vor med de nyeste og-bedste -_ . 
l\iaskiner forsyn~de, Fabrik: Silde-, Rødspættegar.n Aaleruser, Aalerader: 
ReJeruser, Rejerader, Bundgarn samt a~leandre Slags Næt og Garn. BO'ln4 

uldsgarti,Hampe.qcwn ,og,Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. '~"-alekub-er, Kork,Flaadtræ og Kateehu 
"uves paa Lager; I ' 

Handlende lJives . Rab~t. Forespørgsler besvares s t'ra k s'! 



_~'lJmulO_' . 
, M!D~UD· ~4i 

Nr. 4. 26. Januar. 1899. 

Ked.:Le:r::o..eb1adet udgaar hver TOridag. Annonoer optages, ved, Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu: Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indla~det 10 Øre ,pr. Petit .. 

lit;tje af 11s Sides Brede; for staaende Annoncer ind~ømme8 ?etydelig Rabat. 

, Indhold; 13estyreløssraadsvalget. -'({\thure 8-
:fiskedams, - Ny Kutter. - Mindre Meddelelser. 
- Fiskeriberetninger. -,15ekendtgØreleer. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gado 20 Stuen, København V, er aabcnt 
(l'a, 9-11. Redaktøren,' af Medlemsblad~t 
træffes'desnden i Alm. 5-:-:-7 ,Svanernose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re" 
daktlonen af Medl13msbladet bedes' sendte 
til 'Konto'ret. 
~---

Breve' og andre Forsendelser til For-
eningens Konsulent bedes altid alene adres
seredeti~ hans Bopæl: FalkonergaaF.'dsvej 16,
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
,ti1l~dt, . naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
, Hjælpefond: 

Af Fisker l~udvig Hansen, Ama
gel', . er indsendt Indholdet af en 
Bøsse i Gæstgivergaarden Falken 
33.0re. 

Dansk FIskeriforenings Hjælpefond , 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskerø og deres Efterladte, ' 
mod~ager med Taknemlighed Bidrag 

. {' saa vel en Gang for alle som aarlige . 
p.aa .Dansk Fiskeriforenings "Kontor,. 
Stormgade Nr. 20. 

; . 

Bestyrelsesraadsvalget. 

Ved den r Henaold til Lovenes 
§. 6 foreHlgoE} Afstemning r den .ene, 
Trediedel af lliandets. Amt~r, faldt 
Valget til Bestyrelsesraadet paa føl .. : 
gende Medlemmer: 

Hjørring Amt': , 
Konsul J. C, Fabricius, Skagen. 

_ Genvalg, 
Købmand N. P. Bøjer, Hirtsh:~.ls, 

Genvalg. 
Skipper P. Nielsen, Bangsbostrand, 

Genvalg. 

Randers .t1 mt : 
Konsul M. Michaelsen, R.. af' D't 

Randers.' GenValg. 
Skipper P. P0111sen .. lstrnp,Gr~naa. 

.' . Genvalg, 

Ribe Amt: 
Fisker J. Johansen,. Esbjerg. 

, '·Genvalg. 
Ent.reprenør Thomsen, Hjerting. . 

Nyva.l~. 

Odense Amt: 
.Grosserer Thor Hansen, Od~nse .. 

Genvalg. 
Sagfører Tlieill, Bogense. Genvalg.; 



' .. ".-',1 

" Københavns By: 
Grosserer F ... Th. Adolph, R. p. M., 

Køb(lnh~vn. Genvalg. 
Forretningsfører O~, Schmiegelow, R. 

, af, D., Købenqavn. Genvalg. 

Københavns Amt~ 
Fisker' J. P.' Nielsen, Taarhæk. 

, - 'Nyvalg. 

-·HaJsnæsfiskerierne, 
fra HSde Oktober tilalte Deoember og 

Statistik for Aaret 1898. 
Af C. 'Br4llUler. , 

Med Sildefiskeriets Ophør den 14de 
Oktober var Aarets største Indtægts
kilde egentlig sluttet, Resten af Aaret 
bieT der kun, gjort et Par Forsøg 
paa at fiske Tunger og Pighvar om
kring Anholt, men paa Grund af 
Mørket og det næsten uafbrudt storm
fulde Vejr, turde Fiskerne ikke risi
kere Liv,Baade og Redskaber ude 
paa det 'aabne Hav i Kattegattet, 
især då Udbyttet viste sig at være 
tarveligt. Paa de~ første Tur havde 
en Baad kun 3 Snese Tunger, vej
ende 58 Pd. og 12 Pd. Pighvar til 
henholdsvis 56 og 40 Øre pr. Pd.; 
desuden' 8 Snese Rødspætter å lKr~ , 
samt en Sælhund. Samme Baad 
hjemkonl anden Gang fra en Anholts
tur ,med et Udbytte af 237 Pd. 
Tunger å 57 Øre; 20 Pd. Pighvar 
å 30 Øre og 21 Snese Rødspætter 
a ] Kr. 

I Efteraarsmaanederne drevesho .. 
tedsagelig Garn- og Krogfiskeri i 
Isefjorden med ret godt Held, i det 
d,er fiskedes gode Skrupper, 10-12 
Tom. lange, vejende fra 9---12 Pd. 
pr. Snes og Torsk fra 1-5 Pd. 
å 10-:-12 Øre pr. Pd.; Prisen var i 
Regelen 5 Øre pr. Stk. Skrupper og 

" 

_ l $ 

solgtes, mest til Trilleprangere, der 
førte dem'ud omkring i~Bønderbyerne 
eller til Frederiksværl$. Baade ,Fi
skerne og Prangerne, kunde_ holde en 
en temmelig ,god Dagløn. Imidlertid 
var, det dog især Aalefiskeriet med 
liuser, der' betalte sig bedst" i-, dette 

- Efteraar, selvfølgelig ~llerbedst paa 
de Kyster,hv()r Vind 'og Strøm var 
gunstigt, hvad' man vil se af Ud;.· 
byttet pl". Ruse paa d,e, foi'skel1ig~' 
Steder:, Grønnæssegaards A~lestade 
var besat med 30 Uuser, hvori toges 
omtrent 900 Pd.; Kulhus-Stadet, der 
strækker sig fr~ Dyrnæs' til Alholm ' 
var besat med 80 Ruser,' hvori er 
fisket ca. 4000 Pd.; N ederdraaby
Stadet fra Dyrn~s til Pontonbroen 
var besat af 35 RU{ier, hvori er fisket 
ca: 1500 Pd.; Lynæs-Stadet fra' Sø· 
lager, til Lynæs Sand var besat llled, 
30 Ruser, hvori er' fisket ca. 1200 -
Pd.; Hundested-Stadet fra Lynæs 
Sand 'til Sportsbjerg var besat' med 
65 Ruser, hvori fiskedes ca. 2600 
Pd. ; endelig havde en Fisker fra 
Hundested sat 10 Ruser paa Ods .. , 
h~rredsldeh ,udfor Karantænehuset, 
hvori toges ca. 1000 Pd., fordi Vind 
og Strøm her var gunstigt i de 2 
"Mørker" , Aalefiskeriet varede. Af
Ænder O: Edderrugle, Haveliter m. 
fl. er der dels fisket i Garn og dels 
skudt 8 å 900 Stkr. å 50 Øre i 
Gennemsnit. Nogle" Fiskere i St. 
Carlsminde og Lynæs, der eje 7 
Kvaser,og ligesaamang~ i Hundested 
have næsten' hele Aaret . fisket Aal 
paa Kroge i, Isefjorden, hvortil Agn' 
tages med Vaad (særlig Aalekvabber). 
Krogaalen er den største og be~ales 
med 50 Øre pr. Pd., hvorimod den 
der tages iV aad ~r mindre og be
t.ales kun med 30:--35 Øre pr: Pd. 

Da Statistik altid har nogen Inter .. 

-. 
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esse, skal jeg ligesom for 1897 "!'""

meddele Resultatet af Fiskeriet for 
1898, efter de første . Journaler og 
Havneprotokoller samt efter de givne 
mundtlige Oplysninger; selvfølgelig 
kun tilnærmelsesvis. 

I. Som hørende til Hundested 
Havn, hvorfra Fiskeriet tildels drives, 
kan henregnes Fiskerlejerne Hunde
sted, Lille Oarlsminde, N øddebo og 
Kikhavn,hvoci forefindes tilsamm.en 
140 Huse, der bebos af iaIt 190 
FaIllilier, 650 Individer, hvoriblandt 
200 Fiskere, unge' og gamle med-

, regnede. 
,Følgende Antal Fiskeri have del

taget i: 
Sildefiskeri med Drivgarn og Sætte

'garn . . . . .,. . . 190 
Sildefiskeri med Bundgarn i 

Kattegat udfor Kikhavn 10 
Fiskeri hf Rødspætter, Skrup-
, per, ,Sletter, Makrel,Tunger 

'og Pighvar .... 160 
Torskefiskeri med Garn og " 

Kroge. . . .' . . ~ . 50 
Aalefiskeri med R~ser og Vaad 

(Kvasefiskeri indbef.). .'. '50 
Rejefiskeri med Hov. . . . 25 
Hummer~ og Sælhundefangst . 12 
Andefangst . . . . 12 

Antal og Værdi' af Fartøjer og 
Fiskeredskaber :, 
20· Dæksbaade 11 2000 Kr .. 40,000 
7 Drivkvaser 11 1000 Kr... 7,000 

,6 Damjoller 11 150 Kl'. . .. 900 
,Mindre Fartøjer o'g Baade ., 8,400 
2 store Bundgarn a 1500 Kr~ 3,000 
12 Aalevaad å 7 5 Kr. . .. 900 
'SOOO-Sildegarn, å li Kr .... 36,000 
3000 Rødspætte-, Tunge:- og 

Makr~lgarn å10 Kr .... 30;000 
80. Ruser' å 20 Kr ..... " 1,600 

"Krogredskaber ,25,000 al OKt,. 250 
1.28,050 

t7 

1] dbyttet af hele Aarets.Fiskeri 
er opgivet saaledes: 
Sild, Hornfisk m. in. i Bund-

garn ca. . .. . . . .. 3,000 00 
Sild i Driv- og Sættegarn 

10,330 Ol a 2,15 ... 22,209 50 
Aal i Ruser 2600 Pd. 

å 50 Øre. . . . . . .. ),300 00 
AaliVaad5190Pd.å35Ø. 1,816 50 
Laks i Garn 50 Pd. å 75 Ø. 37 50 
Hornfisk i Garn 120 Sno 

å 5 Kr.. . . . . . . .. 600 00 
Makrel i Garn 1500 Sno 

å 5 Kr ....... /. .. 7,500 00 
Humme:.; 370 Pd. å 85 Ø. '314 .0.0. 
Rejer i Hov 80 Ptr. 'å, 60 Ø. 48 0.0 
Torsk, opgivet l:!~ade Sno 

og Pd. for ialt. . . ., 785' .00 ' 
Rødspætter 90.o8n. å~Kr. 900 00 
Tunger til forskel1ige Pri-

ser fra 5.0 til 120 Øre 
pr. Pd:, iaIt for .... 24,165 00 

Pighvarre 2302.Pd .. å ca. 
30 Øre ~ . . . . . . .. 690 00 

Slethvar 110e Pd. å ca.' 
6 ,Ø1'e ......... '. 

Kuller 160 Pd. å ca. 6 Øre 
.Rødtunger 1200 Pd. å ca. -

6 Øre. ',' . . . ~ " • • 
Skrupper og Sletter for. 
~O Sælhunde å 5 Kr. . . 
30 Stenbidere å 20 øre.' 
250 Ænder af alle Sorter 

66 00 
9 6.0 l 

72 .00 
2,171 ,00 

100 00 
60 GO -

ti Gennemsnit å' 50 ø. 1250.0 
Med 7 Drivkvaser fisket 

AaI og Torsk i Isefjor-
den og Limfjorden fore. ,5,000 .00 , 

Ialt _~ .. 70,969 10 
(Sluttes.) 

Ny Kutter. 

Frederiksharn, d. 23. Januar 1899~ 
Atter er' vor/Kutterfiaade bleven 
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fomget, 'med, en af de mod(Jrne med 
Hjælpeskrue forsyne.t og ,~ftår alle 

. N utidensFordringer indrettetKutter~. 
Den iøb af' Stabelen midt i sidste 

, , 

, Uge fra Skibsbygmester H. V. Buhls 
herværende' ·Yærft'" og fi.k· Na:vn~t 
"Mathilde", den er bygget fol' Reg~ 
ning "Islandsk Handels-og Fiskeri
kompagni" i København, hvis her
:værende Repræsentant er Hr. Køb
mand P. Schou. Kutteren er ca. 48 

, Brutto Tori,s drægtig og koster fuldt 
udrustet med Sejl 'og Fiskeredskaber 

"' ca. 19,000 Kroner. Skipper Joh. 
. G, Båst af Frederikshavn·---:. lid

. ,ligere'Fører af fl."ere af V ~ridsyssel 
, Fiskeeksportforenings Fartøjer'· .,-

. skal være Fører for Kutteren, son! 
dels skaL drive .. Fisken i vore hjem
lige Farvande, dels fiske under _Is
land i, Sommermaanederne. D.en 
bliver forsynet meden 6 Hestes 
Krafts P~troleumsmotor, der foruden 
at drive Hjælpeskruen tillige skal 
drive V. aadspillet. Motoren er leveret 
af Maskinfabriken "Dan" i Køben
havn ved Fabrikens Repræsentant 
her, "Frederikshavns Jæi'nstøberi og 
Maskinfabrik'~. t 

Den i Sæby hjemmehørende 'Fiske- ' 
kutter "Immanuel" '·er i disse Dage 

:' af Skipper Lavlund pua Ejernes 
Vegne solgt til FiskekontrolJøt· I. 
Pallosen af København for en Sl1m 
af 6000 Kr. 

. 'Mindre, Meddelelser. 

. NybJgniDge~ i Valldbygningsvæ
senet. ~"ra Lemvig skrives der' til 
os 20 Januar 1899. Maskinmester 
Olsen paaSandpumperen c"Thybo~ 

- røn" er afrejst til Renfrew i Skot
land, hvor han sk~l v;l\re Tilsyns-

" 'I. 

havende .:ved Bygningen :af !lD Mud
; dermaskine,som Vandbygningsvæse
cDet har bestilt ([ersteds. Maskinen 
skaL anvendes'tilUddybnittg af min .. 
dre Fiskerihavne 'her i Landet. 

En kombineret Sandpumper og 
Mudderdamper er ligeledes af Vand
hygningsvæsenet bestilt. i Kinder~ 

dyck, Holland, til Brug ~nder Ud
dybningsarbejderne i Limfjorden; U n-
1er Bygningen 'af denne vil Hr~ Olsen 

,formentlig ogsaa blive Tilsynsha-
vende. ' 

Harboøre, dell 20 Januar 1899 . 
Efter sikkert Forlydenda' kan Lem
vig-Thyborønbanen ikke ventes aab

.. net fol' Driften før til l. September 
d. A. 'Det var .fra først _ af Hen-

, sigt.en ataabne Banen i J1,lDi, Maa
ned, i hvilken Maaned det er' 20-
Aarsdagen for dens Moder~ån~, 
Vemb~Lemvig Jernbanes Aabning. - ,-

Fiskerib eretnin ger. 

Hirtshals, den 18deJanuar 1899. 
Siden sidste Meddelelse herfra er' 
her fisket meget' godt. Del' klages 
ovet'alt i Aar, særlig fra hele Ve,st
kysten, og disse Klager eredesvæ:rre 
vist alt for 'vel begrundedeJVejret 
har siden Efteraaret 1897 været 
oveto~'dentlig stormfuldt (og generet 
Fiskeriet, baade Kutterne og Kyst
bandene, meget og har selvfølgelig , 
ogsaageneret' vort Fiskeri her i, 
Hirt.shals, men Forholdene, - ere nu 
en Gang noget· bedre her end paa 
den øv~ige Vestkyst,. og dette nar i 
det sidste Aar gavnet vort Fiskeri 
ganske betydeligt. Siden 1ste Decbr. 
f. A. er. her fisket og eks?orte1'.et 
ca. 130,000 Pd. Fisk, mest Kuller, 
til Værdi ca. 10,000 Kroner, hvilket 

, . , 
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i et saa trivielt V ejr'maa . kaldes 
meget godt. Der har i dette 'Tids
rum været 18 Fiskedage. Siden 
Nytaar har Vejret været lidt mere 
medgjørligt, men dog er detvanske~ 
ligt at komme paa Havet. 'Man ser 
jævnlig ~ Bladene" at ~edningsbaaden 
maa bjærge Fiskere, og det samme 
er ogsaa, sket her nogle Gange i 
Efteraaret 'og Vinteren. For ca. 1 
Maaned siden var her desværre en' 
,Pram med 3 ~and, som 'forliste 
under Udøvelsen af deres Gerning 
paa Hayet. ,Prammen drev i Land 
Dagen'eft6r, men Mandskabet var 

'og blev bOl'te. Hvorledes Ulykken 
skete, ved ingen. Man saa Prammen 
pau' Fiskepladsen ca. Pis Mil af 
Land, og man formoder, at Ulykken 
er sket pua selve Fisk~pladsen. ·De 
Foruiykkede vare alle ugifte og ikke 
FalI!i1ie~rgere. B. 

-Aggertangen, d. 20. J ~nuar 1899. 
Det usædvanlig meget Stormvejr vi 
have haft, og som synes at skulle 
blive uendeligt, har her paa PI~dsen 
bragt Havfiskeriets 'Udbytte ned tH 
et før næsten ukendt Minimum. I 
det sidste halve Aar have vore Hav
fiskere' saa godt som ingen" Fortje-

'neste haft, ,saa Vinteren er saa tung 
,som ingen Si?de før. ' 

,Kysten her har taget usædvanlig 
'megen Skade af de stærke Storm~ 
med den rivende Strøm og aldrig 
hvilende Brænding og Højvande. 

... ",For Agger og A alu m er Havet nu 
naaet lige ind til den 'sidste Dæm .. 

,ning, saa Beboerne med Grund, ere 
',ængstelige ~for Fremtiden. N a ari 
Havet nemlig kommer-en Dæmning 

, · saa nær, kanen eneste større "Hav
. gang" let ødelægge det sidste V æm. 

Bramenæsvig, .d~ 23. Januar J89Ø. 
. Fisk~riet ' : efter Muslinger !ler ba-

gyndte midt i December 1898, men 
,Udbyttet var uden B~tydning, og 

Vejrforholdene vanskeliggJorde tillige 
- Fiskeriet, saa Resultatet blev i det 

hele ringe. PriseIl.. her paa Pladsen 
er 1 Kr. pr. Sæk. J .. 

Spodsbjerg, d. 23. Januar 1899. 
I den forløbne Halvdel af ~nde'væ
rende Maaned har, i Betragtning af 
det ,stormende Vejr, Torskefiskeriet 
været temmelig' godt. Der' er saa .. 
ledes fisket paa ' 

,Kroge ca. l!,OOO Pd. Torsk a 8 ø. 
i Ruser - 2,000 - ~, 8'~ 

ialt ca. 14,~00 ru. Torsk a '~' ø. 
=,1120 Kr. 

Som tidligere meddelt,var det 
formodet, at den, herværende Damp
skibsbro vilde blive forlænget i Løbet 
af Sommeren" og i det hele, bli~ø 
underkastet en større Forandring, 

, saaledes at Skibe til ,enhver Tid og 
under alle V ejr-og Vindforho~d 

kunde alJløbe Broen, 'hvad der under 
Buværende Forhold, særlig med øst .. 
lige Storme, næsten er ~mulig, og 
særligt ventede Fiskerne ligeledes 
ved en Forbedring af Broen at kunne 
have faaet et mere- sikkel·tTi1flugts~ 
sted for deres Baade, ligesom maaske 
ogsaaKvaserne kunde søge ind i, 
Sikker}led og indlade Fiskern'es ' 
Fangster, i Stetlet for som 'n~ er 
Tilfældet, at Fiskerne søge Ta:ars '" 
paa Lolland for at komme af med 
Fisken til Kvaserne.' Der bliver 
dog' foreløbigt intet af Brobygningen, 
thi den andragne Sum hertil, 60,000 
Kroner, bliver ikke bevilget. 

Het er gennemgaaende.Aaret rundt 
et' godt Fiskeri v~d Spodsbjerg; og 
den Fisk,' del' her fanges, er af fox
trinlig K valitet~ en mindre ~ Fiskeri· 
ha,vll:her var vi$seli6 ik~e paa -qr~tte 



Sted, og med' Tiden at faa noget i 
denne·Ret~ing, vilde selvfølgeligt' 
være til .-stor 'Gavn for Fiskeriet. J. 

ao 

'Frederikshavn, d.23. Januar 1899.
Ofte hørte man Sommeren 98 kaldf 
en mila Vinter, i Analogi 'hermed' 
h~n Vinteren hidtil kaldes en kølig 
ellermaaske snarere kun en vaad . 
Somm~'r, Kulden blIver stedste ~orte 
til stor Sorg for Fiskehandlere ,og 
andre Forbrugere af 'Is. Kulden 
sy.pes konverteret i Blæst og uroligt 
Vejr,' et Bytte som vore Fiskere 
egentlig' ikke ere glaae for, i sidste 
U$e havde de saaledes kun i Ons
dags Lejlighed t~l, i 5-6 Timer at 
drive Fiskert, en~ enkelt fik gjort 
4-'-oVaadtræk, de fleste færre, og 
omN atten overraskede den slemme 
Sne~rm Kutterne liggende til An
kers i. den kom saa pludselig, at næ
sten ingen fik Tid til at tage den 
ret store J'olle, som bruges ved U d
sætning af Vaaddet, op paa Dækket, 

, hvorfor ikke mindre end, 8 Kuttere 
mistede del'esJ olIer ved, at den 
svære Sø' knækkede Trossern~, i 
hvilke Jollerne laa fortøjede, des
uden knækkedes to Kutteres Mesan-

'master, og flere i andre ,fik forskellig 
Skade p~a Rig og Sejl. Kutterne 
bjærgede sig n at urli gv4 s hurtigst mu
ligt i Havn, og siden den Ttd' har 
der ikke været Lejlighed til at tage 
paa Havet. Udbyttet var selvfølgelig 
yderst ~inge, de smaa Partier der 

\ j 

indkom, vare fangede i A.albækbugten 
og påa Indersiden af. He!,thas Flak, 
de ,bedste ,havde ca. 60 Snese, mange 
meget mi~dre. Rødspætten vejede 
10-15 Pd. Snesen og betaltes med 
2 Kl'.-31/ 2 Kr. pr. Snes, dep- er alt
saa ,ingen Aarsag for Fisk,erne til 
at være misfornøjede med Prisen. 
N ogle Kuttere forsøgte un~er Læsø, . 
men derfi'a opnaaede8 intet Resultat. 
Pr. Baldurafsendtes\ ca. 25,000 Stkr. 
levende' Rødspætter. til Køb~nhavn; 
et godtBevisl1aa Rødspættens Sejg~ 
livethed er, at den største Del kom
mer frem ,isaa levedygtig, Tilstand, -
at den vedblivend'e kan leve, naal' 
den straks ved Ankomsten til Kø
benha vn sættes r Hyttefad. ,TI dfør
s'elen til København har andraget 
ca. -20,000 Pd. Trods de høje Priser 
- 1 Kr. 70 -Øre~l Kr. 75 0repr. 
Pd. - florerer Hummerhandelen ret 
livlig, ca. 7000 Stkr. ere tilførte fra 
Kri'stianssand pr. Dampskib til her
værende Eksportører, og ca. 8000 
Stkr., afgik direkte til det ty~ke 
Marked pr. J ærnbanevogn. Ogsaa 
i Sildeforretningen synes der at' være 
kommet mere Liv, endskjønt Priserne 
vedblivepde ere høje, ca. 600 Kasser 

" 

ere ankomne hertil fra Gøteborg" og . 
ca. 900 Kasser afgik direkte ~her 
overlossede .' i J æl'nbanevo.gn til' 
d-e tyske Røgerier; der er betalt fra 
7~9 Kr. pr. Kasse en gros ab 
Gøteborg. Kl. 

Fiskerjolle. fiskekroge- Fabriken Fiskekvase til Salg. 
En godt udhalet ~'i

, -skerjolle, 19 Fod lang, 
er billig til Salg ved 
Henvendelse til 
Baadbygger A. Andersen, 

. hIle",,,,, 

-. SøI'fJDedaille I A a l" r g 1888 og E K 1'33/ T . n vase, l00ons, 
I KwhDltna 1888 - i komplet Stand med et' 

an~6faler sit UdSalg at alle borter 
Fiskekroge, øaa vel i Staal, Jærll Sæt ny aget Sæt brugte , 
som Messing, sa.mt Pilke i Tin og Se,;}, er' tI' l So lgs ved 
Bly. }'orsendes mod Efterkrav, J .... 

Henvendelse til 

Sklbsbygm. Chri~tofferøen, 
Conrad Christensen. 

St. Strandøtræde 41 •. 

AsseD.l. 



~i 

lrøbenhavn,s Tilførsel af fersk ,Fisk direkte fra Fiskeplads 
og ,pr'. Jernbane & Dampskib 

l Ugen ira· 15~ Januar tiL22.J.anuar 1899. 

~ I ~ ~ I t t 
~ I I bD~ I ø og ~ ,,e ~G) 

~ I~-
~ G) >. 

Tllf.rt af: -:- =-g CD c.-:; ø G) 'C Q.Q ~ ~ -= 'C 
1: •.. =_ ~ =s 

1 

en 17ii~ I ~~ -= 7ii 
'D: il ~ >. ~/~~. 

Cl 
~ ø '= ... ~ C<;; bIJ ./III, 

, , ri) o' ,c o ri) 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. ,Pd, 

fra Frederiksh. 
3 fra andre Pladser 3150 150 1 

" 

Danske Kvaser: / 

fra Frederiksh. 
13 fra andre P1adser 130320 
1 svenske Fisker-

fartøjer ... 1170 
pr. Baadog Vogn 

fra nærliggende - s 

Fiskerlejer ... 312 2 1840 394 , 
4 pr. Jernbane & 

Dampskib . ... . 58530 7980 50 160 1 5440 220 32972.6 2730 4628 5 7447 3043E 
-- ------------------ -- ~-

Ialt~ .. ' . 61680 7980 50 622 138770 220 329726 3124 4628 7447 3043E 

1) Sletter. 2) Skrupper. 3) 244 Pd. Aal og 150 Pd. Aalekvabber. 4) Aal. 5) 4503 Pd. Laks ,og 125 
d. Ørred. 
. I alt er der tilført 584685 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,00-4,50, Kassefisk 
Kr. 4:00 .. pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. ,1,80-2,25, Kassefisk Kr. 1,25-1,50 pr. Lpd.; 
Sild, Kr. 0,75---,-1,10 pr. Ol; AaI, blanke, Kr. 0,68, gule, Kr. 0,40-0,50 pr. Pd.', 
Laks, Kr. 0,40 -1,60 pr. Pd.; Gedde, danske, Kr. O 30-0,50, finske, Kr. 0,20-0,40 pr. Pd; 

Aaleyng~l. 
Et større Parti Aale· 

yngel ønskes til Foraaret. 

Billet med Pris bedes til· 

sendt DigeIngeniørKjærs

gaard i. Nakskov. 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder Fiskerne 

sine anerkendte Snurrevaad af bed
ste Vare i forskellige Længder og 
Maskestørrell!er til den billigste 
Pris, 90 Øre pr. Favn i fiskefærdig 
Stand, samt andre Vaad til de for
skellige Fiskerier. Hurtig og reel 
Betjening. ' 

Chr. Bontved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

.' , 

fiskere søges. 
To unge ugifte Fiskere, 

vante saavel til RØgtning af 
Bundgarn som A~leruser og 
Reparation af samme, søges. 
Løn 50 Kr. Maaneden og fri 
Station. Gode Anbefalinger 
forlanges. An vises af 
A. Kok .. Jensen, Korsør. 

Fiskekasser 
faas i alle mulige Størr~lser. -' Bestillinger paa større, Partier ønskes helst 
nu i' Vinfermaanederne, og. Kontra,kter ,kan da sluttes til meget billige 
Priser, til Levering straks eller senere. \ 

Horsens 'Damp·H~vle· og Savværk, 
PeteI.'Mø:roh. 

Frederikshayns Fiske- og Sætteskipperskole . 
forbereder saavel.indenbys som ,udenbys Elever til Fiske- .og Sætteskipper .. , 
prøven,'·· Nærmere Oplysninger, gives ,'af Bestyrelsens Formand7 Konsul 
Ohristian Cloo& i Frederikshavn. 
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Københavns Mekaniske 
Net&.· Garn.,Fabrik 

M.L. Utzon" Mapienda,lsveJ 'S6. 

,Et, Parti Rejeruser, 
f . . <- ' , • . 

,160', 200, 249M~ tllsmudsede ved Flyt-
ningen,er billig til ~alg. 

Sej I. og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom· 

'ulds8ejldug, di-rekte ind
kjøbt, -tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug 

Hør- ol Hampsejldug 
lalle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres, vir
keligtbillige. 

Undersøg selv' Sagen,: j 
skriv 'om Ptøver ··af Dug; 
disse sen'des altid frit. ' ' 

F. N. Halmøe'. 
Telefon 129. 

A'ltona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator.. , 

BrovadPt: Johann COhrs, Altona. Telegramadr. : Cohr8~ Altona, 
/ 

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

,- "Telefo);l.llummer ,,75. Helsingør", , 

reverer eft~r Bestilling eller fra Lager fL'a vor med de nyeste og bedste 
Ma.skiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aah~ruset, A-alerader. 

'Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagen.s billigste Priser og j 

. bedste Kvaliteter., ... "-alekuber, Kork, Flaadtræ 0lt Kateehu 
Ilaves' paa 'l.ager. ' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks •. 
' .... -' l. '. ,J 

Redigeret a~ c"'ld. mag. W'ill, Lundbeck. - Tr1kt hos Frantt (J/wi8ttreu" København 
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Nr. 5. 2. Februar. 1899~ 

"Medl.e::cc...sb1adet udgaar hver. Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz ChrJsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er f~r Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

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

Indhold; Ferøkvandsllskedets Tilstand i 1898. 
- Udtalelse fra Sverri g om T .. awlllllkeriet i Katte
gat. - Halanlllllfiakerielme. - Nyt Patent. - Mindre 
Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - Bekendt
gørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabeJlt 
fra 9-11. Redaktøren af M.edlemsbladet 
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 Konsufent bedes altid alene adres
sorede ti! bansBopæl :.Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

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

Ferskvand·s:6.skerlets 
Tilstand i 1898. 

. Til Brug ved TI dardejd elsen af 
den officielle Fiskeri-Beretning for 
det foriøbne A al' tillader "Dansk 
Fiskeriforening"· sig at anmode om 
saadanne Oplysninger,· som kunne 
bidrage til at. give et samlet Skøn 
over Ferskvandsfiskeriets Tilstand og 
Udbytte i 1898, samt om saadanne 
Foretagender, som i ,Aaret Løb ere. 
iværksa~te til en ,Forbedring af samme. 
Disse Qplysninger udbedes saa ud
førlige og saa ,snart som ll).u.Pgt samt 

indsendte under Adresse: Konsulent 
A. Feddersen, Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Udtalelse fra Sverrig 
om 

Trawlfiskeriet i K:attegat. 
Et større Antal Fiskere i Bohus*' 

lehns s.øndre Skærgaard have indgivet 
et Andragende pm,! at det maa blive 
udvirket ved Underhandling mellem 
de i Kattegats- og Skageraksfiskeriet 
interesserede I..Jande, at Trawlfiskeriet 
i de nævnte Vande ved Overenskomst 
forbydes indenfor en Grænse af 13 
Kvartmil fra Land. Fiskeriintendant ., 
A. H. Malm,. der har haft at udtale sig 
om Andragendet, helyser i "Bohus
Htningen" nærmere dette og kommer 
til den Slutning; at det vilde være 
ønskeligt at· faa internation~le Ord ... 
ningsregler for Fiskeriet i Kattegat 
og Skagerak, og om muligt Trawl .. 
fiskeriet indskrænket· til større Af· 
stand fra Land eJld nu, uden dog at 

. Territorialgrænsen flyttes, da dette 
uden Tvivl vilde skade det svenske 
Fiskeri ud for de dånske Kyster. 

'-



Halsnæsfiskerierne, 
fra !Ilde Oktdl('f til gtte ,December og, 

Statistik ror,:Aaret 1008. 
Af O. Brammer. 

(.Ii'ortsat.) , 

II. SOl}l hørende til LYllæs Havn '. 
følgende Fiskerlejer:' Lynæs, L,nge;. 
rup, St. Carlsminde og Sølager, hvori' 
forefindes 90 Huse, der bebos af, 
108 Familier, 390 Individer, hvoraf 

, 150 Fiskere. 
Følgende Antal Fiskere have del-

'\ ' t~get i: ' 
Sildefiskeri 'med Driv- og Sætte-
...... ' garn .. " ........... , 150 
Fiskeri af Rødspætte, Tunge, 

'Pighvar, Slethvar, Skrupper 
, og Sletter . . . . . . . . .. 95 

- Aalenskeri med Vaad. . . .. 15 
do. med Kroge og ved Stangning 18 
Torskefiskeri, med Ruser, Garn 

Qg Kroge .......... '. 18 
Bundgarnsfiskeri'. . . . 4 
Rejefiskeri med Ruser. . . 6 
do. med Hov ........ , 5 
Fuglefangst med Garn og ved 

Skydning ,. . . . . . , . . ,. 15 
Antal 'og V ærdi af Fartøjer og 

Redskaber: 
1 Kutter til Storfiskeri i Vester
, havet", .. ,' ..... , 10,000 
16 Drivbaade (Dæksbaade) 

It 2000 Kr .. , . . . . . . '32,000 
7 Ddvkvaser il, 1000 Kr.. 7,000 
4 Damjoller a 600 Kr. .. 2,400 
10 mindre Fartøjer og Baade 

a 300 Kr ........ ~ .' 3,000 
1 Opkøberkutter, der mest 

bruges til StEmfiskeri og 
Fragtfart ... ' . . . . .. 5,000 

2 store Bundgarn til Brug 
ilsefjorden . . " . . . . .' 3,000 

100 Aaleruser a 20 Kr... 2,000 
7 Aalevaad a 7 o Kr. • , . 490 

j O TorSkeruser b. 20 Kr. 
2500 Sildegarn a .10 Kr. 
'2500, Rødspætte-, Makrel .. 

, og Tungegar~ a 10 Kr .. 
50 Rejerusera 40 Kr.. . . 
10 Tusind Krogredskaber 

a 5~Kr .. ' ........ . 
10 Lystre til Aalestangning 

,a 5 Kr.. , , ... 

200 
25,GOO 

25,000 
2,000 

50 

50 

laIt, ,'117,190) 

Resultatet af hele Aarets Fiskeri:: 
Sild, HOl'nfisk m. m. i Bund-~ 

garnene ca ........ . 
S,ild og sm. Makreler i Driv

og Sættegarn for. . . • ~ 

Makrel (store) i Sommer
maanederne. . .. ' . . . . 

Rejer, 350 Pd. a 1 Kr ... 
Torsk i Ruser, Garn og paa 

Kroge, 370 Pd. a 2 Kr. 
Hornfisk, 50 Sno a 5 Kr .. 
Rødspætter, 300 Sno a 1 Kr. 
Skru pper og Sletter ca. . . 
Tunger, 6600 Pd. a 80 ø. 
Pighvar, 5000 - å 30 -
Aal i Ruser, 1500 Pd. a 

50 Øre ........... . 
40 Stkr. Stenbidere a 20 ø. 
Ænder, særlig s~udt fra 

Baade iIsefjorden, 1500 
Stkr ...........•. 

Kvasefiskeri paa' forskellige 
Steder for ........ . 

2,00'0: 

16,400l 

11,000 
350 

740 
250 
300 

3,900 
5,,280 
1,580 

.750 , 
8 

750 

5,250 

Ialt .. 48,478 

III. Kulhus og Neder-Draaby. 
Fiskerlejer (Jægerspris): 
Antal Fiskere, der udelukkende- er"", 

nære sig ved Fiskeri . . .. 56 ' 
Lejlighedsfiskere, der drive 

Aalestangning' paa Is. . .• 52 
ialt . .. 108 

Af disse have deltaget i Silde-
fiskeriet. '. , ...... ,-. .40 
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I Rødspætte-, Tunge- og 
Skruppefiskeri 46 

-aalefiskeri med Vaad. . . 17 
,do, med Ruser . . . .'. . . 30 
do. med Kroge og Stangning. 50 
Torskefiskeri med Kroge og 

Garn . . . . . . . . . . .. .. 40 
Rejefiskeri med Ruser og Hov 30 
Marsvinsfiskeri . . . . . . . .. 8 . 

Fuglefangst . . . . . . . . . .. 8 

Disse eje tilsammen af :paade og 
Redskaber: ' 
8 Drivbaade (Dæksbaade) a 

,1500 Kr. . . . . . . , .. 12,000 
7 Drivkvaser a 800 Kr... 5,600 
6 Damjoller iL 200 Kr.' ... 1,200 
30 mindre Fartøjer og Baade 

a 200 Kr. . ... /.. I 6,000 
80 Aaleruser å 20 Kl', .. 1,600 
16 Aalevaad, a 70 Kr.. .. 1,120 
25 Torskeruser a 20 Kr.. 500 

'SOO Sildegarn a 10 Kr. .. 8,00.0 
700 Flyndergarn a 10 Kr. 7,000 
65 R(\jeruser a 20 Kr. .. 1,300 
S Marsvingarn a 500 Kr.. 4,000 
20 Tusinde Krogt:edskaber 

a 10 Kr., 50 Lystre a. 
5 Kr~ . . . . . . . . . . . 450 

Ialt .. 48,770 

Hele Aarets omtrentlige Udbytte 
kan angives saaledes: 

~ildefiskeri med· Driv- pgSætte. 
garn: 
Sild og smaa Makreler, 330 Ol a 

2 Kr. . . . . . . . . . . . 660 
Aali Ruser, 5,300Pd. aoOØ, 2,650 
do. i Vaad, 4,750 - a30· 1,425 

, do. paa Kroge og ved Stang-
ning, 2200 Pd. a 35 Øre 770 

Tunger, 800 Pd. a 70 Øre 560 
Pighvar, 170 Pd. ~. 30 Øre 51 
Hornfis~, 50 Sno iL 41/, Kr. 225 
Rejer, 3250 Pd. a Kr. .. 3,250 
TOfslrt ~400 'fd. ·iL 15 Øre 36Q 

Rødspætter,Skrupper ogSlet· 
ter for. . . . . . . . . .. 1,360 

120 Stkr. Marsvin = 12 Tdr. 
a 50 Kr. . . . . . . . . . 60.0 

Vildænder, særlig Edder-
fugle for. . . . . . , . . . 50 

7 Kvaser have fisket for. 5,250 

Ialt .. 17,'211 

Resultatet af alt Fiskeri Aaret 
rU!ldt maa,· paa Grund af de temme .. 
lig høje Priser, anses for over et 
Middelaar,· men som ,sædvanlig er 
der et stort Misforhold paa For
tjenesten pr. Baad, idet denne va
rierer fra 600 Kr. til .2400 Kr,' 
alene i Sildefisket, og det samme er 
Tilfældet med alt Fiskeri. Omkost· 
ningerne til Baades og Redskabers 
Vedligeholdelse m. m.. er der der
imod ikke synderlig Forskel paa. 
Selvfølgelig har en Baadejer saavel
som Husejeren, mere i aarlig For~ 
tjeneste end Hælvtemanden og Leje
ren, idet Baadejeren tager en femte 
eller sjette Part ~f Netto.Fortjene. 
sten. Naar Tunge-, Makrel· og 
Sildefiskeriet er forbi eller rettere 
de~imellem (en Maanedstid) sejle 
nogle Baadejere og 1 Mand som 
Medhjælper til København med Sø· 
sten, som tages med Tængerpaa 
Havets Bund, eller med Brosten" 
som pilles op' paa Iiavbredden, 
hvilket giver ret god Fortjeneste, 
især da' der i Regelen haves Køb· 
;man~s:varer, Majs eller :Kul i Retur; 
andre Baadejere købo Kart?fler hos < • 

Landbrugerne .og sælge dem i Hoved,.~ 
'staden, ligeledes med Varer i Retur~ 

(Sluttes'; < 

'. 



Nyt ,P~tent. 

Apparat til Røgning af Fisk. 
Paa et saadant har Fabrikant C. 

Waldemann, Coslin, Tyskland, fanet 
Patent her i Landet, den 28. De
cember f. A. 

Ved det af Opfinderen tidligere 
angivne Apparat til Røgning af Fisk 
har der klæbet den Ulempe, at A p
paratet nærmest kun egnede sig for 
temmelig store Fisk, dels fordi smaa 
Fisk i spaltet Tilstand have for lidt 
Kødmasse, dels fordi de let ved 
Røgningen blive ,udtørrede, saa at 
de ikke tilfredsstille Køberne. 

Ved det nye Apparat kunne saa
vel ,store som smaa Fisk røges i udelt 
Tilstand. . 

Fiskene udvælges, før hele Bug. 
hulen er opskaaren, hvorefter de 

- l:enses. Fiskens Inderside beklædes 
derefter paa kendt Mande med et 
Overtræk af Ta~me" Pergament, 
Blære eller lign~nde Stoffer. :Man 
kan ogsaa helt eller delvis fjerne' 
Fiskeskindet, menmaa i saa fil. 
fælde ligeledes beskytte de skindløse . 
Partier med kunF)tigt Hudovertræk. 

Fisken anbringes derefter paa 
Røgstativet, der er dannet af Traad-

, net, Rør-, Spaan- eller Vidiefletning, 
hvorefter den 'indføres i Røgkam
meret og udsættes for Røgens Paa
virkning. 

For at- -denne skal blive saa fuld:
stændig som muligt, gjøres Stativerne 
sadel- ~ller tagdannede, og Fisken 
anbringes saaledes, at dens Ryg 
kommer til at ligge over Stativets 
Ryg, .nedens dens Sider ligge fladt 
:ped langs begge Stativets Sider. Paa 
denne Maade 'kan Røgen' bekvemt 
komme tU a.t paavirke saavel Ei .. 

skeDS Inder- som Yderside. Siderne 
paa saaledes behandlede Fisk kunne, 
før Fisken indpakkes, atter bøjes 
sammen og' eventuelt sammensys" 
saaledes at Fisken igen faar sin 
naturlige Form. I 

Paa.Grund af, at mindre Fisk 
ogsaakunne røges pas. det nye Ap
parat, kunne saadanne Fisk ogsaa 
anvendes med Fordel, medens, de 
derimod; ikke egne sig til Røgning i 
spaltet Tilstand, dels fordi· Produktet, 
som ovenfor nævnt, i saa Tilfælde 
let bliver udtørret, dels fordi de 
tynde Fiskehalvdele ikke tillade en 
fordelagtig ~U dskæring. 

Mindre Meddelelser. 

Generalforsamling afholdtes den 
23. Jan. i "Fiskeriforening~n for den 
sydvestlige Del af Limfjorden" paa 
Hotel Struer. 

Med Undtagelse af FIskor SCtue'r, 
. der ikke var til Stede, og i hvis Sted 
Fiaker P. Thing valgtes; genvalgtes 
Bestyrelsen. / 

Det vedtoges at nedsætte en Kom
mite far en Kapsejlads, der skal 
afholdes i Foraaret. 

Generalforsamling afholdtes 22. 
Jan. i "Nykøbing og Omegns Fi
skeriforening" . Det fremlagte Aars
regnskab viste en Indtægt af Kr. 
780,94 og en Udgift af Kr. 66'7,91. 
Foreningens Formue var den 31. 
Iiecbr. 1898 Kr. 586,27. 

Foreningen havde sidste Aar ind
købt 50,000 Stk1> smaa Vesterhavsw 

rødspætter, som ere blevne udsatte 
i Livø Bredning. Det vedtoges for 
indeværende Aar at anvende indtil 
350 Kr. paa lignende Vir~sombed. 
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Fiskehandler Ckr. Mouritsen valg-, 
te~-til Medlem afBestyrelseni Stedet 
for Havnefoged Rasmussen, der ikke 
ønskede Genvalg. 

, 

Holmelands Klit, d. 27 . Jan. 1899. 
I , forrige Uge maatte. ikke mindre 
end 16 Fiskere herfra, give Møde i 
Politiretten paa Grund af, at' de 
under deres Fjordfiskeri havde gen
nemsejlet og beskadiget adskillige 
Ruser. 
. Sagerne afgjordes dog i Minde

lighed ved Erlæggelsen af en mindre 
Bøde. 

Skudt Havsule. Ringkøbing'Klit, 
den 28. Jan. 1899. I forrige Uge 
nedlagde Fisker P. Hollænder ved 
et Skud en Havsule. Denne ved vore 
Kyster saa yderst sjæld~e Fugl er 
formentlig bleven drevon herind ved 
de stærke Vestenstorme. 

Nymindegab, den 27: Jan. 1899. 
U dløbet er for Tiden i særdeles god 
Tilstand. Det kan noteres, at det 
har 'flyttet sig et' godt Stykke nord 
paa, noget som kun sjældent ind
b-æffer, idet Flytningen altid gaar 
mod Syd. Men det er antagelig de 
langvarige sydvestlige Storme, der 
have 'for~arsaget Stillingen. 

Trawlernes Lovovertrædelser. In
spektionsskibet "Gr~nsund" paagreb 
den 26.f. M. 'den tyske TrawldaI)lper 
"Schilling", Kaptajn Doodaf Wil
helmshafen, medEms 'den trawlede 
paaSøterritoriet østlig af Skagen. 
I P,;liHretten' blev den idømt en 
Bøde' af 200 Kr., endvidere blev 
Fangsten, 'l4 Kurv~ Fisk, samt, en 
hel ny Traw\til Værdi' 1000 Kr. 
l(onnskeret, og Trawlen tilintetgjor~ 
des. De øvrige tyske Trawlere 
mente . aabenhart: at nu var øje-

• 

97 , 

bli~ket ,gunstigt, og at "Grønsund " 
,:ilde unde sig H vile en Sfmd. Dette 
skete imidlertid ikke, thi N atten til 
Fredag den 27. var "Grønsund" atter 
paa Færde og, anholdt. "Nereus", 
Kaptajn Meyer af Geestemiinde, der 
fiskede paa Territoriet nord for 
Skagens Fyrskib. Kaptajnen fik· 
den sædvanlige' Bøde, og 7 Kurve 
Fisk plus Trawlen konfiskeredes. 
De mange Trawlere, som laa ved 
Skagen udenfor Territoriet, fik nu 
aabenbart for meget af det. J{ort 
efter at det Kanonskud, som man 
afskød for at stoppe "N ereus", havde 
lydt, 'saas samtlige Travlere at ,staa 
udefter og forsvinde. 

SlIdefisJ<eri og Kanonskydning. 
Sildefiskeriet i Bohuslens Skærgaard 
har i den senere Tid' givet et meget 
ringe Udbytte, saa at der endog i 
den Anledning synes a t forestaa en 
økonomisk RI'ise. Befolkningen i 
Egnen ved Marstrandtilskriver Sil
denes Udeblivelse den,Omstændighed, 
at der i taaget Vejr skydes med Ka
noner ira Fyrene, særlig Havneskærs 
Fyret ved Paternosterskæret, og har 
derfor i en Petition t.il Lensbesty
reisen i Gøteborg, andraget om, at 
der træffes Foranstaltninger til, . at 
denne Skydning hurtigst muligt maa 
afskaffes. Der henviies i Andra
gendet til, at Vand -som bekend.t 
leder Lyden langt bedre enåLuft, 
og at det er en kendt Sag,.at Silden 
er ~eget ømfindtlig for Støj.. Det 
ffemgaar ogsaa af Anteg~inger 1 il 
Bohuslens· Historie, at Sildeperiow\l'
nes Ophør stf1dse har 'staaet i For
bindelse med Udbrud et af en Krig, 



Fisjeriberetninger. 

Fiskeri med Aalekam. Haurvig, 
den 27. Jan. 1899. Aalefiskeriet 
her -i Fjorden har gIvet et ret til
fredsstillende Udbytte, hvilket _ er 
desto heldigere, da Havfiskeriet sau 
godt. som intet har givet. Aale
priscIne - ere 30-:..40 Øre pr. Pund, 
men AaIene ere gennemgaaende 
sma~l. _ 

Et Redskab, der nu anvendes 
meget, og som maaske fortjener at 
næves, er den saakaldte Aalekam. 
Den har indtil for faa Aar siden kun 
v~ret brugt til Ly.stfiskeri, men er 
nu almindelig i Brug, da den har 
vist sig at være praktisk. Red
skabet bestaar af et flere Alen langt 
Træskaft, i hvis ene Ende der sidder 
10-15 Jernpigge. Aalekammen 
holdes lodret ned i Vandet, og naar 
Baaden sejler, glider Kammen efter 
paa FjordbundeH. Piggene fange 
Aalene, og Fiskeren hale denf op 
og kaste dem 'ind i Baaden. 

Der fanges i . denne Tid som Re
gel 30-50 Pd. Aal dagl1g med 
dette Regnskab. 

Frederikshavn, d. 30. Jan. 1899. 
Ef ter at Vejret i over en Maaned 
hal' været kDntrærtfor Fiskeriet, 
gav sidste Uge endelig roHge Vejr
forhom, og Tilførsle;n var derfor be
tydelig. .N æsten alle Kutterne fiskede 
som sæd vanlig paa denne Aar~tid i 
Aalbæks~ugten og paa Herthas Flak, 
særligpaa det mellem disse to Plad
ser paa ca. 10 Favne Vand liggende 
Koralrev var der l'igeligt med Rød
spætter, dog ingen Roser uden Torne, 
Revets regelmæssi~ takkede Former 
tilføje ofte Snurrevaadet $tor Skade.; 

U dbyttet varierede. mellem 50 og' 
450 Snese pr. Kutter, de fleste havde 
ca. 200 Snese. Rødspætten vejede 
9-17 Pd. Snesen . og bl3taltes med 
1-4 Kr. pr. Snes.' Skønt. Priserne 
efter Fiskens Kvalitet ikke kan kal
des andet end gode, gik dog en Del 
af Kutterne' til,København for at 
opnaa højere Priser; selvom de 
opnaa det, . bliver der næppe nogen 
Fordel ved det, da der jo derved 
gaar Tid tabt, og da vi i de sidste 
Dage atter have haft Fiskevejr. En 
Kutter, de:r ~fiskede nord af Læsø, 
havde et Udbytt,e af 200 q

• Snese, 
nogle enkelte ved Anholt fiskende 
skal kun have gjort ubetydelig Fangst. 
I Begyndelsen af Ugen indtraf be
tydelige Fiskefarsendelser fra Skagen, 
hvoraf dog kun en mindre Del var 
til herværende Forhandlere, Rød
spætten fra Skagen er i denne Tid 
af god Kvalitet, vejer - 16-20 Pd. 
Snesen og betales paaStranden med 
3-4 Kr. pr. Snes. Tiltrods for, at 
Sildepriserne stadig holder sig, højt,' 
har Tilførslen til herværende Mod· 
tagere i sidst forløbne TI ge' været 
større end nogensinde før i denne 
Saison, nemlig ca. 1000 Kasser; til 
Newcastle afgik herover ca. 370 
Kasser, og' ca: 150 Kasser gik di
rekte til de ty~ke' Røgerier. Der 
betales nu 7 a 8 Kr. pr.' Kiste en 
gro~ ab Gøteborg. Hummertilførslen 
har andraget ca. 5000 Stkr. og har 
kun fundet Sted fra Kristians!)and, 
til Tysklandov~r1ossedes her direkte 
i Jærnbanevogn ca. 10,000 "Stkr. 
Prjsen holder sig stadigvæk omkring 
l:Kr. 70 Øre-':.:.l Kr. ·75 Øre pr. 
Pd. en gros ab Kristianssand .. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
. og pr. 'Jernbane -& Dampskib \ 

i Ugen fra 22> Januar til 29. Januar 1899. 

~ I ~ ~ I ~~ I ~ I ~ ~ -=:: eP ~ ~ I~-
.::tt ~ 1:>11.8 GO ~ Cl.) '>o,. 

Tilført ,af: ... -~ ~ ti ø . .,!! ::! Q..c .::tt ~ ~ ~ 

~æ I~~ 
~ :; 

I 
(j) ·~l!i~ ~ 'ii = ~CI) Cl Cl.) =- ::Cq:: ... ~~~ ... :.: <~ ~ ~ .::tt 

0 

Danske:Fiske! r"rt.~. Pd. 
Pd. Pd. Pd. Pd. Po. Pd. Pd . Pd. Pd. Pd, 

. 3 fra }I'redol'i ksh. 9108 450 1 
/ 

9 fra andre Pladse 18198 720 1 

Danske K,llser: ·1 
fra Frederiksh. I 

16 fra andre PIndset 140310 
6 svenske .Fisker-

fartøjor ... 11970 420 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende 3 

Fiskerlejer ... 448 2 2260 657 
pr. Jernbane & 4 

Dampskib .... 40000 6080 4778 4624 290818 3496 4420& 8676 2319 o 
o· 

-~ - --- ----
laIt ... 67306 6080 1618 159318 5044 290818 4153 4420 8676 2319 

_ 1) Sletter. 2) Skrupper. 3) 4AO Pd. Aal, og 2H Pd. Aa,lekvabber. 4) Aal. 5) 3970 Pd. Laks og 450' 
Pd. Ørred. 

. lait er der tilført 570623 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,50-4,75, KassefisK
Kr. 3,00-4:50 pl'. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,75,-2,15, Kassefisk Kr. 1,25-1,85 pr. Lpd.; 
Sild, Kr. 0,75--1:25 pr. Ol; AaI, Kr. 0.30-0,68 pr. Pd.; Laks Kr. 0,35-1,80 pr. Pd.; 
Ørred Kr. 1,00 pr. Pd.;, Gedde, danske, Kr. O 25-0,50, finske, Kr. 0,20-0,30 pr. Pd. 

Aaleyngel. 
Et større Parti Aale

yngel ønskes til Foraaret. 
Billet med-Pris bedes til~ 

Isend t DigeingeniørKjærs-
gaard i Nakskov. 

fiskerjolle. 
En godt udhalet Fi

skerjolle, 19' Fod Jang, 
er billig til Salg ved 
Henvendelse' til 
Baadbygg~r A. Andersen, 

Kallehave. 

Plad~ 'søges, 
som FerskvandsD.skerr
Bestyrer ellel"som Fisker 
for et Herska,b. Ved· 
kommande ,er dygtig i 
Faget. Anbefaling haves. 
Dette Blads Kontor an
viser. 

30lle til Salg. 
En Jolle, 17 Fod lang, 

1 Aar gammel, udmær
ket Sejler, er·, billig til 
Salg hos' 

Tømrer P. Skonv, 
Fejø. 

fiske(e søges. 
To unge ugifte Fiskere, 

vante saavel til Røgtning af 
Bundgarn som Aaleruser og 
Reparation af samme, søges. 
LØn 50 Kr. Maaneden og fri 
Station. Gode Anbefalinger 
forlanges. Anvises af 

A. Kok-Jensen, Korsør. 

Fiskekvase tH Salg. 
En Kvase, 133/ 100 Tons, 

i komplet Stand med et 
Sæt ny og et Sæt brugte 
Sejl,. er til Salgs ved 
Henvendelse til 
Skibsbygm. ChristoUersen, 

Assens. 

Frederikshavns Fiske- og Sætteskipperskole 
forbereder saavel indenbys som udenbys Elever til Fiske-og Sætteskipper .. 
prøven. Nærmere Oplysninger gives af. Bestyrelsens Formand, Konsul 

, Ohristian 0100s i Fredøriksba vn. 
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Københavns Mekaniske 
Net '~" G arn .. F ab rik , 

M. L.'Utzon, -KapiendalsveJ &6 . 

. Et Parti Rejer.user, 
160, 200, ,240 M. tils~udsede·· ved·· Flyt
ningen, er billig til Salg. 

Sejl og Udsalg af Sejldug~ 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Pl'iser. 
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.Halmøe. 
Telefon 1.29. 

Altona Fiskeauction. 
JOHA~ COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'ovadr.: Johann Cohrs', Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona, " 

Fiskenætfa briken "Dan mar k", 
Grønneltave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,1'5 B elsinC8r" , 

level'er efter Bestilling eller fra Lager ~l'a vor med de nyeste og bedste 
:Maskiner fOl'synede, Fabrik: Silde-, RødspættegarnAaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle åndre Slags Næt og Garn. Bon.
uldsgarn, Hampe.qarn, og Hørg(Jrn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. 6"-alekuber, Kork, Flaadtræ og KateehIl 
buves paa Lager. 

Handlend.e gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 



·lNr. '6. 9. Februar. 1899~ 

l!td:edl elØ"Lsb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
lfr.a.ntzehristlreu, Grønnelade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit .. 

linje;&f,Jts Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. c_, 
Indhold; Halsnæst;iskeri~e. - Fiskeriet ved 

Bo:rnholm. - Udplantniu af Rødspætter i SveI:l~jg. 
- Frederikshavns Fiskeri..statistik Avgust 1898. -
Nyt Patent. - Generalforsamlinger. - Mindre Med
delelser. - Fiskeriberetninger. - BekendtgØrelser. 

, Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
r.-gade 2,P Stuen, København V, er aabent 

fra. 9-;"711. Jledaktøren af Medlemsbladet 
: træffes .dpsuq~m i Alm. 5-7 Svancmose
: . gaardsyej 2" A" 3~S .. ,.i»l.ger vedrørende Re
~ dakUonen " af Mel!.letri~~1tiLt ,bedes sendte 
\·til..Køn.toret. 

-~ lBrev.e (}.g andre Forsendelser til For-
te!iingens KOtIsulent bedes altid alene adres
s·eredeti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

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

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
IS, MusooVy Oourt, 

LORdon E. C. 
oI['elegl;ltW- Adr.: SøUID ... London 

Capt. A. Sølling, 
»Il.rleutll'" 80, Park AveDe, 

Hull. . 
Tel&8l'am-Adr.: Søllbt. .. , Hull. 4 

Sælhundehaler, 
c:t4lom indsendes til "Dan$k Fiskeri
: (.forening", bedes adresserede til 
,Universitetet,q Zoologiske Museum, 
,København K., og ikke til For* 
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Ved Fisker P. Hillebrandt, Rels
næs,· er indsendt Indholdet af føl
gende Bøsser: 
IDampskibet"Dronningen" Kr. 24,60 
Paa Refsnæs/Fyr • . . .. " ~ 6~11 ' 
I Brugsforeningen i Ulstrup" 0,50 I 
I Dampskibet."H.P.Prior"" 5,22 
I Dampskibet "Hebe" .." 0,52 

V ed Fisker Chr. Boesen 
er indsendt· Indholdet af 
Bøss~rne i Nykøbing, 
Falster . . . . . . . . • .." 5,12 

laIt Kr. 42,01 
samt - fra H. P .. Prior 1 Mark 
90 pf. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond t 

. som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, \ 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for ane ~~m aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor;? 
Storm gade Nr. 20. 

I' 



Ralsnæ sfiskerierne , 
fra 15de Oktuber til Slte December og 

Statistik for A~ret 1898. 
,Af C. Brammer. 

(Sluttet.) 

t de senere Aar har Befolkningen 
paaFiskerlejerne desuden' forstaaet 
at skaffe 'sig en god Indtægt i Svine
og ;Hønsehold, hvortil Fiskeaffald, 
særlig død og uspiselig Fisk bidrager . 
en ,betydelig Del. Det er' natur
ligvis Kvinderne, som foruden at 
hjælpe til med Garnenes Vedlige
holdelse (Bødning af iturevne Garn) 
og Nedlægning af Garn eller Kroge 
paa "Bakkerne« , passe Svin og , 
Høns, hvoraf i Regelen hQldes 
henholdsvis 2 Svin og fra 20 indtil 
60-70 Stykker Høns i hvert Hus 
eller Familie.~ At dette i Forbindelse 
med Fisk til eget Børd er et godt 
Uidrag til en Fiskerfamilies U nder-

\ holdning,· er jo en Selvfølge; derfor 
ere de fleste Fiskere ret velha-vende, 
hvad man for øvrigt kan se paa deres 
Ruse, som alle ere vel -vedligeholdte 
og til Dels grundmurede 'og tegl .. 
hængte, ligesom deres' Baade ere 
oliemalede med smukke, < livlige Far
ver. Men at Fiskerne ogsaa ere ud
satte,for store Tab paa Liv, Baade 
og Redskaber, har man desværre 
flere Exempler paa ; saaledes er 
i ,afvigte A ar, som tidligere med
delt, en stor Drivbaad fra Hundsted 
totalt forlist' ved Anholt, hvorved 3 
Fiskere (Familieforsørgere) druknede, 

,og Baad og" Garn gik tabt - et 
Tab paa omtrent 3000 Kroner. Med 
Undtagelse af nævnte Totalforlis og 
ellers lidt Havari paa Baade og 
Garn, er Aaret, forløbet uden videre 
tJheld, trods det stol'mfulde Vejr i 
Efteraaret og Vinteren. Den orkan-

, agtige Storm af N Ol'dvesi, der, rasede 
Natten imellem· Fredag og Lørdag 

. den,..2den og adie DeQem,ber, og som 
tiltog i Løbet af Lørdagen, m'edførte 

, et ualmindeligt Højvande, der/ steg 
til 31/ 2 Fod over dagligt Vande, og , 
der anrettedes en Del Ødelæggelse 
baade i Havnen og paa Kysterne. 
I Havnen, der paa Grund af Ind
løbets uheldige Beliggenhed, i Al .. 
mindelighed kun afgiver et temmelig . 
uroligt Leje for Baadene, maatte 
Fiskerne som sæd vanlig hele Natten 
gaa paa Vagt, iførte deres Søklæder, 
Sydvest og Søstøvler, som om de 
vare paa Havet, for at passepaa, 
at Baadenes Fortøjninger ikke skulde 
sprænges, thi V ~ndet, der brødes 
imod Stendæmningen, slog højt op 
over Bolværket; men desuagtet søn .. 
dersloges og sank en Fiskerbaad, og 
flere fik større eller mindre Havarier. 
Man karl derfor let forklare sig Fi
skernes Ønske om, jaNødv~ndigheden 
af at faaHavnen forbedret ved en 
Indsne-vring af Indløbet og Bygning 
af en Ydrehavn, saaledes at den kan 
svare til HenSIgten og afgive et 'ro* 
ligt Leje for Baudene. Heldigvis 
sandede Havneindløbet ikke til, men 
store Masser af Tang trængtes ind i 
Havnen, hvilke naturligvisstra~ maatte 
opfiskes og kastes ud over den søndre 
Mole, inden Tangen raadnede og sank 

, til Bunds. De høje Bakkeskræntel', 
der strække lig lige fra Kikhavn 
Spotsbjergpynten rundt til Hundsted 
Havn, lede meget af . det stærke 
Bølgeslag under Højvandet og Pa-a" 
landsvinden, saaledes at store Partier 
af Forstranden skyllede bort, vældige 
Jordmasser styrtede . ned og førtes 
bort langs Kysten benimod Havnen. 
Ved denne Lejlighed konstateredes 
det tydeligt, at en' Øhavn er gavnlig, 



thi den største Del af den nedstyr
tede Jordmasse (Ler og Sand) førtes 
af Vind og Strøm heil under den 
lange Plankebro, ja e~dog ca. 30 Fod 
af Sandrevlen under Broen skyllede 
b~t, hvorved Løbet' blev betydelig 
bredere end forhen. Dersom der 
havde været krasset lidt op i Sandet, 
saa vilde endnu mere af Sandrevlen 
imod Land være bortført. 

Det'var imidl~rtid ikke alene Ky
sten, der undermineredes af Storm 
og Højvande, men ogsaa selve Hund~ 
sted By var truet, idet de 3 nærmest 
Kysten værende Huse, især det ene, 
ganske sikkert var styrtet i Havet, 
saafremt Beboerne ikke selv havde 
bygget HøfdAr til Husenes Beskyt

,telse, men i Længden vil det uden 
Tvivl overstige ~eres Kræfter uden 

'Hjælp at holde disse Høfder til~ 
strækkeligt vedlige, saa det synes 
ikke - som, af Vandbygningsdirek
tøren erk~æret paa Ejer~es Andra~ 
gende til Ministeriet - at være 

'unødvendigt at komme Fiskerne til 
Hjælp i dette Tilf-ælde. 

Ogsaa om Ferskvandsfiskeriet skal 
jeg. lPeddele nogle faa Oplysninger. 
Købmand og Fiskeexportør ILynæs, 
P. H. Brammer, forpagtede for 2 
Aar siden Fiskeriet i Danmarks 
største Indsø, Arresø paa 15 Aar 

, imod en Afgift af 3,020 Kr. aarlig. 
6 Fiskere i Store Carlsminde bleve 

, antagne til at besørge Fiskeriet imod 
at erholde en, vis Part af Udbyttet 
efter at Forpagtningsafgiften og Om
kostningerne til Ruser, Garn, K'roge 
m. m. vare fradragne. Fiskeriet fore~ 

','gaar hele Sommeren med Ruser 
11flO ,Stkr .), Garn og Kroge.Paa 
,~isse, sidste (5 Tusinde sætte,s ad 
fhlin~øn) sættes levende Agn:' Skaller, 

. 08 Flirer, som tages med Vaad 

48 

i Søen om Dagen. Den AaI, der 
tages paa Kroge, giver baade iKvan ... 
titet og Kvalitet det bedste Udbytte 
nemlig AaI paa ca. 4-6 Pd. pr. 
Stykke. Aalene afsættes til tyske, 
K vaser, der kom,me, saasnart der er 
fisket fuld Last, og betales med 50 
til 60 Øre pr. Pd. Den mindre Aal 
afsættes til Røgeriet paa Frederiks- \ 
værk, hvorpaa den forsendes om~ring 
i Købstæderne. Desuden fiskes og .. 
saa Aborrer og Gedder, skønt ikke 
i synderlig Mængde, da Gedden i 
Følge Loven skal fredIis i Marts og 
April - den allerbedste Tid - me· 
dens den nærmer sig Kysten for at 
lege. nenne Fredning er meget 
følelig for Forpagterne, som rolig 
maa se paa at Kystbeboerne skyde 
Gedder, uden at de (Fiskerne) selv 
maa fiske Dyrene, hvad de uhyre 
gerne vilde, ikke alene for Udbyttets 

, Skyld, men særlig for at faa denne 
slemme Rovfisk aldeles udryddet eller 
opfisket, eftersom den tager baade 
Agn, Smaaaal og'Aaleynget, som bør 
skaj1nes og faa Lov til at voxe. Med 
Hensyn til Ud~yttet- er jeg ikke i 
Stand til at udtale ,mig a.derledes, 
end -at Fortjenesten det første Aar 
omtrent gik ligr op imod de store 
U dgifter til Anskaffelsen af et· Hu,s 
ved Aagabet, Baad,e, og Fiskered
skaber; det andet Aar (1898) skal .... 
dør være fisket temmelig godt, saa
ledes at det nok lønner sig at drive 
Fiskeriet. Værdien af Redskaber 
o. s. v. kan angives saaledes: \Ted 
det saakaldte "Aagab" -~rresøen$ 
Udløb .i Fjorden -:- er bygget et Hus 
,til Bolig for Fiskerne og Opbevaring,' 
af Fisker~dskaber til V ærdi800 Kr, ' 
1 Dæksbaad ·tilVaaddrag~ 

ning i Søen ... . . . " ~ , 500 - . 
',* mindre Sejlba.q,de til S~t .. . . , '" 

" 
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ning .af Garn og Kroge 
il. 150 Kr. ; . .. . .. .. .... 600 Kr. 

g joller a 50 Kr .... " ,,~ 100-""'-
200' Ruser å '20 Kr. . . . 4000-
10,000 Krogredskaber . 100-

6100 Kr. 

Man 'skulde undre sig over, at 
Aalen ikke helt bliver opfisket ved 
saathmt \ rationelt .Fiskeri, særlig vea 
Krogsættet, men Sagen er den, at 
Fiskerne stadigt sætte en stor Mængde 
Aaleyngel ud i Søen, for at den der' 
kan voxe sig fed og stor. Aale-

. yngelen stimer i Millionvis frem ude 
fra Fjorden op ad Aaen for at 
komme. op i Søen, men forhindres 
deri af et højt Plankeværk, som er 
anbragt tværs' over Aaen for at 
stoppe Vandløbet fra Søen, idet 
Vandet derved ledes i en Rende 
ind i en Turbine, som driver Slibe· 
værket paa Fabriken. En uhyre 
Masse Aaleyngel af Størrelse som 
en Stoppenaal~ forsøger forgæves at 
komme op over Plankeværket, men 
dratter ned igen i Aaen, hvor Fi
skerne da tage den, hele Spande 
fulqe, og' slæbe dem op i Søen. Men 
til Foraaret har Hr. Fabrikejer IJouis 
Heegaard lovet at anbringe eu saa
kaldet Aaletrappe fra Aaens Bund 
op over Plankevæggen, saa]edes at 
Aaleyngelen kan passere denn,e og. 
yidere op i Søen, hvorved Fiskerne 
spare al den Tid og Ulejlighed, det 
tager paa den nævnte Maadt>; des
].lden tænker man sig naturligvis, at 
~l Aaleyngel vil benytte Aaletrappen 
til efter deres Natur at komme op 
-i Sø~m. 

Fiskeriet ved Bornholm. 

Bornholm, d. 24. Jan. 1899. 

N aar jeg har vantet saa længe 
ind i det nye Aar,. før jeg har med
delt Fiskeritidendes L~sere noget 
om Fiskeriet herunder Bornholm og 
det nærliggende . Christiansø i de 
3 sidste Maaneder af det gamle Aar, 
er . det, fordi jeg kun har Bedrøve-' 
ligheder at melde. 

I forrige Rigsdagssamling blev der 
bevilget 9000 Kr. til en Bølgebryder 
udfor Snogebæk Havn, hvoraf 2(3 
blev færdig i Efteraaret. . Høj Sø i 
Forbindelse med Højvande tog imid
lertid Natten mellem den 15. og 16. 
December f. A. hele Overbygningen 
af Karrene og væltede Stenene ned 
ved Siden af disse. ,Den herved 

. 'foraarsagede Skade anslaas til ca. 
4QOO Kr. 

Ved Listed Fiskerleje blev d~n 

nye, gode Fiskerihavn færdig for et 
Aars Tid siden, men N atten mellem 
den 3. og 4. ds. under en stærk 
Paalandsstorm med ef ualmindeligt 
Højvande revnede den ene af. Mo· 
lerne paa flere 'Steder, samtidig med 
at den paa Molen værende Skærm 
gik i' Stykker. Søen havde her saa 
megen Kraft, at en Sten paa 3 Alens 
,Længde og 3 Kvarters Bredde og 
Tykkelse blev slynget fra sit Leje i 
Skærmen udover den brede Mole og 
ned i Havnen. Skaden pia Molen 
andrager ca. 2000 Kr. 

Fiskerlejet .Tejns Havn har ogsaa 
lidt en Del u.ndei den samme Sto;W, 
men dog ikke mere, end at det kan 
gøres i Stand igen for ca~' 400 Kr! 

Paa ingen af de nævnte Pladser 
har man en Øre i Kassen til Ud
bedring af Skaden, saa det ser noget 



broget ud. Man har det Haah, at 
Staten vil træde hjælpende til. 

Hvad Fiskeriet angaar, da er det 
den rene Elendighed for de fleste Fi

\ skeres Vedkommende, grundet paa 
at ''vi kun have haft Storm, fra hvil
ket Hjørne Vinden saa er kommen. 

For nogle enkblte Baades Ved
kommende har Fiskeriet :været taa..: 
leligt, men for Støl'steparten af dem 
har det været megetsmaat. Grundet 
paa de mange Storme have de mi· 

-stet en Mængde Redskaber, saa at 
Fortjenesten er for intet at regne. 

Torskefiskeriet, der ellers har 
givet vore saavel ældre som yngre 
Fiskere en Del Fortjeneste i de 3 
sidste Maaneder af Aaret,' har i 
dette Efteraar været uden Betyd
ning ; thi dels har Torsken været 
ualmindelig lille - 7 å 8 Pd. pr. 
Snes - og dels har der været lidt 
af den. Heller ikke har man kunnet 
forfølge dette Fiskeri for Stormvejr. 

Der kan næppe være anden Aar
sag til, at Torsken aftager og er 
lille, end at den bliver opfisket, og 
der bør derfor uden Tvivl gøres For
søg med U dsættelse af N ordsø
Torskeyngel herunder Bornholm. 
Der skal i sin Tid fra Bornholms 
Fiskeriforenings . Bestyrelses Side 
,være gjort Forestil1ing om at ud-
sætte N ordsø-Torskeyngel her under 
Bornholm 1 men dengang fik. Sagen 
et allernaadigst Afslag - vel nær
mest fra Fiskerikonsulentens .side, 

. - men nu maa Tiden være kommen 
til, at ,man maa tage under den al
vorligste Qvervejelse, hvad der bør 
gøres for at faa' dette Fiskeri paa 
Fode igen. Fiskeriets' store Betyd
ning for, vort Land er ikke rigtig 
gaaet ,?p for Befolkningen; thi ellers 
vilde vi ikke ligge saa langt tilbage 

" 

. , 

med at gøre Forsøg saavel paa det 
ene som paa det andet Qmraade. 
Man behøver ikke at være meg~t. 

kendt med vore Fiskeriforhold for at 
kunne se, at vi have forsømt meget, 
som burde have været gjort til Fi· 
skeriets TI dvikling. S. 

U dplantning af R~dspætter 
i Sverrig. 

I Følge "BohusHtningen" er der 
fra Gøteborgs Fiskeriforening ind~ 

givet Andragende om at faa udført 
U ndersøgelser over Rødspættens Fore
komst og Livsforhold ved Bohuslehns 
Kyst derunder Indplantning af smaa
Rødspætter i de saakaldto indre 
Fjorde ved Bohuslehn. Fiskeriinten
danten, Dr. A. H. Malm, har under 
Henvisning til Dr. Petert.rens Under-' 
søgeiser i Limfjorden, fremhævet 
Betydningen af det sandsynlige prak ... , 
tiske Resultat og saadanne' Forsøg. 
Dr. Malm mener, at man lettest og 
billigst vil kunne faa de fornødne 
smaa Rødspætter fra J yIlands Ve$t· 
kyst og transportere dem o\'er i 
Kvase. 

Samme Forening har ,ansøgt om 
at faa udført Undersøgelser over 
østersen med Hensyn til eventuel 
0stersavl ved Bohuslehn. Dr. Malm 
bemærker her, at tidligere Forsøg i 
denne Retning ere mislykkede, men 
mener, at dette har sin Grund i, at 

. disse Forsøg kun vare Efterligninger 
af Forsøg, foretagne navnlig i Frank
rig. Han anbefaler derfor,at der 
først foretages grundige. Undersøgeler 
over østersens Livsforhold ved Bo
huslehn for derigennem at søge af
gjort, om østersavl der lader sig 
: Cl i lr a med Held • 

. \ 
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Nyt P~tent. 

Svømme og Redningsvest. 
/" '" ~ 

Paa,.en saadan har Sagførerfllld-
mægtig J. A. P. Mogensen i Frede
rikssund in'dleveret Patentansøgning 
i flere Lande. I N orge er Patent 
udstedt den 2. Januar d. A. 

Den nye Vest, der er af Sejldug 
eller andet passende Materiale; er 
udvendig forsynet med et passende 
Antal Sække af Gummi overtrukne 
med Sejldug, f. Eks. 2- Sække for
paa og 2 bagpaa Vesten. Disse 
Sække, der kunne fyldes med Luft 
ved. Hjlelp af en Haandluftpumpe 
eller paa anden Maade, ere lige 
brede foroven og forneden, derimod 
ere deres Tværdimensioner foroven 
større end forneden d. v. s. de have 
Kileform. Denne Form er af største 
Betydning for det ved Opfindelsen 
tilsigtede Resultat. Herved opnaas 
nemlig, at Svømmevestens øverste 
Del faaI' en større Bæreevne end 
den nederste, idet Opdriften selvføl
gelig tager til med d~t voksende 
Luftrumfang. Som Følge heraf vil 
altsaa den svømmendes Hoved og en 
Del af Overkroppen . holdes oven 
Vande. Dette vil ogsaa finde Sted, 
selvom Sækkene eller enkelte af 
disse ikke ere fuldt oppustede; . thi 
da Sækkene ere anbragte paa Le .. 
gemet ovenfor dettes Tyngdepunkt i 

. Vandet, ville de, selv om Lllften af 
en' eller anden Grund et Øjeblik 
skulde være sammentrængt i Sæk· 
kens nederste Del, f. Eks. derved 
at Personen. faldt i Vandet paa Ho
vedet, dog give Legemets Overkrop 
Opdrift i Forhold td Kroppens ne
derste Del, og saa snart Oyerkrop· 
pen' rejser siS, vil Luften s~mle sig 
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øverst i den rummeligste Del af 
Sækkene og ved Trykket og paa 
Grund af Sækkenes Form holde sig 
deroppe. Legemet maa derfor nød
vendig\!is komme til at indtage en 
oprejst Stilling, hvad der kan have 
stor Betydning, idet en Person, som 

. har mistet Bevidstheden, uvægerlig 
vil drukne, selvom han er iført 
Redningsdragt, naar denne ikke tvin
ger IJegemet til at indtage en saa· 
dan Stilling, at Hovedet kommer op 
over Vandfladen . Vesten kan bæres 
enten udenpaa en Dragt eller under 
en saadan og virker ikke hæmmende 
paa den paagældendes frie Bevægel
ser. -Sækkene kunne pumpes op, 
enten inden Personen kommer i 
Vandet eller, medens han er i dette. 
Svømmevesten vil tillige yde Bruge
ren Beskyttelse mod Stød og Slag 
samt mod Kulde. 

· Generalforsamlinger. 

Holsteb'ro, d. 3. Febr. 1899. 
Byens og Omegnens Fiskerifor

ening afholdt i Tirsdags Aftes Ge
neralforsamling. Overretssagfører 
Wium gav Meddelelse om, at For·' 
eningens Love vare trykte, og at 
Bestyrelsen arbejdede særlig -for et 
Regulativ for Lilleaaen ved Skærum .. 
Til Landbrugsministeriet var indgivet 
Andragende om at støtte Forenin
gen i Bestræbelserne for at frede 
og regulere Ferskvandsfiskeriet. Man 
haabede, at Ministeriet vilde give 

~ Tilskud baade til Driftsudgifter og 
til Udsættelse af Y n gel. Til Be
styrelse valgtes: Willemoes, Skærum, 
Folkethingsmand Mølgaard-Nielsen, 
Landboforeningens Formand Hal
luniltb~lcl Redaktøf fn" Nie~8en~ 



Apotheker Krenckel, Overretssag
fører Wium og Kbmd. J. C. Chri
stensen. Foreningens Opgave for 
det kommende Aar var at sætte 
særlig Kraft ind paa at· faa et Re- . 
gulativ for ~toraaen fra Hallundbæk 
til Nissum Fjord. 

Foreningen tæller 58 Medlemmer. 

Fiskerijoreningen ·for Bogense og 
Omegn afholdt den 27 . Januar sin 
aarlige Generalforsamling .. 

Regnska b~t frem lagdes og god
kendtes. BestyrelsesmedJemmerne 
Fisker Erik Petersen, Stegø og Sag
fører Theill samt Revisorerne L. 
Larsen og, H. Ohristiansen ge:r:valg
tes, hvorhos Theill valgtes som For
eningens Delegerede paa "J:?ansk 
}'iskeriforening"s Generalforsamling 
i Aar. 

Det vedtoges i Løbet af Somme
ren at foranstalte afholdt en større 
Kapsejlads veg. Bogense, og der ned
sattes et Udvalg, som skal foret~ge 
det fornødne i saa Henseende. Der 
ventes stor Tilslutning, idet Forhol
dene ved Bogense ere særdeles gun
stige for Afholdelsen af en saadan. 

Endvidere blev der nedsat et Ud
valg, der skal udarbejde og frem
komme med Forslag til Ændringer 
i den gældende Fiskerivedtægt for 
Farvandet ved Bogense. 

Mindre Meddelelser. 
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Anholdt tysk Trawler. Frederiks
havn, den 4. Februar. Kanonbaa
den "Grønsund" ha~ imorges anholdt 
den tyske Trawldampel' "Eva", Kap- . 
tajn Boblen, Geest,emunde, fiskende 
paa dansk Søterritorium. I Politi
retten idømtes Kaptajtl~n den sæd-

vanlige Bøde af 200 Kr., hvorhos 
Fangst og Trawl, konfiskeredes. 

Fiskeriberetninger. 

Rig Sildefangst. Struer, den 28 
J~nuar 1899. I Vigen ved Mols 
har der i denne Tid fundet rig Sil
defangst Sted. Fiskehandler Got
trups Baad har deltaget deri,' og 
denne fangede f. Eks. i to Dage ca. 
1000 Ol,so:r:n udbragtes i ca .. 1,500 
Kr. 

I Gaar afsendtes to andre Baade 
for om muligt ogsaa at faa en Dal af 
det rige Fiskeri. 

Bstersfiskeriet. I Tirdags d. 24 
J anuar vare, syv af Østerfiskeriets ' 
Baade ude med Dykkere, og paa 
Grund af det ualmindelig smukke 
Vejr havde man ventet en god Fangst. 
Det viste sig imidlertid, at Vandet 
var saa grumset efter Stormene, at 
Dykkerne intet kunde se, og da Vej
ret var saa stille, kunde Skraberen 
ikke anvendes. Samtlige Baade fi
skede kun 84 Stkr. 

Harboøre, .den 4 Februar 1899. 
I Mandags indtraf det i denne Vin
ter saa sjældne Tilfælde, at .det gav 
Fiskevejr. 1\'Ian tog herfra ud. Kl. 
4 og ca. 5 :Mile af Land gjordes 
der god Fangst af Kuller. Ved 
Aftenstid rejste Havet sig pludseligt. 
To af Vejlbybaadene, der vare komne' 
sildigere ud, kunde da ikke komme 
ind. Hurtig allarmeredes "Vestky
sten", der optog Besætnfngen fra 
Baadene. Den ene af Baadene slo
ges i Stykker 'Pod Damperen, saa 
haarue vare Forholdene. Den an
den dre1v Dagen efter ,ind for Fjal-



tring med Fangst og det ombordvæ
rende Redskab, et mærkeligt Held. 

I {Fjaltring 1ste Februar 1899. Si
den min sidste Korrespondance har 
Fiskerne'" kun været paa Havet en 
Ga,ng, Mandag d. 30., en af Baadene 

.gik da efter Kuller. Op ad Dagen slog 
Vinden om i Nordvest,' og Havet 
blev uroligt. Heldigvis naaede Baa
den Land til Aften Jlled en Fangst 
paa 16 Snese Kuller; Vinden blev 
ved at holde sig i Vest, saa Tirs
dag Morgen kund\3 ingen gaa ud. 
Tidlig næste M'orgen saa man, at en 
Fiskerbaad drt~v ude paa Revlerne 
. herfor. Den var udent Mandskab~ 

og den drev stadig Syd paa. Man 
fulgte efter Baaden, indtil den tog 
Land ud for-Bøvling Klit. Ombord 
var der ca. 40 Snese Kuller. Det 
viste sig nu at være en Baad fra 
Vejlby' paa HaI·boøre. Mandskabet 
var 0111 Natten ved .2 Tiden optaget 
af Damperen " Vestkysten " ud for 
Harboøre Kyst. .Baaden er saa dre
vet herned" og; mn~rkeligl nok havde 
den holdt sig paa ret Køl, og Fang
sten gik saaledes ikke tabt. Hvor
naar Fiskerne nu ..komme ud igjen 
er ikke let at vide. Et af Baade-

- lag~ne her~ar i dette Efteraar for
~ist ikke mi~dre end' 38 Sæt Kroge. 
Dette er et føleligt Tab, da hvert 
Sæt' koster 3 Kr. K. 

Thorsmindetangen d. l: Februar 
189.9. Denne smalle Landtunge 

,mellem Sønder-Nissum Fjord og Ve
sterhavet er, · hvad man kan kalde 
tæt beboet. 'Særlig helt ude. ved 
Th9rsminde ligger der Hus ved Hus. 

c;. ,'Alle disse Beboere' ere udelukkende 
:~Fi~ere ,dels paa. Vesterhaveit' og 
':~el~pa~ Nissum Fjord. SIaar Hav
iiskeriet fejl.et Aar? Saa. haabe de 
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paa Fjorden. I dette Efteraar har 
Kullerfiskeriet paa Havet jo ikke 
givet Føden, men hvad væne er, 
Flynderfiskeriet paa Fjorden har 
ogsaa været, ualmindelig sløjt. B e": 
boerne have saaledes ingen Fort j e .. 
neste. De prøve jo stadig Fjol'den, 
men ,de faa Garnene fulde af Tang 
i Stedet for Flynder. Vesterhavs, 
bølgorne rulle jo til enhver Tid ind 
gennem "Mindet" og sætte Fjorden 
i Oprør, saa Vandet bliver grum
set. 

De Aar, hvor Fiskeriet i Fjorden 
giver et godt Resultat, kan der fiskes' 
for store Summer paa dette Vand . 
Prisen pr. Snes Flynder er i Regw 

len 40 Øre, og de kunne altid let 
afsætteR. Det mangler blot, at der 
er Fisk at fange.' N, 

Færring den 1ste Februar 1899. 
De to Baadelag for denne Kyst 
vare ude i Mandags og naaede til 
Eand~ed Aftenstid. De fik en r!g
tig god Fangst, idet den ene Baad 
kom ind med 31 Snese Kuller og 
den anden med 49 Snese samt en 
Del Torsk. Det er. den største 
Fangst, der er bragt til Land i 
denne Sæson. Kunde de have kom
met ud Tirsdag og Onsdag, kunde 
de.maaske have opnaaet et godt" . 
Resultat. ' Det kunde jo se ud, som 
om Kulle.rne endnu holdt, sig herinde 
under den jydske Kyst. N. 

frederikshavn, d. 6. ~'ebr. 1899. 
Skønt mindre. stormfuldt, varV ejret 
i sidste Uge saa uroligt, at 'det 
egentlig kun var i' U gens to første 
Dage, der var Lejlighed til at fiske. 
Kutterne fo~søgte ganske vist ~ogle 
Gange senere, men ~ uden Resultttt.~ . 
I de nævnte to Dage havde en Del 
I\Alttel'e i f Aalbækbugteu og pa~' 



Herthas Flak Fangster af TIa ganske 
smaa Kvanta op til 360 Snese, Rød
spætten vejede 8-14 Pd. Snesen og 
betaltes med l Kr.-3 Kr. 50 Øre 
'Snesen. Enkelte, som ikke rigtig 
havde haft Held med sig paa disse 
Pladser, forsøgte nord af Læsø uden 
at opnaal noget særlig fremragende 
Udbytte, de bedste havde omkring 
ved 100 Snese, Rødspætten herfra 

, var af noget bedre Kvalitet, vejede 
11-16 Pd. Snesen og betaltes med 
:2 Kr.-4 Kr. 25 Øre pr. Snes. Fi
skeriet under Skagen maa have været 
daarligt i sidste Uge, hertil er kun 
tilført ubetydeligt, og Exporten di
re~te til Ind- og Udland har ej heller 
været stor. Lige siden Nytaar er 
det gaaet daarligt med det af de 
mindre Fiskerjoller herfra drevne 
Bekkefiskeri efter Kuller, det er 
særlig denne Fiskesort, Trawldamp
skibene faa i derei Redskaber,:, saa 
man kan ikke fortænke Fiskerne i, 
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at de ønske Trawlel'ne hen, hvor 
Peberet gror, samtidig.. med, at de 
lønlig i ~el'es Tanker sende ~t Ønike 
til A vtoriteter og Rigsdag om at 
faa det danske Søterritorium udvidet 
adskillige Kvartmil, saa at vi ~unde 
blive disse fremmede og meget paa
trængende Gæster kvit i vore egne 
Farvande, et Ønske hvis Realisation 
vistnok desværre foreløbig ligger lidt 
langt borte. Nu er Sildepriserne 
atter gaaet i Ve iret" i Lørdags be
taltes 9 Kr. Kassen en gros < ab 
Gøteborg, dog har Tilførselen an
draget ca. 600 Kasser. Direkte til 
de tyske Røgerier afgik herover godt 
500 Kasser. Hummertilfø~selen, der 
kun har funden Sted fra Kristians
sand, har været> knap, kun ca. 2500 
Stkr. til herværende Forhandlere og 
ca. 6000 Stkr. til det tyske Marked, 
Prisen er l Kr. 70 Ø.-':'l Kr; 78 ø. 
pr. Pd. ab Kristianssand. El. 

BEKENDTGØRELSER 

Fiskekasser' 
faas i alle mulige Størrelser. Bestillinger paa større Partier.~ønskes, helst 
nu i . Vintermaauederne, og· Kontrakter kan da sluttes til meget bDligs 
Priser, til Levering straks eller senere . 

. Horsens Damp-Høvle- og Savv'ærk, 
:reter .øreh. 

Annoncer fiskekroge-Fabriken Vaad • 
..l"1.. Undertegnede tilbyder Fiskerne 

:- SelYJlledaUIe t " ..... rg 1888.g sine anerkendte 'Snurrev;aad afbed-
. Medlemsbladet tilbydes og 1 K."e.k.ya 1888 - ste Vare i forskellige Længder og-

Maakestørrelser til ~en billilifllto 
- optages ved Henvendelse til anbr.faler sit Udsalg al alle Sorter Pris, 90 Øre pr. Favn 1 fiskefæidig 

Fiskekroge, au vel i Staal, Jaer" Stand, samt andre Vaad til de for
som Messing, samt Pilke i Tin og skellige Fiskerier. Hnr,tig og reel Frantz Christtreu; Bly. Forsendes mod Eft~rkrav. . Betjeninlr' . 

Grønnegade 10. 
Jj'or staaende Avertissementer 

lndrømme, bet1deliIJ Rabat. 

Conrad Christensen. 
St. Strandatræde '1. 

ltØbIlW.VU X. 

Chr. Bentved, 
Vaadbinder~ 

Skagen. 



'" 
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ltebenha vns Tilførsel af fersk Fisk direkte. fra FiSkeplads 
og pr. Jernbane & > Dampskib 

i Ugen fl'a 29. Januar til 5. Februar 1899. 
i.. .... 

1 
I bØ~ 'C lo. ..... lo. CD CD 

-== 
CD CD CD ca.- ~ .. CIII CD CD >o 

Tilført af: =-g CD ca.- ø ~ :5! I,a ~Io. "'= 'C 

-æ = :::I~ lo. :; ti) 
",Io. 'C c; 

ClCa. CD>,. :::I l2 0 Cl .... = CD :z: q:: ... ... ::.:: oC~ ~ CD ~ 
ø 0~ -< o ø , 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd.,. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. "Pd./ Pd. Pd, 

fra Frederiksh. 
13 fra andre Pladser 10818 106 348 1 

Danske Kvaser: 
l fra Frededksh. 7920 

12 fra andre Pladser 124020 --
·8 svenske l!~isker-

fartøjer ... 17100 755 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende 3 

Fiskerleje~ ... 848 2 3740 1319 
pr. Jernbane & 4 

Dampskib .... 46446 7900 150 904 1 10690 1160 282000 7216 6227 5 7230 2068 2 

2 
---- ----------

laIt ... 65184 7900 256 1400 155550 1915 282000 8535 6227 7230 2068 

1) Sl"tter. 2) Skrupper. 3) 1102 Pd. A'al og 217 Pil. Aalekvabber. 4) Aal. 5) 6533 Pd. Laks og 594 
- Pd, Ørred. ' 

lait er der tilført 55&879 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,75~5,25, Kassefisk 

Kr. 3,00-4,60pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,75·-2,25, Kasgefisk Kr. I,OO-l,75pr.Lpd.; 
Sild, dans~e, Kr. 0,40--0,75, svenske, Kr. 1,00-1;25 pr. Ol; Aal, Kr. 0,30-0,68 pr. Pd.; 
Laks, Kr. 0,60 -2,00 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,90--1,15 pr. Pd.; Gedde, danske, Kr. 0:25-0,40, 
finske,' Kr. 0,15-0,30 pr. Pd. 

Plads søges, 
som FerskvandsD.skeri
Bestyrer eller som Fisker 
for et Herska.b. . Ved
kommende er dygtig i 
Faget~_ An befaling haves. 
Dette Blads Kontor ån
vlser. 

Fiskerjone~-
En godt udhalet Fi-" 

skerjolle, 19 Fod lang, 
ei' billig, til .Salg v~d 
Henvendelse til 
Baadbygger A. Ande~sen, 

KaUehave. 

Ørredyngel 
leveres frit Faxe Station 
for 10 Kr. pr. 100.0 Stk. 

fra Vemmetofte Skov
distrikt pr. Faxe. 

Buudgaru. 
Et brugt, godt Bund

garn ønskes til Købs. 
Dette Blads Kontor 

anviser. 

For fiskere. 
Alle Slags Fiskered

skaber faas billig nos 
Josef ~~ers&n Holm, 
Harboøre. Aalevaad 
haves iReglen p~'l.a Lager 
og leveres i mange Stør· 
relser fra 10 til 140 Kr. 

30lle til Salg. 
En Jolle, 17 Fod"lang, 

1 Aar gammel, udmær· 
ket Sejler, er '. billig til 
Salg hos 

Tømrer P. Skonv, 
Fejø. ' 

Frederikshavns Fiske- og Sætteskipperskole 
f',..~ha~arloT' saavel indenbys som udenbys Elever til Fiske- og Sætteskipper .. 

Nærmere Oplysninger gives af Bestyrelsen~ Formand, Konsul m,Uan 0100. i Frederikshavn. t 



Københavns Mekaniske 
,Net Ic Garn .. Fabrik 

M. L~ Utzon, Mariendalsvej &&. 

Et Parti Rejeruser, 
.160, 200, -, 240 M. tilsmudsede ,ved Flyt
ningen, er billig til Salg. 

Sejl og Udsalg af S~jldug. 
Prima amerikan&k Bom-' 

Iltdssejldug, direkte ind
'kjøbt, tilbydes langt under 
gangbn.re Priser. 
Vandtæt præpareret Dug. 

Hør- og Hampsejldug 
,l alle Kvaliteter. 

Nykjø'fJing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt, 
forarbejdede, leveres vir..
keligt billige. 
, Undersøg selv Sagen" 
skriv om. Prøver af Dn~;.. 
disse 'sendes altid frit. 

F. N. -Halmøe. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeau.ctio~~tol'~ 

Brovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegra:m.adr. :. ~,oltrs-, AII'omr,. 

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

Telefonnummer ,,",'Helsingør", ' 
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 Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..."-alekuber, Kork, Flaadtræ o'g Kateehu", 
lu,ves poa La&,er~' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler, besvares straks. 



Nr. 7. 16. Februar. 1899. 

M:eCll.e:a::Ls"b1ad,et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til -

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

Indhold: Til den ærede Bestyrelse flor •••• 
Fiskeriforening. - Fiskeriet i Kat,tegat, dets Frem
gang 'eller Øoelæggelse. - JJidt om Fiskeriet i 
Smaalandshavet. - Ole Svendsen Thuuberg. - Ge
neralforøamling • ...- Min'dre Meddelelse,r. - Fiskeri-
beretninger. - 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, 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 ti! hans Bopæl;' Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

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

Capt. A. Sølling, Danish Consulate, 
B, Museovy Court, 

London E. C. 
T1l1egra.m Adr.: SølllDg" London 

Capt. A. Sølling, 
"IIariendalu 80, Park Avene, 

Hull. 
Telegram-Adr.: søtUng. Hun. 

Sælhu-ndehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
. UniversiJ.etets Zoologiske Museum, 
Købe'iJ-havn K., og ikke til' For

- eningens Kontor. 

Vi have modtaget -nedenstaaende 
med Anmodning om Optagelse: 

Til 

Den ærede Bestyrelse for 
.: .......... Fiskeriforening. 

Da vi igennem en Aarrække har 
erfaret, at det ved Fiskerispørgsmaalt 
der har særlig Interesse for J yUand, 
ofte har skortet paa samlet Optræden 
for J yUands Vedkommendet tillader 
vi os at foreslaa, at der dannes: 

En Centralforening af jyske 
Fiskeriforeninger. 

Det -er ikke vor Mening, at vi der ... 
ved paa nogen lVlaade vil tilraade 
at afbryde Forbindelsen meu Dansk 
Fiskeriforening, men vi vil kun ved 
en saadan Centralisation af de jyske 
Foreninger danne et fast, Bindeled 
mellem alle jyske Foreninger for der
ved 'at fremme et, frugtbart Sam
arbejde. mellem disse' Foreninger ind
byrdes til Varetagelse af' det jyske 
Fiskeris Særinteresser. Vi tillader 
os derfor at anmode den ærede Be
styrelse om a t behandle dette For ... 
slag ved en Generalforsamling i den 
nærmeste Fremtid, saaledes at For .. 



enlngensDelegerede til Dansk Fisk:eri
forel~ings Generalforsamling i kom,
mende Foraar fanr Bemyndigelse til / 
at forhandle og eventuelt tiltræde en 
saadan Centralforening. I Hel}hold 
til ovenanførte indbyder yi derfor 
Foreningen til ved en Delegeret at 
komme til Stede ved et Møde i Kø-

-benha, n, som afholdes Dagen før 
Dansk Fiskeriforenings Foraars-G-e
neralforsamling, hvor TI dkast tIl 
Love for "Centralforening af jyske 
Fiskeriforeninger" vil fremlægges, og 
hvor man- tillige vil forhandle om 
en enig Optræden . for at faa valgt 

~ en Jyde ind i Hovedbestyrelsen for 
Dan sk Fiskeriforening. 

Tid og Sted for Afholdelse _ af 
Mødet vil senere blive Dem meddelt. 

Niels C. Brinck, 
,Form. for Fiskeriforeningen f()r 

Skive og Omegn. 

G. Berthelsen, 
Ringkøbing. 

Videbæk, 
Redaktør. Odder.' 

Vi have 'modtaget nedenstaaende 
Artikel med Anmodning om Optagelse 
og gøre opmærksompaa, at_ de i 
denne udtalte Anskuelser om Fiskenes 
Yngleforhold staa for Indsenderens 
Regning: 

Fiskeriet i Kattegat, dets 
Fremgang eller Ødelæggelse. . 

Vi lærte allerede 1 'Barneskolen, 
at Danmarks vigtigste Erhvervskilder 
\Tare Agerbrug og- Fiskeri. _ Ved at 
kaste' et Blik paa Kortet, vil det 
hurtigt staa klart for enhvei·, at 

. Fiskeriet i al Fald 'burde være vort 
Lands næstvigtigste Erhvervskilde. 

Den TId, da Fisk virkelig var en 

Nationalspise,da den prydede rig 
og fattig Mands Bord, ligger Aar 
tilbage, "Kilden" er ved at udtørre, 
og de Smuler, der ere tilbage, ere af 
en tarvelig Kvalitet. Men det bliver 
værre endnu! Rokker, Spirhajer, 
Søulke og andre" Troldfisk" ville-ind
tage -Rødspættens og Pighvarens 
Plads paa' vort Bord, som et trist 
Vidnesbyrd om den Vanrøgt,. Fi~ke
riet i en Menneskealder har været 
Genstand for. 

Medens Landbruget er repræsen-. 
teret i Folkethinget af 9 Godsejere, 
Proprietærer og Forpagtere, 43 
Gaardmænq og 7 Husmænd, har 
Fiskeriet ikke en eneste fagmæssig 
uddannet Talsmand paa Thinge. 

Og der trænges dertil! . Der træn
ges i Rigets Raad til en manende 
Røst, før "Kilden" er tør, og Ud
øverne af det Erhverv, som burde 
og kunde v ære sideordnet Landbru
get i social Betydning, brødløse. 
Der trænges til Løsning paa Gaaden 
"Fiskeriets' foruroligende Aftagen", 
til Overvejelse om den Kurs, der bør _ 
styres, og de Midler, der bør an
vendes, før alt er ødelagt. 

Vi have en fortræffelig Jagtlov,' som 
værner o~ freder om Vildtets Be
stand, og som strengt straffer den, 
som af Begærlighed eller Sult for· 
griber sig paa en usselig Hare paa 
fredlyst Sted' og i fredlyst Tid. " 

Vi have en :b'iskerilov, som værner 
og freder om Fiskeriets _ Udvikling 
og dets Udøvere, paa den Maade,' 
at medens en dansk Fisker i dansk 
Havn bliver strengt straffet for at 
afhænde Rødspætten under Minimal· 
størrelsen, knnne svenskeFiskere uhin
dret paa dansk Søterritorium fiske 
saa meget de lyste af samme Vare, 
og paa Fangstpladsen tillige km:,e 



de af danske Fiskere fangede 
Undermaalsfisk og afhænde dem i 
en hvilkensomhelst svensk Havn. 

Loven indeholder intet Forbud 
mod Salg af rognfyldte Fisk og, i 
Analogi dermed,' Fredlysning af den 
Plet (Sydvesthagen af Apholt), hvor 
Rødspætten, Pighvaren og Tungen 
tyer hen Foraar og Efteraar for at 
kaste deres Rogn. 

Den indeholder intet Forbud om 
Fredlysning af den Plet, (henved l 
a 2 Mil Ost for . Mulbjærg Bakke, 
Aalborgbugten) hvor de smaa, endBu 
ikke udviklede .Rødspætter vokse og 
trives. 

Paa disse Punkter, som i fredlyst 
Stand kunde blive Basis for en god 
og frodig Fiskebestand, udøves der 
en sænd Masseødelæggelse. 

Loven indeholder intet Forbud 
mod Anvendelsen af de alt ødelæg
gende Slæbevaad (Trawl), naar blot 
de holdes udenfor S/4 Mils Grænsen. 
. Selvom nu ikke vore vigtigste 

Kilder tangere eller ligge uden
for denne Linie, have vi Efteraar og 
Vinter ingen Garanti for, at dette 
Forbud overholdes, al den Stund 
henved 30 tyske Trawlere, og de 
ikke faa svenske, som bruge Trawl, 
saa omtrentlig vide Besked med 
Tidspunktet for Kontrolskibets hen
holdsvise Klargøring og Aftakling. 

Det vilde glæde mig og mange 
Standsfæller, om jeg ved disse Linier 
har fremkaldt det tilsigtede MaaI, 
at det er paa høje ~id, der raabes 
"Vagt i Gevær", at der med sag
kyndig Bistand raadslaas <tm, hvad 
der bør gøres, og at der handles 
hurtigt og konsekvent. 

Plseator. 
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Lidt om Fiskeri~t i Smaa
landshavet. 

I 1898 have, 35 Personer paa. 
Fejø, Femø og Askø drevet Fiskeri. 

Deraf have 25 deres HoveClfor
tjeneste ved Fiskeri med Aaledriv
vaad, som brugtes i Tiden fra 1ste 
.l\'1 aj til lste N ove m ber. 

Den øvrige Tid af Aaret' bruges 
Torskeruser, Kroge og Sildegarn. 

U dbyttet har i 1898 været et 
Middelaar, og kan sættes til ca, 
900 Kr. i Gennemsnitsfortjeneste til 
hver Fisker. 

Derfra gaar ca. 400 Kr, til Folke .. 
hold og Vedligeholdelse,· saa hver 
Fiskers N ettofortjeneste overstiger 
ikke 500 Kr. Aalefiskerietudgør 
2/S af Fiskernes samlede Fortjeneste, 
medens kun l/S falder paa det øv
rige Fiskeri (Torsk, Sild, Flynder, 
Aalekvabber o. a.). 

Den nuværende Fiskerilov 1ægger 
et stærkt, Baand paa Fiskernes 
Hovedfortjeneste, idet Størstedelen 
af Farvandet heromkring er lukket 
for Aalevaaddene fra 1ste Marts til 
lste Juni. 

Fiskerne venter derfor med Læng
sel efter en ny Fiskerilov , hvorved 
dette Forbud hæves, i al Fald for 
Maj Maaned, da denne M aaned ofte 
er den bedste for Aalefiskeriet, men 
U dsigterne for en ny Fiskerilov . 
synes ikke at være lyse. 

Man maa derfor haabe, at Land- ~ 

brugsministeren . atter i Aar vil op
hæve Forbudet mod Aalevaad for 
Maj Maaneds Vedkommende. 

Oarl OhrlsteBleB. 

l"O' 



Ole Bvendsen Thuuberg 
er en gammel djærv' Fisker pa.a 
Skagens' Strand. 1 henved 'et halvt 
Aarhundrede har han været et højst 

. fortjent Medlem af Skagens udmær
kede Redningskorps, og han var den 
nu afdøde Lars Kruses Ven og 

, Jævnbyrdige. 
I 'Han deltog i Krigen 1848-50 

som Orlogsgast. Atter og atter har 
han vovet Livet for at frelse Med
mennesker fra d'en yderste IJivsfa~e, 
og mangfoldige ere de, ban bar været 
med til at redde fra den visse Død. 

Han er nu 69 Aar,. og Sygdom 
har brudt hans Kraft. Hans gamle 
Hustru er, syg, og den bitre N ød og 
Fattigdom har fulgt dem til Huse. 

Under en festlig Sammenkomst, 
der den 5te ds. afboldtes i "Fiskeri~ 
foreningen for Bogense og Omegn" 
iværksattes en Indsamling blandt 
Medlemmerne til Fordel for den 
gamle Helt, og Bestyrelsen bar baft ' 
den Glæde at kunne senue bam 
22 Kr. 5 øre. 

Ogsaa andre Steder i I",andet sker 
der Indsamling for at den gamle 
Hædersmand kan komnle i tryg 
Havn. 

GeneralforsanUing. 

I Søndags d. 6. ds: afboldt Fi
skeriforeningen for Hou og Omegn 
siD. ordinære Generalforsamling, til 
hvilken saa godt som samtlige Fi~ 
skere fra Kysten vare mødte. 

Formanden, Kontrollør Nielsen, 
Hou bød Forsamlingen Velkommen 
og bad Medlemmerne fremdeles at 
omfatte Foreningen med Kærlighed og 
InlereSfJe. Aare.t begyndte med. et 

Medlemsantal a1' 25 'og sluttede med 
71. 

Efter ~n Fremstilling af Arbejdet 
i det forløbne Aar oplæstes Regn
skabet,. der enstemmig godkendtes, 
hvorefter man skred til Forhand
ling. 

Første Punkt paa Dagsordenen 
var Spørgsmaalet om Foreningens 
Arbejde for en Forbedring af Hou 

, Havn ved Hjælp af Statstilskud, og 
man enedes om at indgaa til Rege
ringen med et Andragende herom; 
men forinden vedtog man at paaloe
gynde en foreløbig 'Forbedring af 
Havnen ved egen Hjælp og fri
villige Bidrag af _ Interesserede, der 
tegnedes straks 600 Kr. samt 68 Ar
bejdsdage. 

Det vedtoges at indgaa til Bane
bestyrelsen med Andragende om, a 
Morgentoget udg~ar fra Hou i Ste
det for fra Odder. 

Man vedtog atter i Sommer at 
afholde en Kapsejlads ved Hou. 

Sagen om en Fiskerived tægt for 
de omliggende Vande vedtog man. 
at stille i Bero foreløbig. 

Som Delegeret til Dansk Fiskeri
forenings Generalforsamling valgtes 
Redaktør Videbæk, Odder. 

Endelig stilledes Forslag fra N ors- ~ 

. minde Fiskere om, at Foreninr;en 
vil tage Sagen om en mindre Mole 
ved Norsminde under 'Overvejelse. 

De ved Lodtrækningen fratræ
dende Bestyrelsesmedlemmer Fisker 
Richardy , Hou, Redaktør Videbæk, 
Odder og- Kontrollørerno Hansen, 
N orsminde og Nielsen, Hou gen
valgtes, og til Revisor i Stedet for 
Købmand Hansen, Hou valgtes v. 
Holstein Rathlou, Hou. Som For- _ 
mand og Tilsynshavende for Hav-



nearbejdet valgtes I Kontrollør Niel
sen. 

Generalforsamlingen sluttedes med 
et Leve for Foreningens Æresmed
lem Hr. Hofjægermester v. Holstein 
Rathlou, som overværede General
forsamlingen,. samt for Foreningen og 
dens Formand. 

Mindre Meddelelser. 

En stor engelsk Fiskerflaade an
holdt ved Færøerne. Grimshy 13. 
Februar. Trawlerne "Angelia " og 
"Magie" , som ere vendte tilbage 
fra Færøerne, meddele, at den dan
ske K;anonbaad "Guldborgsund ", 
Kapt.· v. Jessen, den 5. Februar 
har beordret 23 britiske Trawlere, 
som laa i Fuglefjord, til at følge 
med til Thorshavn for der at blive 
tiltalte for at have ligget i Havn 
med Trawlredskaber ombord. Tre 
af Trawlerne undslap, de øvrige ad-
lød. -

Undervejs forandrede to af Traw
lerna Kurs for at komme til at tale 
med hinanden. Kanonbaaden fyrede 
da pau. dem. I Thorshavnbleve 
disse to Trawlere idømt~ henholds
vis tolv og ti Pund Sterling i Mulkt 
og de øvrige tre Pund Sterling hver. 
Alle T~awlerne erklærede, at de 
kun vare gaaede ind i Fuglefjord 
paa Grund af haart Vejr. Her 
hersker stor Indignation i Grimsby. 

8'stersregalet. Østersfiskeriet i 
Limfjorden og ved Fladstrand ·vil 

. til Foraaret blive udbudt ved offent~ 

lig A uktfon til Forpagtning fra l. 
Maj -a. A. 

Thyborøn, deri 10 Februar 1899. 
I Forgaars tændtes. de nye faste 
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Fyr for første Gang berude.· Der 
er an brag 3 Fyr og alle paa Kana
lens Sydside: et rødt Fyr ved Højde 
56, Lyseevne 9 Kml., -Højde 25 Fod, 
et hvidt Fyr ved Høfde Nr. 60, Ly~ 
seevne 13 Km!'; Høfde 25 Fod, og 
et grønt Fyr ved Høfde Nr. 63, Ly
seevne 2 K ml. , Højde 14 Fod. 

Fyrene brænde, naar Dampskibet 
" Vestkysten" eller Fiskefartøjer ven
tes at ville benytte Kanalen, saa 
for disse Skibe el' Forholdet til stor' 
Nytte. 

Fiskeriberetninger. 

Spodsbjerg, d. 6te Februar 1899. 
I den sidste Halvdel af Januar 
Maaned har Torskefiskeriet ved 
Spodsbjerg været omtrent saaledes: 
Med Ruser: 3000 Pd .. Torsk a 8 Ø. 
Med Kroge: 14000 a 8 ø. 

-1360 Kr. 
Første Halvdel: 14000 Pd. 

Torsk a 8 Ø ....... 1120 -

laIt for hele Maaneden: 
31000 Pd. a 8 Ø .... 2480 Kr. 

Lemvig, d. 10. Febr. 1899. Byens 
Torv har saa godt som ingen Hav
fisk været tilført hele Vinteren. Dette 
har været Grunden til, at deu ikke 
store Tilførsel af Limfjordstorsk er 
blev en betalt llled meget store Priser, 
fra 15-2~ Øre pr. Stk. Af svenske 
Sild har der ikke heller været meget . 

. Prisen har holdt sig i 2 Kr. pr. Olt 
den omtrentlig dobbelte Pris efter 
andre Vintres Konjun~turer~ 

Harboøre, den 11. Februar 1899. 
Enkelte af herværende Fiskere ha ~:e 
begyndt paa at faa. bygget nye Baade 
til Havfiskeriet, "De have en nogen 
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anderi Konstruktion Og ,ere forsynede 
med Dæk, der kan' tages bort og 
lægges paa; alt efter Ønske. 8aa
danne Baade -koste ca. 450 Kr. 
Efter de Forsøg, man hidtil har 
gjort, synes det; at 'de ikke ere saa 
lidt bedre skikkede til Havfiskeri 
end de hidtil brugted~kløse Baade. 

I en Meddel~lse fra Færring ud
taltes der for et Par TI ger siden, 
at man befrygtede' et Paalæg af 

. Told fra tysk Side, idet derværende 
Fiskeres Kommissionær havde' for
langt opgivet fremtidig, hvor mange 
Pund og hvilken Art Fisk deres 
Forsendelse indeholde. DenneFrygt 
savner sikkert enhver Grund. FiRke
handlerne have i mange Aar med
givet det Slags Oplysninger, der ere 
til Lettelse for det tyske Toldvæsen, 
som fører en Statistik over, hvor, 
megen Fisk der indføres. 

Frederikshavn, d. 1'3 Febr. 1899. 
Sidst forløbne TI ge har Vejret oftest 

. været for blæsende, til at Kutterne 
kunde passe deres Erhverv, de fik 
kun først i Ugen Lejlighed til at 
gjøre en temmelig kortvarig Tur. 
TI dbyttet var derfor forholdsvis ringe, 
det naaede for ingens Vedkommende 
over 50 Snese. Fiskeriet foregik 
dels paa Herthas Flak, dels i Læ· 
sørende, Rødspætten vejede 10-] 2 
Pd, Snesen og betaltes med 1 Kr. 

5S 

75 Øre -,- 2 Kr.' Snesen. Frosten 
i TI gens :Begyndelse afværgede da 
heldigvis den af Fiskehandlerne- saa 
frygtede Ismangel, der blev sat· svær 
Kraft paa Isningen paa de forskel
lige Damme og Aaer, og Hundreder 
af Læs ~ ere kjørte til Ishusene. 
Tilførselen af Rødspætter fra Skagen 
har kun været knap, og det af de 
mindre Baade drevne Kullerfiskeri 
har kun givet tarveligt TIdbytte. 
Det ser ud, soui' om det allerede 
nu lakker stærkt mod Sildesæso~ens 
Slutning, der fiskes kun lidt i Skær
gaarden, og Priserne holde sig des
aarsag stadig højt, i Lørdags betal
tes saaledes 101/ 9 Kr. en gros ab 
Gøteborg; saa knapt Sildefiske og 
saa stabilt høje Prister har _ der 
ikke været tidligere i den svenske 
Skærgaard, Fiskeriet der er i det 
hel~ taget gaaet meget tilbage i de 
sidste 3 Aar. Til herværende For
handlere tilførtes ca. 200 Kasser, 
direkte til Tyskland var der kun 
ringe Udførsel. Fra' Kristianssand 
er der tilført et mindre Parti norsk 
Sild til lignende Priser. Den nor~ 
ske Hummer betales stadigt væk 
med ca. 1 Kr. 75 Øre pr. Pd. en 
gros ab Norge, fra Kristianssand 
tilførtes pr. Dampskib ca. 3300 
Stkr. til herværende Modtagere, me
dens ca. 9000 ~tkr. afgik herover 
direkte / til det tyske Marked. KI.' 

BEKEN'DTG0RELSER 

Fiskekasser 
faas i alle mulige Størrelser. - Bestillinger paa større Partier ønskes helst 
nu i Vintermaanederne, og Kontrakter kan da sluttes til meget billige 
Priser, til Levering straks eller senere. . 

Horsens Damp-Høvle- og Savvær~, 
Peter M.roh. 

I 



tg ... 

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

1 Ugen fra 6. Februar til 12. Februar 1899. 

~~! I~~ 
... I I~~ '1:1 'I. l. CD l. GO CD 'G) C. ...::.I: Q -o CD >. 

Tilført af: Cl c. GO ~ :si! 
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Danske Fiskcrfnrt. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh. 
2 fra andre Pladser 1260 

Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. 

11 fra andre Pladser 
~ 

107172 
4 svenske Fisker-

fartØjer ... 6930 300 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende 1 

Fiskerlejer ... 368 1540 350 . il pr. Jernbane & 
Dampskib .... 25010 3870 140 10128 131200 7210 3045 3 5685 1481 o 

O 
---I-----I---- 3O()'1i2QO -----1----

laIt ... 26270 3870 140 368 125770 3060 3045 5685 1481 

1) 261 Pd. Aal og 89 Pd. Aalekvabber. 2) Aal. 3) 2350 Pd. Laks og 695 Pd, Ørred. 

I alt er der tilført 314518 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,50-5,00, Kassefisk 

~r. 3,00-4,00 pr. Lpd.; Torsk, lev~nde, Kr. 1,80-2,20, Ka~sefisk Kr. 1,10-1,40 pr. Lpd. j 
SIld, danske, Kr. 0,75-1,30, svenske, Kr. 1,00-1,50 pr. Ol) Aal, Kr. 0,38-0,68 pr. ,Pd.; 
Laks Kr. 0,65 -2,00 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,10 pr. Pd.; Gedde, 0,35-0,50 pr. Pd. 

Plads søges 
som Ferskvandsfiskeri
Bestyrer eller som Fisker, 
for et Herskab. Ved
kommende er dygtig i 
Faget. Anbefaling haves. 
Dette Blads Kontor an
viser. 

Bundgarn. 
. .Et brugt, godt Bund

- garn ønskes til Købs. 

Dette Blads Kontor 
anviser. 

Ørredyngel 
leveres' frit Faxe Station 
for 10 Kr. pr. 1000 Stk. 

fra Vemmetofte Skov
distrikt pr. Faxe. 

fi§k.ekroge -Fabriken 
- Selgetlallle l A a .... r li 1888 .g 

I K.t.ea-h aT. 1888 -
anbefaler sit Udsalg at alle Sorter 
Fiskekroge, Sal!. vel i Staa.l, Jæl'}' 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkr~v. 

, Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde 41. 

København K 

For Fiskere. 
Alle Slags Fiskered .. 

skaber faas billig hos 
J osef Andersen Holm, 
Harboøre. Aalevaad 
haves i Reglen paa Lager 
og leveres i mange Stør
relser fra 10 til 140 Kr. 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder Fiskerne 

sine anerkendte Snurrevaad af bed
ste Vare i forskellige Lrengder og 
MaskeetørrelIler til den billigste 
Pris, 90 Øre pr. Favn i tlskefrerdig 
Stand, samt andre Vaad til de for
skellige Fiskerier. Hurtig og reel 
Betjening. 

Chr. Bøntved, 
VaaCtbinder. 

Skagen,' 

Frederikshavns FisKe- og Sætteskipperskole 
'I'APha-rai1ar saavel indenbys ,som udenbys Elever til Fiske- og Sætteskipper~ 

Nærmere Oplysninger gives af Bestyrelsens Formarid1 Konsul 
. Cll4loS i Frederikshavn. 
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Københavns Mekanisk'e 
Net&. Garn .. Fabrik 

M. 'L. Utzon, Mapiendalsvej&&. 

Et Parti Rejeruser,:, 
160, 2.00, 240 lVl. tilsmudsede ved Flyt
ningen, er billig til 'Salg. 

Sejl og Udsalg af Sejldug'. I 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
lalle~ Kvaliteter. 

Nylcjøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

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

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug:, 
disse send~s altid frit. 

F. N. Halmøe. 
Telefon 129. 

Fiskenætfa briken "Dan'mar k", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Hel.dnlrer", 
] m'erer efter Bestilling eller fra Lager it'a vor Jn~d de nyeste og b~dste-
1\f askiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser~ Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgar'll,HamlJegarn og Hørgarn i alle Nr. tit Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ...\.alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handl~nde gives Rabat. Foreepø'rgslerbesvares str.aks. 

ltedig,eret af Q&ud. mat{- lViU~ Lundbeck. - Tl';ykt hos Fra'lltl ?Ari,stttet+. København 
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Nr. 8. 23. Februar. 1899. 

Kadi e ::D:l..s'b1.a.dat udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz (hrisftreu, 6rønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

lndhold: Ny Loka.lferening.- Tysk Dybhavs· 
Ekspedition - Fiskeriet fra. Esbjelg 'folddistrikt i 
Aaret 1~98. Fra Horsens Fjord. Frederikshavlls 
Fiskeri-Sfatistik Oktober 1898 - De engehke Tra;w
lere ved Færøelne. - Nye Kuttere. - Mjndre Med· 
delelser. Fiskeriberetninger. 13ekendt"ørclser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. > Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes dcsmlen i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet beilos selicite 
til Kontoret • 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sa11iD.g, Danish Consulate~ 
5, Museovy Court, 

London E. C. 
'fclcgra.m Adr.: Sølling. London 

Capt. A. Sø11iD.g, 
"ltariendal" 80, Park Avenne, 

. Hull. 
Telegram-Adr.: SølllD" Rull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dansk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetet,q Zoologiske; M1.6SeUrn, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

Af Hr. Entreprenør P. Thomsen, 
Hjerting, er indsendt Indholdet af 
en Bøsse paa Hotel Strandgaal'-
den ........ ' .. ' .. Kr .... 4,08 

paa Nielsens > H~tel ... '. " 1,49 
Ved Tømning af Bøssen 

i Dampskibet "Øresund" 
indeholdt denne ... ;. " 9,62 

laIt Kr. 15,19 

Dansk Fi skerifoFenings Hjælpefond, . 
som har til Formftal at støtte for': 
ulykkede Fiskere og deres Efterlftdte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa DaBsk Fiskeriforenings' Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Ny Lokalforening. 

Fra. dette Aars BBgyndelse at 
regne er der dannet en ny Fiskeri .. 
forening i' Hundsted under Navn: 
F'is~erifo.reningen for Hundsted 
Havnedjstrikt. . Foreningen tæller 

/ 



17 Mediemmer. Formand er Hr: 
Lærer Jenspn; Kikhavn. "Paa sit 
først~ Møde ~c\'algte Foreningen Fi
sker Cornelius H'ansen til Delegeret 
ved Dansk Fiskeriforenings General
forsamling. 

Tysk Dybhavs-Ekspedition, 
(Efter "The Geographioal Jounial.) 

I 1897 fremkom Prof. Chun i 
Leipzig med Planer til en viden .. 
skabelig Dybhavs-Ekspedit'ion, der 

_hovedsagelig skulde holde sig til 
zoologiske Undersøgelser, medens 
kemiske og fysiske Observationer til
lige skulde anstilles. Den tyske 
Regering billigede Foretagendet ved 
at bevilge 300,000 l\'Iark dertil, lige .. 
som der ad Aare skal bevjlges flere 
Summer til Bearbejdelse og TIdgiveise 
af de indvundne videnskabelige Re-
sultater. 

Ekspeditionen lejede Damperen 
"Valdivia" tilhørende det Ham borg .. 
Amerikanske Dampskibsselskab. 
Denne Damper el' 2600 Tons stor, 
'-320 .Fod lang, 43 Fod bred og har 
1250 Hestekraft; den er saaledes 
omtrent ligesaa stor som Challenger 
og kan løbe 10 a 11 Mils Fart. 
Selskabet paatog sig Damperens Ud
rustning med. særlIg Henblik 'paa 
Togtets Bestemmelse; der indrettedes 
saaledes ot Dækshus til mikrosko-' 
pisk~ Undersøgelser, et kemisk La
boratorium, _ et fotografisk Mørkerum 
o. s. v., og der indstalleredes Appa
rater med tilhøre.nde Maskiner af 
de sidste og bedste Typer. Alle 
Arbejdsrum og· LabOl'atorier ere 
store og velforsynede, og der findes 
rigelig Plads til Henstu,vning af det 

indsåmledeMateriale; Kahyttern~ 
el'e store 9g hyggelige, og i det med
givne Bibliothek :findes et fuldstændig 
Sæt af "Ohallenger Reports". 
. Valdivia føres ar en af Selskabets 
Kaptajner, "og endvidere findes' der 
8 Dæks- og M'itskinof:ficerer samt 35 
Mand til Skibstjenesten, 

Prof. Carl Chun ved Leipzig TI ni-
: versitet er Ekspeditionens Leder og 
ledsages af 11 Videnskabsmænd; de 
faa alle, 8 Mark om Dagen af Re
geringen, og deres Liver blevet as· 
sureret for 30,000 Mark. 

Den lste Avgust 1898 KI. 8 EM. 
sejlede Valdivia fra Hamborg ud 
paa sit omb'ent 9 Maaneder lange 
Togt. Rejseruten er foreløbig plan
lågt saaledes: Fra Ham borg gaar,. 
Turen . norden om Skotland til de 
kanariske Øer, forbi Kap Verderne 
anløbende Mundingen af Kamerun 
og Kongo Flodern{' samt W ål:fis~h 
Bay til Kaptown; 'del'efter undersøges 
Agulhas Banken, og over Prins, Ed
wards ø gaar Kursen til Kanten af 
den antarktiske Is, Herfra sejles 
til Kokos- og Christmas-0erne i det 
indiske Hav, til Padang paa Sumatra, 
til Ceylon, Chagos, Seychellerne, 
Amirante Øerne og Zanzibar. Hjem
vejen gaar over Sokotra, gennem 
Rødehavet og Midd(,lhavet. 

Den 3die Avgust ankom Valdivia' 
til Granton for at faa. nogle viden
skabelige· Apparater ombord. ,Her ' 
kan tillige anføres, at Valdivia ogsaa 
har Dr. P bil., C. G .. J oh. Petersens 
nye Skovlvaad(Otter Trawl) 'med 
om Bord til Forsøg paa dybt Vand 
(se Beretningen NI'. VIII fra gen 
danske biologiske\Station). D.en 4de 
Avgust afsejlede Ekspeditionen igen 
og gik norden om Skotland, i Færø 
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Kanalen toges Temperaturmaalinger Nord 'og Syd for Wywille~Thomson 
Ryggen Il;1ed følgende Rfsultater: 

Overfladen 
/ 100 Meters Dybde (ca, l?0 Favne) 

200 (- 105 ) 
300 (- 160 ) 

400 (- 210 ) 
500 ( - 270 ) 
600 (- 320 ) 

Disse Undersøgelser stemme over
ens med Knight Errant's og Triton's 
Observation er i 1880 og 1882. 

Her toges' tillige Observationer, 
over Overfladevandets og de dybere 
Vandlags specifike Vægtfylde, over 
Overftadestrømmene og over Havvan
dets Tæthed, Farve og Gennemsig
tighed. Hver 4de Time noteredes 
de meteorologiske Forhold, idet selv
registrerende Apparater angav At
mosfære'ns barometriske Tryk, Tem
peratur- og Fugtighedsmængde. Disse 
Observationer skulle stftdig fortsættes 
paaTogtet sammen' med Undersø
gelser over Havvandets Sammensæt
ning, medens der tillige indsamles 
Bundprøver. 

Hovedinteressen lagdes dog paa 
Trawli~gel1, og nogle Træk vare 
meget heldige, skøndt det hoved
sagelig var kendte Former, der kom 
op. Den 7 de A vgust fik man i Færø 
Kanalens kolde Vand en overordent
lig rig Høst fra c. 300 Favnes Dybde 
med Trawl bestaaende af Dybhavs 
Svampe, Sølillier, Slangestjærner, 
H a vedderkopper og Dybhavs Krebs
dyr; af en ,Svampeart bragtes saa
ledes over fire Tusind Eksemplarer 
for Dagens Lys. Det viste sig til~ 

'lige, at mange Krebsdyr, som maD 
tidligere antog l~vede paa Bunden, 

Nord for Ryggen. ' ,Syd,for Ryggen. 
9°'8 C. 10°'9 O. 
7° -'8 9° -'7 
7°'6 - 9°'7 
6° -'s 9°'6 -

3°'2 - l ~ ~ 9°'6 - l ~~ ~ . &"0 a> ~ rl- <D 

0°'4 -
<DO~ 

9°'0 -
g. iP 1:1 r ..... I ~~~ rl-"jO 

0°'1 -
"ja> ...... "j 00 "j 
~, IQ.. , "S. I'r' S 
~ al ~<D<D 

maa leve ,et pelagisk Liv i de øvre 
Vandlag ; særdeles interessant er det 
9gsaa, at' mange Dybhavs Fisk, som 
Agassi~ og GUnther mente levede 
paa Bunden, ere pelagiske. Fra 
c. 1000 Favne over Bunden fik man 
en levende Melanocetus murrayi (en 
ejAndommelig udseende Dybhavs 
Tudsefisk) og to ganske ny Arter af 
sorteFisk, hvis Hoveder havde et metal~ 
agtigt Skær og vare forsynede med 
kæmpestore øjne af cylindrisk Form 
og indrettede til at drejes i forskellige 
Retninger. Fra c. 1600 Favne kom 
der. en stor Mængde mærkværdige 
Dybhavs Former op, hvoriblandt 
fandtes sjældne Blæksprutter, violette 
Gopler, pragtfulde Radiol~rier (smaa 
af en Celle bestaaende Dyr med et 
sirligt Kiselskelet) og Ostracoder 
(Muslingekrebs) saa store som' Nød ... 

'der, en ny Art Vingesnegl samt 
levende geleagtige Søpølser, og det 
bemærkedes, at de øvre Vandlag 
ned til c. 300 Favne vare 'ganske 
blottede for disse Arter. ,Straks 
efter at Lukkeposerne tømmes, under .. 
søges Indholdet for at skille de le. 

, vende Organismer fra de døde, som 
kunne antages at være i Færd' med 
at synke til B~mds. Endvidere 'an" 
stilledes omhyggelige Undersøgelser 
over ~ hvor langt under Overfladen 



de' levende Diatomeer, (Kis~lalger) 

og andre m,ikroskopiske 'Planter 
fandtes. 

I Medlems~l~det for 5te .J ar:.uar 
d. A .. omtaltes" at Resultatet fl'a 
Murrays Dybhavs Ekspedition lliulig 
vilde omstøde Prof. Agassiz Theori 
om, at de midterste Bælter af Havet 
er,e ubeboede, saaledes at der kun 
skulde findes Liv i . et Overflade
bælte og i et 13undbælte ; men og
saa Prot. ehuns Undersøgelser synes 
at pege hen paa, at Aga,.c:;sizTheori 
ikke er rigtig. Her ruaa tillige be
mærkes, at Murrays Undersøgelser 
'ere udførte med aabne pelagiske 
Poser, Prof. Ohuns med selvlukkende 
Poser, og at disse i Princippet saa 
forskelligartede Redskaber altsaa 
have bragt det' samille Resultat. 

Paa Vejen til de kanariske Øer 
undersøgte!) J osefine- og Seine Ban
kerne, hvorover der kun findes 100 
Favne Vand, og som gaa stejlt op 
fra Oceanets Bund. Her foretoges 
saavel Lodningel' som Temperatur
maalinger, og Trawlen bragte mange 
Sølilier, Goplepolyper og Sortkoralle~ 
op med sig. 

I Begyndelsen af November naaede 
Valdivia over Guinea Bugten til 
K apt.own, og derfra er den atteJl af
gaaet for over Agulhas Banken at 
søge Syd pau til den ant!1rktiske Is. 

Denne tyske Fkspedition gaar 
forud for en anden endnu større og 
mere om~attende tysk Ekspedition, 
som skal starte i Aaret 1900 og 
blive 2 il, 3· Aar ud~. 
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Fiskeriet fra Esbjerg T~l~· 
distrikt i Aaret 1898. 

Fiskeriet fra Esbjerg Bavn er i 
Aaret 1898 drevet !maledes ': 

FO'J'aarsjiskeriet med ialt 50 in
denlandske Fartøjer, drægtig 965 
Tons med 195 Mands Besætning, 
indkommen 610 Gange med en 
Ramlet Drægtighed af i2006 Tons 
og en Besætning af 1053,912 Pd. 
Fisk og 4000 Stkr. østers (703 

-Tons) til Værdi 103,779 Kr. (mod 
118,453 Kr. i 1897), deraf falder 
paa 43 i Esbjerg hjemmehørende 
Fartøjer.' 99,729 Kr. (mod 97,934 
Kr. for 32 Fartøjer i 1897), disses 
Fangster bestod af 2500 Pd. Kul~ 
ler, 1010~55 Pd. Rødspætter, ialt 
1013,056 Pd. Fisk og 4000 Stkr 
østers. Middel Pris var for Kuller 
8 Øre, Rødspætter og østers 4 Øre 
pr. Stk. n"øjeste Pris for 'Rødspæt
ter var 12 Øre og laveste 2 Øre 
pr. Pd. Vinterfiskeri fandt ikkp
Sted, fOl'medelst ugunstige V pjrfor
hold. Fiskeriet med Bakker, efter 
Kuller er fra Esbjerg nu "en Saga 
blot" og har saaledes fuldstændig 
maattet vige Pladsen for Snurre
vaadsfiskeriet efter Rødspæt~er. U d
byttet af Fiskeriet i Foraaret er af-
sat saaledes: ' 
. Indlandet: Provinsen 384,116 Pd. 
Fisk, København 19,934 Pd., 4000 
Stkr. østers,'Udlandet: Sverrig 406, 
England 330,808 Pd. og Tyskland 
326,258 Pd. . Foraarsfiskeriet, der 
tog sin Begyndelse med Slutningen 
af Marts, har for de fle~te }"art~jers 
Vedkommende givet et tarveligt U d
pytte. At Udbyttet er større end i 
1897 har sin ~arsag i, at' et større' 
Antp.l Fartøjer bar deltaget i Fi-



skeriet i 1898. 1 engelsk -Fiske
damper har losset 5,100 Pd .. Rød
spætter / og 10 slesvigholstenske 
Everter 9,510 Pd. Rødspætter og 
6000 Stkr. østers til Værdi 1516 
Kroner. 

Sommer- og Efteram'sfisker-iet med 
ialt 40' indenlandske Sejlfartøjer , 
drægtig 783 Tons med 164 Mands 
Besætning, indkomne 421 Gange 
med en Ramlet Drægtighed af 8,50 l 
Tons og en Bestuvning af 1,048,097 
Pd. Fisk (699 Tons) til Værdi 
94,405 Kr. (mod 75,543 Kr. i 1897), 
deraf falder paa 39 i Esbjerg hjem
mehø;ehde Fartøjer 94,255 Kr. (mod 
62,715 Kr. for 36 Fartøjer i 1897). 
(Udbyttet af Sommernskeriet er kun 
14,925 Kr. mod 30,4~0 Kr. i 1897.) 

\ Esbjerg-Fartøjernes Fangst bestod 
af 1,045,954 Pd. Rødspætter. Det 
større Udbytte paa Fiskeriet i 2det 
Halvaar skyldes ligeledes Forøgel
sen ar Fiskeriflaaden, men for de 
fleste Fartøjers Vedkomm{mde har 
Fiskeriet gennem'gaaende været sløjt, 
da Vejrliget stadig. har været ugun
stigt. Som noget, ejendommeligt un
føres at der i November og Decem
ber Maaneder l!dviklede sig et ret 
betydeligt inden dybs Fiske/ri med 
Joller og Smaa-Travl; dette Fiskeri, 

. hvori ca. 60 J olIer fra Esbjerg· del
tage, støttede noget paa det daarlige 
Havfiskeri, og Udbyttet heraf var i 
Decem.her Maaned alene ca. 12,000 
Kroner. 

Kun 1 udenbys Fartøj deltog i 
Efteraarsfiskeriet, og af udenlandske 
Fartøjer have 11 slesvigholstenske 
Everter losset 2,500 Pd. Rødspætter 
og 117,000 Stkr. østers samt 950 
Pd. Tunger og Pighvar til Værdi 
5,342 Kr. Middelpris var paa. Rød
spætter 9 'Øre, Tunget' og Pighvar 
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50 Øi'e pr. Pd. og østers 4 Øre pr. 
Stk. Udbyttet afsattes til Indlandet: 
117,000 Stkr. østers, Proyinserne 
310,125~ Fisk,. Kjøbenhavn 9,842; 
Udlandet:, SvelTig 3,372 Pd., Eng~ 

land 190,012 Pund og Tyskland 
538,196 Pd. Med Hensyn' til det 
ovenfor omtalte indendybsFiskeri 
bemærkes, at da dette Fiskeri dre-. 
ves i stor Udstrækning fra Esl>jerg 
Hjerting og Fanø, og man næppe 
ved dette, paa den Maade som- der 
gaas frem paa, tager sig iagt for, at 
llndermaals Fisk og Yngel i stort 
Omfang ga~'r' med, hvorved der til
føjes det egentlige Rødspættefiskeri 
ubodelig Skade, bør der itide træffes 

. For"anstaltninger til at skjærme 
Ynglen mod hensynsløs JJ dryddelse. 
Virkelige Fiskere indse ogsaa, at· 
der } saa Henseende. bør gøres 
noget for at fjerne Faren. Rub og 
Stub er hidtil medtaget, pakket i 
Kasser og sendt . til England, og 
mærkelig nok er god Pris opnaaet 
for denne Vare. 

Aa'fsudbyttet har ialt udgjort 'for 
herfra fiskende 50 Fartøjer .med 195 
J\'[ands Besætning: 2,500 Pd. Kuller, 
2099509 Pd. Rødspætter og 4000 
Stkr. østers ti! Værdi 198,182 Kr. 
(mod 193998 Kr. i 1897 af 46 Fat
tøjer) heraf falder paa 43 Esbjerg
Fartøjer 193,982 Kr. (mod 173,4:77 
Kr. i 1897). Der er saaledes et 
Mere-Udhytte af 20,505 Kr. mod 
1897, dpI' kun skyldes Fartøjs-For
øgelsen. Den herfra fiskende og 
her hjemmehørende Fiskerflaades 
Værdi andrager ca. 226,390 Kr. og 
Netto Tonnagen 844 Registertons. 
Fiskerfartøjs-Registret er i· 1898 
tilført 10 større Fiskekvaser, hvoraf 
3 ere nybyggedepaa Abrahamsens 
Værft paa Fanø, 2 ere indførte fra 



England og 5 fra andr~ indenHmdske 
Toldsteder samt 1 Dampskib over· 
ført fra Fanø Registrerings Distrikt. 

For u/lovligt Fisk~ri paa da·nsk 
-Søterritorium er af Fiskeriinspek
tionsskibet Grønsund anholdte 9 
engelske og 3, tyske Fiskellamp~re, 
der hver mulkteredes med 200 Kr . 

. 'og Sagsomkostningerne, hvorhos Red
ska ber og Fangst konfis~{eredes. 

'Esbjerg Havn har, som EXP01't· 
Havn for Fisk, til England fra det 
øvdge Danmarkhavt en Udførsel i 
1898 af - 1,372,254 \ Pd. AaI og 
210,206 Pd. anden Fisk til ~n samlet 
Værdi af 710,776 Kr., hvortil kom
mer 520,820 Pd. Fisk af Esbjerg 
Ubyttet til Værdi 30,600 Kr., . 

Fislteriet fra Hjerting har i Aarøt 
l898 været drevet af 18 Fartøjer, 
drægtig 19,5 Tons med 55 Mands 
Besætning, indkomne 1075 Gange 
med en samlet Drægtighed af 11,596 
Tons og en Bestuvning af 932,334 
Pd. Fisk (62J1/2 Tons) til Værdi 
5'7,391 Kr. (mod 48,992 Kr. i 1897) 
eller etl'vlere-Udbytte af 8,399 Kr. 
i 1898, der falder paa Foraarsfisk~
riet, idetEftera~tsfiskeriet paa Grllnd 
af urolige Vejrforhold ikke har kun
net drives siden i O~tober og derfor 

. hal' givet yderst tarveligt Udbytte. 
L,-Il. 

Indsendt til Optagelse. 
Indsendte Artikler, der ofte om· 

han.dle Forhold, om hvilke Roilaktio
nen ikke er i Stand til at dømme, 
stan, hvor ikke a.ndet bemærkes, for 
Indsenderens Regning: . 

Fra' Horsens Fjord. 

Da: jeg hører flere forskellige Me~ 
ninger om Fisk.eriet paa Horsens 

Fjord,~ skal jeg her meddele lidt om 
Beskaffenheden af denn.e Fjord, paa 
hvilken jeg har fisket i 26 Aar med 
forskellige Redskaber. Der er flere 
Fiskere, /som mene, a,t Hornfisken, 

, Torske~ og Silden ikke udgyde deres 
Hogn paa Fjorden; flere Bundgarns· 
fiskere kunne imidlertid bevise, at 
Gal'nene have været fulde af Rogn, 
og 'af Hornfiskeyngel fanges mange 
paa 5-6 Tommers Længde i, Reje
ruser, ligeledes Torskeyngel af samme 
Størrelse, ogsaa fanges en Del Ørred-

'. yngel paa 3-4 Tommers Længde, 
særlig i de laasede Vande. Det er 
først i de senere Aar, at Ørred
yngelen har vist sig saa fuldtallig, 
og der fanges nu ogsaa store Ørreder, 
særlig i d'C sidste tre Aar, det kunno 
vi takke Fiskeriforeningen her for, I 

der har udsat flere Tusinder i Bække 
og Aaet, som løbe til de laasede 
Vande. Hvad det' øvrige Fiskeri 
paa Fjorden angaar, da er det 
tarveligt, der tages for kraftigt fat 
med Bundslæbevaad i en saadan 

. lille Fjord; vi ha vde for fa fl, A ar 
tilbage en god Indtægt af Vildande
fangsten, da enhver Haad indbragte 
ca. 1000 Ænder i Vinterens Løb; 
dptte er nu ogsaa ødelagt, nu fanges 
der saa godt som ingen, da Nærin· 

- gen er ødelagt af Slæbevaadene, 
denne Næring er den samme, som' 
Skruppen leVN' af nemlig smaa Skal
dyr og Snegle. Skrupper,er der 
del'for bellt=>r ikke mange af, og 
Aalene ere smaa, 5-6 Stkr. pr. 
Pd. D,e eneste Steder, der er Frem· 
gang at se, er i de la asede Vande, 

. endskøndt Laasningen aldrig har 
været overholdt grundig. 

Carl Christiansen, 
J!'isker. 

Horsens. 
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De engels~e Trawlere ved' 
Færøerne. 

I sidste Nr. omtaltes, at "Guld
borgsund" havde anholdt eu hel 
Flaade af Trawlere ved Færøerne. 
Det meddeles nu, at den Dagen 
efter ~n.dvidere anholdt .tre, og'senere 
overrumplede deD. en, som laa og 
trawlede helt inde under Land ved 
Vaagø. Denne viste sig at være en 
af dem, som Dagen foru(.l var bleven 
mulkteret i Thorshavn. Dette blev 
den PU dyr Historie, thi foruden 
Konfiskation a(Ji"langst og Redskaber 
fik den en Bøde paa 80 Pd. Sted. 
Kaptajnen anslOg V ætdien af Fang-

, sten til 250 Pd. Sterl. og hver Trawl 
til 5-5 Pd. Sted. 

Fra: London meddeles, at Repræ
sentanten ,for Grimsby, Doughty, og 
Admiral Field forespurgte i Under
husets Møde den 20de angaaen4e 
deu Behandling, der var blev en en
gelske Fiskere til Del ved Færøerne. 
Understatssekretæren svarede, at den 
danske Regerings Opmærksomhed 
var ble\'en henledet pæa Sagen, og 
at den havde lovet at fremskynde 
vedkommende Kaptajns officielle Be
retning. Indtil denne forelua, kunde 
dep. engelske Regering ikke foretage 
noget Skridt! 

Doughty spurgte de.refter :Marine· 
minister Goschen, om han var op
mærksom paa, at 23 engelske Damp
trawlfiskere den 5te Februar vare 
blevne anholdte af en dansk Kanon
baad ved Færøerne, om han vid
ste, ,at danske Kanonbaade havde 
behandlet britiske Fiskere paalig
nende Maade ved Islands Kyster, 
før der var blevet sendt britisko 
Kanonba.ade derop til Be3kyttelse, 

og om han havde til Hensigt i 
inderærende Fiskesæson ,at statio
nero K'anonbaade ide islandske' 
og færøisk.o 'Farntnde til Beskyttelse. 
af de britiske Fiskere. 

.Marineminister Goschen erklæ
rede, at 'Admiralitetet ikke var i 
Besiddelse af nogen officiel Under
retning om Sagen, at han ikke 
vidste, hvilke Begivenheder det an
det Spørgsmaal . sigtede til, - og 
Jtvad det tredie Spørgsmaal angik, 
saa vilde engelske Kanonbaade, 
som blove stationerede i de island
ske og fæl'øiske Farvande, ikke 
være berettigede til at hesky~te bri
tiske Fiskere mod Straf for Kræn
kelse af de danske Love. 

Nye Kuttere. -

Frederikshavn, d. 20, Febr. 1899. 

I Onsdags løb atter en nybygget 
Kutter af Stabelen, denne Gang fra 
Skibsbygmester N. Olsens Værft. 
Den fik det gode N a vn "Frem« og 
er bygget for et Partrhederis Reg
ning, for hvilket Fisker' N. Ohr. 
Rønnert skal være bestyrende Rheder. 
Fisker Niels Ohristensen skal være • 
Kutterens Fører. Kutteren, der er 
hjemmehørende i Frederikshavn og 
37 Brutto Tons drægtig, koster fuldt 
udrustet Uled Petroleumsmotor og 
Vaad ca. 13000 Kr. Motoren leveres 
fra Aktieselskabet "Frederikshavns 
J ernstøberi og Maskinfabrik" og er 
af dette 'Firmas eget Fabrikat. 

Denne K utter var den 49de og' i 
Fredags løb den GOde af Stabelen fl'a 
samme Værft" saa Begivenheden 
var denne Gang af en vis Højtide
lighed. Den første Kutter byggede. 



paa dette Værft i 1885, saa det er 
jo et forholds~is betydeligt Antal 
Fartøjer, der i disse 14, Aar ere 
byggede, og at hele, Virksomheden, 
hvorved mange Mennesker faa deres 
daglige Udkomme, er af stor Betyd
ning for vor By, er indlysenue. Til 
Illustrering af dette kan anføres, at 
V ærdien af disse 50 Nybygninger 
næppe kan anslaas lavere 700,000 
Ki" Maatte Fiskeriet stadig udvikle 
sig saaledes, at Trangen til nye Kut
tere i de næste 14 Aar maa være 
lige saa stor, da vil Thlester Olsen 
let kunde opleve den Dag, da Nr. 
100 sættes Vandet fra Værftet. 3 
ere f. Eks. for Tiden under Arbejde 
og flere skulle være bestilte. Olsens 
driftige og forstandige Qverledelse 
af Værftet er en Borgen fol', at 
næste halve Hundrede vil blive 
ligesaa solidt byggede og velsejlende 
Fartøjer, som det første halve Hun
drede tilfulde har' vist sig at være. 
Den Kutter, som gik i Vandet i 
Fredags, er et Søsterskib til oven
nævnte Frem og' bygge~ ligeledes 
for et Partrhederis Regning. Par
tikulier Carl Ambjørn skal være 
Kutterens bestyrende Rheder og 
Fisker Karl Kristensen IH unck dens 
Fører, den skal hedde "Nevada" og 
er' af samme Brutto Drægtighed og 
~il samme Pris som "Frem". Mo
toren er leveret fra Bolinders me
kaniske V æl'ksted i Stockholm. Kl. 

Mindre Meddelelser. 

Havets Angreb paa herværende 
Strand har, navnlig siden Høfdernes 
Bygning, været særdeles stærkt, skri
ves der til Ol fra Bovbjerg den 17. 

II 

ds., og man antager, at Landtabet 
her i de sidste 10 Aar har andra
get over 100 Alen. Som et talende 
Bevis paa Skaden kan nævnes, at 
de 10 Tdr. TJand, der høre til Bov
bjerg Fyr, i forrige Uge solgtes ved 
Auktion for 1600 Kr. I Aaret 
1877 købtes dette Jordstykke ,for 
6,700 Kr., og Havets Fremrykken 
har i den mellemliggende Snes Aar 
foraarsaget dette -Tab. 

Store Priser. I forrjge Uge 
sendte et Fiskerla v fra Dybaa i 
Fjaltring 10 Stkr. almindelig store 
Havtorsk til Hamborg at sælges af 
Lavets derværende Kommissionær. 
De bragte, efter hvad der meddeles 
os, 35 Rmk. hjem, en før ukendt 
stor Betaling. 

Struer, den 16. Februar 1899. 
pe af vore Fiskere, som ligge ved 
1\101s for at deltage idet derværende 
Sildefiskeri, have baft et Sammen
stød med de lokale Fiskere,' idet 
disse' ved at udsætte Ruser langs 
Kysten, hvor Sildene tages, hindrede 
vore Fiskere i at arbejde med deres 
Slæbevaad. Konflikten jævnedes ved 
Hidkaldelse af Fiskerikontrolløren, 
som bød Ruserne inddragne. 

~iskeriberetninger. 

Barboøre, den ~ 7. Februar 1899. 
Den bedste Fangst, der er taget af 
noget Fiskerlav her for Kysten siden 
Efteraaret, opnaaed'es. en Dag i for
rige Uge af to Baade. Den enc 
havde 63 Snese Kuller, den anden 
48 Snese, foruden nogle store Torsk. 

Baadene vare ca. 5 Mile af Land 
og endte først den risikl.\ble Fiske .. 



turhenad Morgenstunden den føl
gende Dag. 

I ,Gaar prøvedes igen) man var 
meget langt ude og kom først i 
Land ud pa-a Natten. Udbyttet var 
fra - 1 til 9 Stykker Kuller pr. 

,Baadelav, og man er nu bestemt 
paa fuldstændig at indstille Hav
fiskeriet indtil Vaaren. 

Frederikshavn, d. 20. Febr.1899. 
Ligesiden . Onsdags i sidst forløbne 
Uge have vi havt .rolige og for Fi
skeriet gunstige Vejrforhold. Hen
ved et halvhundrede Kuttere ere i 
de sidste Dage indkomne fra Fangst
'pladserne, saagodt som alle med 
nogenlunde god Fangst, saa Tilfør
selen har været betydelig; desværre 
synes K valiteten af Rødspætter 
under det normale, den meste Del 
af Fangsten vejede 10 Pd. og der-:
under Snesen. Fra Herth~s Flak 
og Aalbæksbugten indkom henved 
Halvdelen af ovennævnte Antal 
Kuttere med 50-300 Snese' Rød
spætter pr. Kutter, de Kuttere som 
ikke havde fuld Last 'indkom nær-

. mest paa Grund af mindre Skade 
paa Spil og Vaad. Rødspætten 
vejede 9-11 Pd. Snesen, ja en
kelte Laster skulle endog kun have 
vejet 8 Pd. pr. Snes, og betaltes 
med 85 ø.-~ Kr. Snesen. Resten af 
Kutterne fiske die paa Grundene 
nord af Læsø, hvorfra indbragtes 
Laster pau 100-250 Snese, v:ejende 
10-13 Pd. Snesen og betalt med 
1 Kr. 75 Øre - 3 Kr. Snesen' 
Fr,a disse Pladser skal en Del Kut
tere være afgiaede direkte til Kø
benhavn. Tilførselen fra Skagen 
har i alt Fald he.r tH Byen -
kun været ubetydelig. Særlig til 
det tyske Marked er der a.f~aaet 

70 7 

betydelige Partier Hummer herover 
fra Kristianssand, ialt over ilOOO 
Stkr.) til. herværende Modtagere 
'indtraf kun c~;. 1400 Stkr., men, den 
høje Pris - ca. 1 Kr. 80 Øre pr. 
Pd .. en gros ab Kristianssand ~ 
frister ej heller til . store In~køb. 
Tiltrods (Ol' at Sildeprisen dog er 
falden noget - i Lørdags betaltes . 
saaledes kun 8 Kr. pr. Kiste en gros ab 
Gøteborg, for 8 Dage siden derimod. 
101/ 2 . Kr. har Tilførselen i sin 
Helhed kun været knap, til hervte
rende Modtagere ankom ca. 200 
Kasst>r, direkte til det tyske· Mal'.' 
ked afgik ca.' 100 Kasser og 60 l 

Kasser overlossedes direkte i Damp-
skib fra Newcastle. ItI. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt' Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen; 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave) 

m. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur. Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(~den n~ga.ve) 

V. 
Odderen og dens Fangst 

a.f Arthur Feddersen, 
(~den Udgave.) 
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VI. 
lim at gøre Fiskegarn holdbart, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

lemmer ved Henvendelse tii ForenIn
gens Kontor, Stormgade 20, Kø-' 
benhavn V. 

VII. 
Udklækning af Brredyngel og dennes 

første Pleje Beskrivende Katalog 
over 

af Arthur Feddersen. 
2den Udgave. 

,udleveres gratis til Foreningens Med ... 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Udarbejdet af P. Villumsen. 

Pris 25 ørc,j 

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

i Ugen ira 12. Februar til '19. Februar 1899. 
-- --

Il '$l~; '- I ~ ~ I IbØ~ "Cl '-
Q I~~ 

..1tJI!. '- Q..c 
(OCI;I CI;I >to 

Tilført af: "ii ~-g Øl c. .... (O ~ ::! 
I as ~ 

..1tJI!.'- "Cl "Cl = =.!! .. :; 

I 
(i.) 

CU&. "Cl "; 
11 ex::- 1:1: ~ = &.(1) c:t -,= CI;I 

I- ..1tJI!.~ I- ::.r:: c~ ~ CD ..1tJI!. 
<'II (I) (1)0 -< o 

Danske Fiskerfart. : I)d. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh. 
3 fra andre Pladser 9360 375 1 450 

Danske Kvaser: 
fra Frcderiksh. 

9 fra andre Pladser 82242 
13 svenske ]'isker-

fartøjer ... 36720' 950 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende (I 

Fiskerlejer' . . . 792 2 2460 1421 
pr. Jernbane & 4 

Dampskib .... 39158 3680 200 400 2 5520 2200 176900 4602 5685 5 5920 [8329 
- ---I-----I--~-------------

lalt ... 48518 3680 200 1567 127392 3150 176900 6023 5685 5920 8329 

1) Sletter. 2) Skrupper. 3) 1204 Pd. Aal og 217 Pd. Aalekvabber. 4) Aal. 5) 4900 Pd. I .. aks og 'l85 Pd: 
Ørred. 

lait er der tilført 387364 Pd . 

.Betalt Gennemsnitspris afOpkøbero: Rødspætter: levende, Kr. 5,00-5,30, Kassefisk 
1\1'. 3,oo-~,50 _pr. Lpd. i Torsk, lev~nde, Kr. 1,65,-2,00,. Ka~sefisk Kr. O,5?-1,OO pr. Lpd.: 
Slid, da~lske, Kr. 0,50-1,00, svenske, Kr. 1,00-1,25 pr. Ol) Aal, Kr. 0,3D-0,68 pr. Pd., 
lJaks .K.r. 0,50 -.2,15 pr. Pd.; Ø1Ted Kr. 1,10 pr. Pd.; Gedde, 0,25-0,40 pr. Pd . 

. BEKENDTGØRELSER 

. For Fiskere. 
Alle Slags Fiskered

skaber faas billig hos 
Josef Andersen Holm, 
Harboøre. - Aalevaad 
haves i Reglen paa Lager 
og leveres i mange Stør· 
relser fra 10 t11140 Kr. 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder Fi$kerne 

sine anerkendte Snurrevaa'ii af bed~ 
ete Vare i forskellige Længder og 
Maskestørrelser til den bIlligste 
Pris, 90 Øre pr. Favn i ftskefærdig 
Stand, samt andre Vaad til'de for
skellige' Fiskerier. H urUg og reel 
Betjening. 

Chr. BOBtved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Plads søges 
som Ferskvandsfiskeri
Bostyrer eller som Fisker 
fol' et Herskab. Ved
kommende er dygtig f 
Faget. Anbefaling haves. 
Dette Blads Kontor an-
viser. 

" 
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· Køb'enhavns' Mekaniske 
Net&. Garn .. Fåbrik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej 55. 

Et Parti Rejeruser: 
160, 200, 240 M. tilsmudsede ved~ Flyt
ningen, er billig til Salg~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Pdma amerikansk Bom

uldssej1dug, direkte ind· 
kjøbt, tilbydes-langt under 
gangbare Priset'. 
Vandtæt præpareret Dug. 

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nylcjøuing p. Falster 
i Februar 1898. 

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

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Du~, 
djssesendes altid frit. 

. F. N. Halmø8. 
Telefon. 129. 

Alton'a Fiskeauetion.' 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 .H elsill g'ør" , 

]I'\'prer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og hedste 
l\Llskinerforsynede, Fabrik: 'Silde .. , RødspæUegarn ,Aaleruser, Aalerader. 
Rojeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ui.lsgar'il, HamlJe:qanl og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..\:aleknber, Kork, Flaadtræ og' Katec]lu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
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. MEDLYSllAD 

Nr. 9.' 2. M'arts. 1899. 

Ked I E. :n:::Lsbl.adet udganr hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse tjl 

Frantz (hrlsttreu, G,rønnegade 'IO, Københ.avn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

I,nje af l/S Sides Brede; for staaende Aunoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Til Kolleger j K0benhavns Amt.
Om Ørredens Vækst og Modenhedsstørrelse. - hta
tistik. over Fiskeriet og Redskaber paa. Odemo Fjord 
1898 Sildefiskeriet ved Mols - Lovforslaget om 
Saltvandsfiskeri. - Udplantning af Rødspætter i 
Sverlig. - Mindre Meddelelser. - Fiøkeriberetnin
ger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm .. 
galle 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\ledleDlsbladet, 
træffes desuden 'i Alm. 6-7 Svanomose:' 
gaardsvej SJ A, 3, S. Sager vedrørellllo Re .. 
daktlonen ilf Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

~----------------------,-"rove og andre ~"'orsendelsel' til For-
eningens Konsulent bedes al~id 'alone a.dres
sorede ti! hans'Bopæl :falkonergaardsveJ 16, 
København V: 

, ~ftertrykaf l\1edlemsbl~dets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. ' " 

'Capt. A. Sølling, Danish, Con~llla.te~ 
,a,~~},~uri, 

London E. 0.-" ' 
" Telegram Adr.: ,.l.llI1g. ,'I"on40Jl 

, 'Capt.~~. SøWDt, , 
)'~~ ,80, Park' .lveue, ' 

" ,Hull. 
~e1.gram.Adr .• 8øtlhlg, Hall. 

Sæi.undehaler, 
"'!' <:'~·i ~., . ... 

~om j,nds,endes til ~D~lltik ~i~k~!,,i~ 
, fOJWJlinl)~", bede~', adiesserede ' til' 
Uåiversitetets ,'Zoologiske Museum;, 
København K., og: ikke til For .. 
ehingans K,~tor •. , 

'" 
" 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fra Hr. Konsul Bertbelsen, . Ring
købing~ er indsendt Indholdet af 
Bøsserne fra Ringkøbing Klit og 
Ringitøbing ....... Kr. 8,90 

Fra Formanden for N ak
skov og Omegns Fiskeri
forening, Hr. Fisker Ole 
Andersen, er indsendt 
Indholdet af Bøsser der-
sted's . .. . . • . • . .. " 1,76 

laIt I Kr. ) 0,66' 

Til Kolleger 
i Københavns Amt! 

Da Undertegnede bar 'modtaget· 
Meddelelse om, at de, 8tcemmeb~ret. 
t;g~,~ ~ til Dafi~\~1f_ri~~~;~;
styrelse5gla~ ha"e'\.ellu~~t mig "mEfI 
'V al~!i,1 ,~~, -J'\f.lle8tyr~se&ra}\t\~ 
fornævnt~, Amt; u~dhider jeg'~, ikJ(e,' 
åt ~)l'in~e en Ta~; 4~:for,. ,og./,ii_ , 

"-d~t. ~~ mi~()ve~~tlig;'oni je., 
kunde: bidrage HF at, frem~e# vor' 

,Stands Interesser. '. ,," 
Taarhæk, ,G. 2O~ Februar,.189D •. ,' 

" ,J. P .• l .... 
" . Filtker. ; 

" 



.t A~reDe.':t;S~50g ,96 fore~og Dr;, 
:.rh. Morte'1 --N\ Undersøgelser ovef 
Ørred,ens Væk;,t og Modenhedsstør
~else "fo:flt, Dan'sk Fiskeriforening. 
N~denstaaendie publiceres den ~f Dr. 

'Mortensen ()mnævn.~e Undersøg~lSer 
afgivne Beret:p.ing.': " 

Om 2~rredens' Vækst og 
lYIodenhedsstørrelse~ 
Af th. Mortenlen, Dr. phil. 

Den Opgave, der stilledes mig, 
'var at' undersøge Vækst og Moden.: 
hedsstørrelse . hos Laksen og Ørre
.den. Grunden' til, at der her al
ligevelkun tales ,om Ørreden, er 
den simPLe, at det, var u~uligt. at 
Jaa et nogenlunde anseligt Antal 
Laks til Undersøgelse. Selv kunde 
jeg naturligvi~ ikke komme til at 
fange større Laks, og, jeg var da 
henvist til, hvad der, var at, se i 
Randers. Jeg fik ogs.aaenkelte 
Maalinger derft'a, men' saa fa a, at 
de intet viser. 'Muligvis kunde der 
nok være,' fisket pogle ~akseunger 
'højere oppe i 'Gudenaaeu og dens 
Tilløb; IlIen, da det med temmelig 
Sikkerhed ktinde forudses, at det 
:v\100 blive 'et .sria ringe Materiale, 
4er saaledeR kunde skaffes ~il Veje, 
at der paa ingen Maade kunde op-

, naas' n'oget Resultat "apgaaende La:x;
~ns V ækst" de~ve'd, ' anvendte~' l1e1e 
;riden', til ;3.t studel'e 'ØriJedEm. 'Af 
ilenne er det da ogsaa 'ly~kedes at ~ 
tiljejebringc et' ref stort U ndersøgel~ , 
scs .. }:[,ateriale; sdm' ialtfalil 'foi! en. 

,Døl 'giv,er ,sikre' Opiysni'nger, om 
Ørredens V(ekst. 

Ved '>~e første U~dersøgelser; i, 
18~A,<)ykk~des <let' ikke at 'faa ko~
stateret- den' første Aargang med' 

Jilstræ~k~lig Tydelighed. J eg vidste 
endnu i$ke, hvordan disse' smaa 
Fisk 'skal, fanges; ,man ser dem, ikke) 
let i.Aaerne ',--- Jeg mente derfor 
_at have Aarets Yngel, O-Gruppen, 

" j .'dem paa..~ 4'7""""6" Længde... Det 
,'har nu.vis-t sig at, være urigtigt. 
,Paa forskellige Steder lykkedes det 
mig i Efteraaret J896 at faa fat i , 
den virkelige O-Gruppe., den paa 1/2, 
eller ~13Aår, 'nemlig i Karup An., 
Høyen-Aa ved V ejle, Borre~ejle-Åa. 
ved Ro~kilde og Øle-Aa paa Born
holm, ,Og det i saa stort Antal, at 
de opførte paa den sædvanlige 1\I aade 
paa Maaletabellerne giver en meget 
tydelig Gruppe. 

Disse unge ,Ørreder lever mest 
oppe i ganske smaa Grøfter, hvor 
de 1{an fanges, med Kætser eller 
Bril eller med Medetøj. ' Har man 
først set en Gang, hvor de" opholder 
sig, kan" nian let filHle de- rigtige 
Steder, ogsaa i Vandløb, man ikke 
tidligere har undersøgt. Underilllaa 
Græstuer i ,Vandkanten,: men især 
hvor r Løv, o. 1. danner Dæmninger; 
hvorover Vandet styrter ned i smaa 
Kaskader, saa deF fremkommer; en 
F01'9ybning og et . lille Bassin neden~ 
for Dæmningen - det er disse Snlaa '. 
FiskesYndlingspltHlser,-. der staar. 
deskju:lte ,,' og,lurer paa de In~ekter 
og Orme,' ~Oln, skylles ,ned med 
Vandet. 'Kaster" J,nan Snø1:en' ud 
sa~danne Sieder;' ka'~~, '~~n', være 
tem melig sikket: pan. 'at' faa Bid 
stl~a~s, og efter 'nogen, Øvelse ,kan' 
man let --fange dem, og aet saaietles; 

',at ,de' ikke sa:aresafKrogeq, man 
hehøver saaledos ikke at gøre: .,de 
vakre $maadyr nogen Ska.'de,. 

i :. ~'" • {~~. . "" • , 

For atyære' sikker'paaikke at 
komme til at maal.e de samme .~l!;" , 



divider flere Gange, skar jeg Fedt· 
_ finnen af dem, der blev maaIte. 
Ofte har j~g saaledes kunnet kon~ 
statere, at jeg har fanget samme 
Individ to Gange paa Medetøjet. 

Paa Tabel I. er l\1aalingerne fra 
de forskellige Steder, hvor jeg har 
gjort Undersøgelser, sammenstillede. 
Forklaring af de . anvendte Tegn 
findes paa Tabellen. ,Maalingerne 
fra Bornholm (Øleaa) er stillede 
først, da de giver det smukkeste og 
. tydeligste Resulta t. Øleaaen er 
et tpmmelig ubetyd·eligt Vandløb i 
lien sydøstlige Del af Bornholm, men 
det største paa øen. Et Par Tu~ 
send Alen fra Udløbet er der PU 

SInse, der spærrer hele Løbet; den 
hører til Gaarden "Slusegaard" , 
som ligger derved, Om Effera::u'åt 
foregaar der her et temmelig stort 
Ørredfiskeri. Ejeren af GaardeQ, 
Hr. Proprietær'Skovgaard, har været 
saa venlig at mattle de Ørreder, han 
fangede i Efteraatet S6 og sende 
mig disse Maalin~er; det er disse, 
der giver de to øvel'ste Grupper i 
001. 1. De større Foreller eller 
Bækørreder, der' er opførte i denne 
Oolonne, er fiskede med Snøre oven~ 
for Slusen; a.lle de, der lever,neden
for Slusen, gaar fo\'modentlig ud i 
Havet ved normal Tid og Størrelse. 

Man ser i denne Oolonne for
,neden 3 Grupp~r_ af Foreller: fra 
2-4 ", fia 41/,~7 "og fra7 1/ 2-11 ". 
Der kan ing,en Tvivl være om,' at 
di~se 3 Grupper rephesenterer 'de 
3 første Aargange ,af Foreller. Den 
øverste Gruppe er mindre udpræget 
. og. indeholder muligvis nQgle, der er 

<lllere end a,Aar gamle. ·-Af Gra.a
~rreder-er 'der to, ,temmelig tydelige 
Grupper.: fra' 10-'-17 .( / og fra 

,~ 

17-:-24". Det kan næppe. vært 
tvivlsomt, at disse to Grupper re· 
præsenterer to Aargange af Graa
ørreder. 'Da Ørredertle i Reglen 
vandrer ud i Havet, naar de er ca. 
6" lange, altsaa om Foraaret i 
Begyndelsen -af deres 3dje Aar, bli
ver den første Gruppe, af Graaørre., 
der altsaa ogsaa en IL-Gruppe, 
jævnaldrende med ll.-Gruppen af 
Foreller; den øverste Gruppe bliver 
altsaa først en lIL-Gruppe., (Det 
forudsættes, at Ørreden gaar op for 
at yngle, sao. snart den har været 
en / Sommer i Havet; muligvis er 
dette ikke Tilfældet med dem alle, 
lUon det lader sig næppe paavise 
paa anden Maade end ved Mæl'k· 
ning af de udvandrende Foreller). 

Denne Oolonne giver en udmær
ket Fremstilling af hvor ulige V æks· 
ten er hos Ørreden, E'ftersom den 
vandrer ud i Havet ellerb liver oppe 
i det ferske Vand. Det er let at 
forstao., at det maa 'Tære saa: de 
første har Havets uendelig rige Fi
skestime.' at fraadse j, de sidste 
maa nøjps lDed de Smaadyr:Insek
ter, Orme, o. s. v., der føres med 
af Vandet j Aaen. 

I '001. 2 er opført Maalene paa 
et større Parti Ørrt'der .. fra Born· 

,holm, som jeg fik Tilladelse til at 
maaIe hos Hr~ Hrosserer Winkler i 
København' i Efteraal'et 95, De 
stemmer go'dt nled første Gruppe :,tf; 

Graaørretler i 001. 1. 

I 001. 3 er sammenstillet l\faaleaøi . 
p~a Ørredet fra' V <'jlefjord. 08'~a. 
Denne, .Lokalitet fre:mbyder ogsåa 

.. l'et_ god Lejligbed til at under$Øg~ 
Ørrede!ls V ækst~. da de.t. erm:uligt -
at faa fat i næsten alle de . Fisk, 
der gaar ,.opom' Eft~l·aaret.~_iI 

-I 



Mæ~gde"tanges ud~i ~jorden (sær· 
lig i Ruser), ~ndre i Ørred-T~nerne 

,lidt ovenfor Aal'fls Udløb, hvor fak
tisk .alle de opga-iu.u'deFiskkunde 
fanges, saafremt ikke der blev holdt 
aabent til Tider, som' det er paa
budt, i Fiskeriloven. Derved kom
mer'adskillig~ højere op i Aaen, 
~vor der igen drives ivrigt Fiskeri 
efter dem (m'ed, N et og Pulskølle 
eller' med Lyster)'." Ved at, sætte 
mig, i Forbindelse med den' Fiske-

,handler, Hr. Martin Jensen, 'der 
køber de Ørreder~ som fiskes i Fjor
den, med Ejerne 'af Ørred-Ten~rne 
og med en Man~, der fi&kede højere 

,oppe ,i Aaen, og faa dem til at 
, veje og maale de Ørreder: de fan

gede eller' købte, er det lykkedes 
mig at faa et' betydeligt Materiale. 
herfra. Endvidere ~ har jeg selv op
holdt,-mlg der i nogen Tid i E f ter
aaret 1895 og 96 og med Snøre 

,.fanget et,. stort Antal Foreller i, 
Høyen·Aa. Maalingerne fra' de to 
Aar 'er holdt.e' hv'er for sig. I 1895 

'lykkedes det mig ikke at finde 
O-Gruppen, men i 1896 fangede jeg 
'et større ,Antal' deraf. Der ses 
sahledes her, en O.; og en f Gruppe, ' 

/ _svarend.~, til dern fJ"a- Øleaa; at Ør
rederne af O-Gruppen her synes lidt 
~tøri'e ~n<f de ,fra' Øleaa~ beror sik
kert r~~:Faflg&tmaaden ; i' Øleaa -
fangedes d~1l}e4sma~atbundet Vf,ta4, 
.j~øy~n-~a·!~~~ Med~~.Ø~ipaa,·'~i~n_ 
~idst~ 'MaadefuIlge.s.' der, sik~rt 
fter~:.af 'de stØrre 'emCaf de -aller-

"da . de smaa Foreller let kan ga.å 
ig~nnem Terierne.) Graaørrederne 
viser sig her ikke sondrede i for
skellige~ Størrelses"Grupper. Man· 
lingerne fra. 1895 ga~ ganske vist 

~ to meget tydelige Grupper, der ikke 
syntes at kunne tyqes paa anden 
Maade end som to Aargange. Det 
større- Materiale fra 1896 stemmer 
imidlertid ikke dermed, viser kun 
en stor Gruppe frå 9-25" ellet 
endnu., mere-o Åt I alle dis'se skulde 
være lige gamle, kan der selvfølge~-

,lig ikke, være Tale om; man kan 
ikke iaa andet ud uf disse Maalinger, 
end at V ~ksten Ililaa være meget 
forskellig,. saa det. ikke ved Hjælp 
af Maalemetoden lader sig paavise, 
hvor stor den a-arlige Tilvækst er. 
Iøvri,gt er Størrelsen her gennem
gaaende den samme som de born
holmske Ørreders. 

\~indste. "I~Grtippe:n ,e,r ens, ru,U 
begg~;:Steder~', Derimod ~r ,der h~r 

, itlgen, II":Gt\lpp~af ,Foreller,~, litviv 1- . 
~omt, fordL'der er sartfaa af .dem • 
+,:~'æ8tell,-anevandl'61':udved sæd~ 
vanlig Ald(lfog 8tørt~lse·.·· (Her er " , ",' , . 

. Col. 4, Ørreder fra Skive-Fjord 
og Karup-~a, stemltlPl' aldeles- med/ / 
M aalingerne fra, V ~jlefjord. Ber er 
en ,tydelig O,. og I-Gruppe af Fo
reller ~fangede i Karup-Aa); des
uden fangedes enkelte større Fo
reller, som utvivlsomt hører til 11-:
Gruppen,men Mafllingerne er for' 
faa til at bygge noget. sikkertpaa. 
Grf,ta-Ørre~ern~ danner, som· de .fra 
Vejlefjdro'; en storGruppepaa" 
11-31 ", ' selvfølgeHg' af. meget., for .. 
~k~l1ig Alder,men<V æksten ~ynes 
heller ikke her -RtKunne' h~8temU1~S 
nøjere ved Hjælp 'af Mti;iitetJet6de~.-! 
(~aa}ene åf disse 'Gr:l~ørreder, skyl
(jerjl'g, d'Hrr., Brinck. ogSpeller .. 
berg i Skive). 

_ /~. 't> f 

I ' 'Colo~n~ 5; er opført .~:Ørrøder . 
fra"· (j-udeDaa-~·'e,Jler . Rn;~~ets', Fjord' 
(ved Hr. Fisteba!ldlerM'.,Th(}IDsen)~ 
Ma:alene, ~r ikke t~gye megetnøj~ in~gen 'Hindring for --Q dyandringen; 



/ 

agtig, dog synes de at vise en l'et 
tydelig Gruppe svarende til :rII~ 

Gruppen fra Bornholm. De faa 
paa 12-15 "kunde ~aaske opfattes 
som en II-Gruppe dog her be
høves langt flere Maalinger. De 
hell ,0pførte,Maalinger synes at tyde 

- paa, at Ørrederne her gennemgaa
ende bliver større end pa3: de an
dre Steder, hvor der er gjort Urt
dersøgeiser. N ederst ses en tydelig 
I-Gruppe af Foreller, fangede i 
Voer Møllebæk ved Bidstrup. Grun
den til, at der her ikke er anført 
nogen af o·· Gruppen, er den, at jeg 
endnu ikke forstod at fange de smaa 
Ørrefler" da jeg opholdt mig her; 
at de findes her, ogsaa og er af 
samme Størrelse som andre Steder, 
kan den ikke være Tvivlom. 

11 

I Colonne 6 er opført Maalingerne 
af Ørreder fra Roskildefjord og 
BorrevC'jle-Aa ved Lindenborg, fra. 
1895 og 96. Her er der sQm sæd
vanlig en meget tydelig 0- og 1-
Gruppe af Foreller.; derimod er der 
ingen Foreller af II-Gruppen, og 
det kan med temmelig stor Sikker
hed paastaas, at der ingen saadanne 
findes i Aaen, som er kort' og ube
,tydelig. (Derimod 'yd~' qen, fortræf· 
felige Ynglepladser, da (len, i næ-

·sten hele sin Længde har Grusbund" 
st~r~t Fald, og .. ovenikøbQter om
givQll ~fJ?kov.; man findel' vanskelig 
bedreB"etingelser for Legepladser). 
]\{aalillgerne af Graaørrec1er - ,~(de 

støt're fra 1,895 maalte ho~ Hr. 
FiskElhandler O. Frederiksen. i Kø
benhavn, de fra 1896 maalte', af 
Fiskerne 'ved Aaen; de sidste Maa-

, Hnger er ~ i.kke meiet nøjagtige) -
- viser ogsa a her kun en Gruppe, 'den 

aarlige Tilvækst kan altsaa ikke ses 
l;1~raf. Derimod er det iøjnefaldende, 

at Ørrederne hep gennemgaaende 
er betydelig min'dre eller vokser 
langsommere end de andre Steder. 
Saa smua Graaørreder som her httr 
jeg ikke fa aet . andre Steder ; . paB. . 
Tabellen ses flere paa 8-9«, ja 
en enkelt endog paa 61

/ 2 " - og 
jeg ved, at der fiskes (eller Askedes 
ialtfald i 1895) mange af saa ringe 
Størrelse. At disse smaa Graa:· 
ørreder har været en Sommer ude 
i Fjbrden, kan der selyfølgelig ikke 
være' Tvivl om; det er al~aa en 
meget ringe Tilvækst, 

. I Colonne 7 er sammenstillet 
Maalingerne af Ørredel'ne fra ert 
af Silk~borg Fiskeriforenings Damme, 
som blev tømt i min Nærværelse. 
Der var udsat 500 Stkr. i Dammen 
det f~regaaende Aar, de her opførte 
Ørreder er altsaa all~ P/s Aar 
gamle. Gennemgaaende er de lidt 
mindre end deres jrovnaldrende udø 
i det fri, men enkelte har ,naaet 
en langt betydeligere Størrelse, ind-
til 101/ 2 ". . 

Paa Tabel II er sammenstillet 
en Del af de i Tabel. I. anførte 
Ørreder, maalte i Vægt. Desværre 
er Ørrederne fra Øleaaikke blevne 
vejede, hvilket vilde have været ,af 
temm elig stor· Int.eresse. Til Gen. 
gæld er der her opført:' et større 
Antal Maaiinger fra K61dillgfjord' 
og Aa, (hovedsagelig ved Hr. Fiske~ 
håndler' D .. Thuge ).Disse Ørreder 
var ogsaa maaIte' i Længde,mt:Hl 
fra Snudespids til' Halerad," 'sia. de 
kunde ikke opføres sammen med de 
andre J\tlaalinger, der alle er tagne 
til Halespidsen. Forøvrigt .. vise~ 
disse l\laalinger ogsaa kun en :stor 
Gruppe, svarende meget nøje til 
dem. fra Skive f jord. ..:.- Nogen Grup-
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"", 

pering efter, AI~eren viser di1lse 
V ægt·Maalinge~ ikke. / Det synes 
saaledes, at Jllan hverken ved at 
maale Længden eller Vægten' af 
Graaørrederne 'kan paa vise, hvor 
stor den aarlige V ælist er. Ma~dene 

fra V ejlef jord fra 1895 gav ganske 
vist 2 Grupper; men da de fra 18~6, 
kun danner, en stor Gruppe, kan 

. det I første Resultat ikke være paa
}ideligt, men lUaa bero paa, tilfæl .. 
dige Omstændigheder. '.Dørinlod 'Viser 
det sig ogsaa ved disse M aalinger, 
at Ørrederne fra Roskilde-Fjord er 
mindre end de fra de andre Steder, 
de fra Gudenaa større. 

. Resultatet af disse TIndersøgeiser 
er altsaa dette: I Løbet af den 
første Sommer bliver Ørreden 2-4," 
lang, i 'Løbet af den anclen 4-7 ". 
De, der b livet' i det fe'r,,'ce Vem.d, 
endnu, længe1i'e, bliver i Løbet af 
det 3ilje Aar 8~ li" lange. De, 
der vandrer 'Ud i Saltvand i Bl'· 
gyndelsen af det 3dje Aa1', bliver' i 
Løbet af dette Aarll-16 '(17?) :' 
lange, i det 'næste .17-24" - ved 
Bornholm i alt Fidd; de fleste an
dre Steder i, 'Landet er Forholdet 
rimeligvis det samme, dog har' der 
ikke kunnet, fø;'es no.qet Bevis for 
det ved Hjælp af Maalemetoden. 
TGudenaa synes Ørreden gennem
go,aende at være noget stør1'e end 
ancletsteds, i Roskildejjord noget 

'mindre. 
D,en Størrelse, hvorved Ørrede~ 

bliver kønsmoden, er meget ringe. 
Den 'mindste kønsmodne 'Hun, jeg 
har fangef, var 33/, ",den mim1ste 
kønsmodne Hun 61/ 4 ~ - med 'an
dre Ord, Ørreden lean blive køns-
,moden i sit 2det A.ar. Dog er det, 
kun et ringere Antal af dem, der 
blive!'" s~a tidligt kønsmodne, de 

fleste bliver det først i deres adje 
Aa'r, hvad enten de bliver i, ~ersk
vand eller va.ndrer ud i Saltvand i 
Begyndelsen af det adjø Anr. Som 
det s~s af Tabel I., er det næsten 
kt,n Hanner, / det' bliver kønsmodne 
allerede i det andet Aar; Ht(;nnetne ,~ 

bliver det i Regien først i det 3dje 
.4 ar, lllen der er enkelteUndta
gelser . 

I den ny Lov for Ferskvands.:. 
Fiskeriet er l1inimalstørrelsenfor
Laks og Ørred sat til 14" (37 
ctm.), for Forel (BækørretO til 10 " 
(26 'ctm.). Diss~ Bestemmelser rona 
anses for ret passende ,.foreløbig -
i alt Fald er de ikke for '"høje . 
Bækørreden spiller ~ jo en temmelig 
ringe økonomisk Rolle, har v~sent
ligst Betydning for Sports fiskeriet. 
N aar Minimaistørrelsen for den blot 
sættes s~a højt, at de, der vil van7 

,dre ud i Saltvand, ikke ma'3. være 
Genstand for -Fangst forinden, saa 
er det vigtigste i Orden, og' flet er 
det her. De allerfleste vandFer ud, 
naar de er 5-8" lange. Muligvis 
kunde det være fordelagtigt at sætte 
Minimalstørælsenendnu højere op; -det vilde sikkert give et baade 
kvantitativt og kvalitativt bedre Ud
bytte. Dog vilde det vel møde tem
melig stærk Modstand, og nogen' 
større Betydning har det ikke. 

Da de' fleste Bækørreder faøges 
paa Krog,er det af Betydning at 
vide, om det kan nytte at sætte de 
smaa ud igen, som er blevne saa~ 
rede afKrogen. Derpaa kan der 
svares bestemt ja. Som ovenfor 
nævnt skar jeg Fe~tnnnen af alle 
de ,smaa Ørreder, jeg fangede, for 
at være sikker paa ikke at kom me " 
til at maale samme Fisk mere end 
en Gang. Det viste sig da ogsaa, 



at jeg fangede flere af disse mær
kede Fisk igen; de befandt sig .alt
saa i bedste Velgaaend<" skønt de 
baade havde været pau Krog og 
havde faaet Fedtfinnen amputeret. 

Om Minimalstø!relsen for Laks 
og Graaørred er sat højt nok, er 
mere tvivlsomt. Hvad det gælder 
om, er at finde den rationelle Mini
malstørrelse : den Størrelse, d a Fi
sken giver det største Udbytte. 
Denne Størrelse falder vel næppe 
nogensinde sammen med den største 
L:;engde eller V ægt, som Fisken kan 
opnaa. Der bliver herved adskil
lige Faktorer at tage i Betragtning, 
først og fremmest naturligvis Fiskens 
Vækst; dpt kunde jc vær<" at den, 
naar den havde naaet en vis Stør
relse, (var fuldvoksen), derefter vok
sede meget langsommere end før
og sligt finder formodentlig .ogsaa
Sted for Laksens og Ørredens Ved
kommende. Ogsaa Kødets Værdi 
som Handelsvare maa tages i Be
tragtning - ilet er ikke alle Stør
relser, der naar op til den højeste 
Pris. - Saa vidt mig bekendt har 
man endnu intetsteds med Sikker
hed paavist, hvilken Størrelse der 
er dep rationelle Minimalstørrelse 
for Laksen; men af Prof. Miescher
Ruesch's Undersøgelser *) fremgaar 
det dog, at Laks paa under 6 Pd. 
ikke burde tages - i Rhinen i alt 
Fald, og utvivlsomt ogsaa i vore 
Aaer. Her er imidlertid det For
hold at tage i Betragtning, at' det i 
Praksis er eller ofte kan' være van
skeligt at kende Laks og Ørred fra 
hinanden. N u er hos os Ørreden 
af størst økonomisk Vigtighed (bort-

• ) Nærmere omtalte af mig i Medlems
bladet for 1896, Nr. 17 

set fra . Bornholm, hvor Forholdene 
jo er ga:qske forskellige fra hvad de· 
er andre Steder, hvor der drives 
Fangst efter Laks \ og Ørred). Mi
nimalstørrelsen maa derfor her rette 
sig efter Ørreden. Desværre giver 
de her refererede Undersøgelser in
gen Oplysilinger om, hvilken Størrelse 
der vil være den rationelle Mini
malstørrelse for Ørreden-. For at 
kunne afgøre det, maa man vide, 
hvor hurtig den vokser .. Det synes 
ikke at kunne llaavises sikkert ven 
Hjælp af Maalemethoden; men df't 
kan gøres paa en anden Maade, og 
det med uigendrivelig Sikkerhed: 
yed Mærkning af Fiskene. I Norge 
har man gjort vellykkede Forsøg' 
med Mærkning af Laks og Ørred, 
saa 'det maa ogsaa kunne gøres her, 
og der vil nu blive fortrinlig Lejlig
hed til at gøre slige Forsøg i 
Gudenaaen. - Indtil saadanne For
søg er udførte i tilstrækktiHg Mængde, 
til at der kan udledes p:talidelige 
Resultater deraf, maa vi være til.: 
fi-edse med det nuværende MaaI, 
14 ". A t den rationelle Minimal
størrelse for Ørreden i Virkeligheden 
er betydelig større, tvivler jeg ikke 
om i alt Fald for nogle Steders 

. I 
Vedkommende, f. Eks. Gudenaaen. 
Andre Steder vil maaske den nu-' 
værende Minimalstørrelse være den 
rigtige. De, her refererede U n der
søgelser tyder jo nemlig paa, at 
V æksfen er ret forskellig paa de 
forskellige Lokaliteter. Man vil 
derfor ikke a priori kunne slutte, at 
den Størrelse, SOffi bliver den ratio
nelle Minimalstørteise for Ørrederne 
i Gudenaa,Dgsaa vil være det de 
andre Steder; det maa undersøges. 
hvert Sted for sig • 
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Tabel II.· Ørred (Salmo trutta, L.) maaJt 1 V ægt . (Pund). 
{ 

l. V?jlefjord. 12, Kolding' I ~, Skive- I 4 . 5. . , 
fjo~, 1896. fjord og Aa 1895 1896 Guden~a RoskildefjQrd 

19 1 
'18 

1 

17 
16-' l 
15 2 

l 
14 

'I 
1 l 

IS 

1 1 l 
-1 1 

12 4 l 

2 
1 1 1 

11- 1 8 . 1 
, 2 

1 . 
10 1 1, 2 

l l 1 

1 1 
9 4, 2 2 2 S 

l 1 1 1 
,/ S 2 1 2 

1 1 3 1 
8 1 2 2 l 1 

1 4 1 2 
l 4 l 2 l 
2 1 l l 

7 2 4, 3 6 
2 1 1 1 1 
l 2 2 2 l 

l 2 1 l 
6 4 3\ ' 5 ' 1 l 

l ' -.2 l' 2 
4, S S 3 3 
1 ~ , 2 7 2 

5 3 ';'. 7 ' 2 ' 1 7 
1 7 6 
2 l' 6 2 8 

4 7 6 '4 
~ 1 12 10 8 8 

4' 7 l 3-
4 9 '16 - 6 S, 

7 15 4 9 
il 1 14 14 6 16 ,< 5 17 7' 11 

1 19 25 S 4 I 

3 15 20 10, 5 l 
g 5 27 37 11 10· S 

S 9 26 8 1 8 
10 18 27 21 2 9 
9 il 40 20 2 5 

l 8 29 11 l 15 
7 10 2 5 

8' 4 4 1 18 
2 11' 
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Tabel I. Ørred (Salmo truUa L.), maalt L,engde ('rommer.) 

2. 
Bornholm 

1890. 

:: ...... 11 

3. Vejlefjord og Bøjen-All. 

1895. 1896. 

II 

Il 

-, 
1. 

-" , 1. .. 

... -" UU .. 

li 

11 

iii iiii l 

., 
J. 

ii !! 

II 

! 

., 
l. 

i !l!! 

iiiil 

"'11 I Il .. 

.- -, 
llJ • 

.. ", 111. .. 

!l! 

i iiii l 

11 

Il 

11 

~" .. 
" ... 
"" .. 
~ ~ , , .... , ,,,,, ...... I 
~ '''' .... . 
", .. 

""" 

"'" 
" 

_., 
.11. 

.1 

., 
1. 

.1 

.. _.1 

.. lU 

.... ! 

.i! 

l! 

.. !l! 

... "" .... 11l .... 

.. " 11. • 

.. "" .. ll .... 

.... " ml .. 

.. "" .. 111 ... 

'11 .1 .. 

.... iiiii!!! ., 
l. 

!l! 
.! . , 
..... J. 

'11 l .. 

! 
....... iiiil 

-. III 
.. 11 ... 

! .. ,,,,, 
.11 ..... 

-'111 
Il. .. 
-, 
l. ... , 
_.lll. 

II 

l!l 
.. , 
Il. 

.... ·11 
.. l1lIl .. 

-.. , 
lll. 

l 

.. il!! 

.. I 

.. il!!::::: 

II 

.11 

'1 1.,: 

l ., 
.1.: 

l" 

, ... 
, .. 
" .. 
", 
'" ", ..... 
" ... , ,,,,,,.. I 
,,,,,,,,. 
,,,;~,,,,, ..... 
,.,~ ~~"""", •• ow. 

""""""" ....... . 
",,,,, ...... 
,~:,,''''''~, ..... 
"'" . 

~""" 
'" "!'"",, ,,,,,,,,,,,, 
""""",JO 
"'" I 
"" 

" 

4. Skiveljord 
-Karup-Aa. 

1896. 

Il 

il 

l 

.! 

.111 

!! 
l 

Il 

i iill 
l 
'I! l .. 

'1 l. 

l 

.. "' Il ... 

'I! 1.. 

.! 
!! 
.Il 

l 

il 
. ii!!!l 

.l!! 

.. l 

...l! 

'I! .. 1. • 

.! 

., 
.. l. 

.... !l 

.111 
'I! .. I .. 

.. l 

..... 1 

.1 
'11 . ... 1.. 

.. Il 

.. .. l 

... 1 

... 111 

... 1 

.. !l 

.! 

.1 

.1 
• .. 1 

., 
l. 

'1 l. 

" 
" I 
" 

" 

- , 
" 
""" 
" ",,,,"',, O 
,"'" 
'"'''''''' 
"'" 

il. Gudeuaa. 
Vo('r-MØlle
hæk. 18%. 

,. 

.. . , 
"",,,. 

"" 
"", I 
,~'''''' 

"" ,,, 
"" 
" 
'" 

" 
'" 

6. R""k ildcfjonl. 
Borrcn·jlc-Aa. 

18%. J 8~fl . 

]J 

.. l 

l 

Il 

Il 

... 1 

" .. 

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

"" ,,,, 

,. 

'l' 

" 
~, " 
" 

"""" "" .. 
"" .. 

" 

'" 
'" 
." '" 
p'" 

" 
'" 

I 

O 

7. 1"1, Aal' gnmlc Ørreder 
fra ell af SilkdJOrg _~-iskeri

forenings Damme. 

FOl'kbl'ing o\'er de 

:1mendte Tegn: 

betyder (-haaørred. 
,. 

" 

do. Han. 
do. Hun. 

" 

" 
" 
"'''' 
""" 
'" ~ 

" 
" 
" 

'"'''''''' 
'"'' 
""""" "",,,,,,,,, 

Forel. 
do. 
flo. 

, , , , , , , , , , , , , I , ~ , 1 , , , , " , , 

.""~ ,,,,,,,,,,, 

. ''''~'''' ~'''' '" '"'' 
,,,,,,,,,,,,,,), 

Han. 
Hnn. 

,,, """, ""i """ ,n Hi'" U,""'" 
",,,, ,,, "i ", ,,,, ''''''i'''' 
""'i""" "i ,,,i,,,,,,,, 
",,,, "i"" 
",,,,,,,,, 
,,, 



~., . 

St
at

ist
ik

 o
ve

r 
Fi

sk
er

ie
t 

og
 R

ed
sk

ab
er

pa
a 

O
de

ns
e 

Fj
or

d 
18

98
. 

==
==

==
==

==
==

==
-rr

ll=
b=

tal
==

=i=
l' v=,

"'J:2
 

II 
I '
~ I

 
D

ri
vk

va
se

r 
m

ed
 V

aa
d

 
.
.
 

0
-
' 

• 
• 

• 
• 

• 
31

 
14

35
0 

A
a
l 

i 
V

aa
d

 
.
.
.
.
.
.
 P

u
n

d
 å

 
34

 ø
. 

39
85

0 
13

54
9 

D
am

jo
ll

er
 . 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

_.
 

. 
. 

. 
. 

. 
31

 
46

2_
5 

_A
al

 i
 R

us
er

 
'. 

. 
. 
.
.
.
 

-
a 

32
 

-
14

00
0 

44
80

 
T

æ
tt

e 
Jo

ll
er

 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
~.

".
 

. 
. 

. 
. 

I 
33

 
3

0
3

0
A

a
l 

i 
V

ad
eg

li
b 
.
.
 

. 
. 

. 
å 

28
_ 

-
90

00
 

25
20

 
P

l'a
m

m
e 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
.
.
 

76
 

18
60

 
A

al
 s

ta
ng

et
 o

g 
p

aa
 K

ro
g 

å
' 

30
 

-
12

10
 

36
3 

A
al

er
us

er
 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
.
.
 

12
7 

38
90

 
T

or
sk

 i
 

B
u

n
d

g
ar

n
. 

. 
.
.
 

-
'å

 
6 

." 
'3

23
00

 
19

38
 

T
or

sk
er

us
er

 . 
.-

.-
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
.
.
 

60
6 

60
60

 
T

or
sk

 i
 

R
us

er
 

. 
. 

. 
.
.
 

-
å 

6 
-'

 
12

03
25

 
72

19
 

B
un

dg
ar

n.
 

. 
. 

'.
' 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
.
.
 
.
.
 

23
 

85
00

 
S

il
d 

i 
B

un
dg

ar
n.

 
. 

. 
.
.
 

O
l 

å 
50

 
-

60
00

 
30

00
 

S
il

d
eg

ar
n

. 
. 
.
.
 "

 
. 

',.
 '.

 
. 

. 
. 

." 
. 
.
.
 

63
4 

44
51

 
S

il
d 

i 
S

æ
tt

eg
ar

n.
 

. 
. 
.
.
 

-
å'~

 1
50

 
-

70
0 

10
50

, 
M

ak
re

lg
ar

n 
.
.
.
.
 '.

 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 
.
.
 

12
5 

77
3 

H
or

nf
is

k 
.
.
.
.
.
.
.
.
 "

 -
å 

60
0 

J
.
 

12
5 

75
0 

R
ej

eg
ar

n 
og

 R
us

er
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
• 

17
 

46
0 

F
l
y

n
d

e
r
..

..
. 

~ 
. 

. 
Sn

es
e.

' ~
 

30
 

-
, 

18
00

 
54

0 
Ø

rr
ed

ga
rn

 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
.
.
 

33
 

32
5 

A
a
le

k
v

a
b

b
e
r
..

..
..

 
a 

20
 

-
25

00
 

50
0 

H
aa

n
d

v
aa

d
o

g
 S

pæ
rr

eg
ar

n 
. 

. 
. 

. 
. 
.
.
 

10
 

45
Q

 
M
a
k
r
e
~
.
.
.
 

~ 
. 

. 
. 
.
.
 

O
l 

å 
20

0 
-

55
 

11
0 

_V
ad

eg
lib

 
. 

. 
. 

. 
" 

. 
. 

. 
. 

. 
". 

. 
. 

. 
. 

20
 

80
 

R
e
j
e
r
.
.
.
.
.
·
.
.
.
.
;
 P

u
n

d
 å

 
80

 
-

20
0 

16
0 

K
ro

ge
 
.
.
.
 ' 
.
.
 " 

• 
". 

;.. 
.
.
.
.
 ,

 
. 

'.
' 

17
00

0 
17

0 
Ø

rr
ed

 
.
.
.
 -

. 
. 

. 
. 

. 
. 

å.
 

60
 

-
12

00
 

72
0 

S
ta

ng
e-

og
 
Bl

u~
tø

j.
 

. 
'.

' 
. 

. 
. 

. 
. 
.
.
 

10
9 

75
0 

S
te

nb
id

er
 o

g 
R

ø
d

sp
æ

tt
e
r.

. 
.
.
 \
' 

. 
. 

5.
0 

V
 æ

rd
i 

i 
R

ed
sk

ab
er

 K
r.

 
49

77
4 

B
ru

tt
oi

nd
tæ

gt
, K

r.
 

36
94

9 
" " 

l 
.. o
~
n
s
t
a
a
e
n
d
e
 

F
is

ke
ri

 h
av

e 
de

lt
ag

et
 s

om
 

H
ov

ed
er

hv
er

v 
. 

. 
. 

. 
•
•
.
 

50
 

I 
B

un
dg

ar
ns

fi
sk

er
i 

ha
ve

 q
el

ta
ge

t 
. 

.. 
.
.
 

. 
46

 
I 

A
al

ev
aa

di
sk

er
i 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

45
 

I 
A

al
er

us
ef

is
ke

ri
 

. 
. 

. 
. 

25
 

I 
T

O
l's

ke
ru

se
f1

sk
er

i!
 

. 
• 

. 
. 

. 
. 

t 
40

 

B
ie

rh
v

er
v

. 
. 

. 
. 

. 
. 

• 
. 

. 
40

 

T
il

sa
m

m
en

 
90

 

I·
 S

il
de

fi
sk

er
i 

m
ed

 S
æ

tt
eg

s,
rn

 h
av

e 
de

lt
ag

et
 

I 
K

ro
gf

is
ke

ri
. 

. 
• 

. 
. 

I 
S

ta
ng

ni
ng

 
I 

R
ej

ef
is

ke
ri

 
. 

, 

N
. ',

.L
ar

se
D,

 
Fi

sk
er

if
og

ed
 f

or
 O

de
ns

e 
Fj

or
d.

 

22
 

12
 

85
 

·1
 

0
0

 
t-

" 



\ 

82 

Sildefiskeriet ved Mols. 

"Aarhus Stiftstidende" indeholder 
i sit Søndagsnummer en livlig ~eskri
,veIse af det utvivlsomt her til Lands' 

'ga'Dske,enestaaende rige Sildefiskeri, 
'som for Tiden finder Sted i Farvan-
d~_t ved Mols. ' 

Meddeleren ~ortæller bl. a., hvor-, 
ledes Vaaddene, hvori Fiskene dra
ges, i Land, vare saa fyldte, at de 
begyndte at revne., Det' var hen· i 
Mørkningen, og der var da ikke 
andet for Fiskm'ne at gjøre' end at 
Iaqe Vaaddet staa til næste Morgen .. 
l\'Ian gjorde Linerne fast inde paa \ 
Strand~n og gik ganske roligt hjem. ' 
Om ~Morgenen vilde man saa se at 
øse saa mange af Sildene som mu
ligt OP' med Kætser og Spande og 
paa anden Maade tynde. dem ud, 
sala at Vaaddet kunde tages ind. 
Hvis hele Fangsten fra dette Vaad 
ojcJ'gcs i Land, vil der efter Fisker
nes Skøn alene af" denne Fangst, 
være nok til en Transport Raa 4 a 
5 Ditge med Dampbaad og Kut
tere. 

Dette var nu ogsaa en·.. af de 
bedre Dage ~ og ,dog langt fra 

. den bedste" fordi et Par Vaad -gik 
itu. Den bedste Dag havde man 
sidste Lørdag, da' henved ·1000 Kas
ser Sild blev~ tJragte til AM'hus. 
Den Dag behøvede man ikke saa 
meget som at. ryste Garnene oVt'r 
Baadeite for at faa Sild nok. Man 
skovlede Sildene op med alt, .. hvad 
man havde ved. Haanden, og en 
Jolle var fyldt til ,Randen paa et 
Øjeblik. Hundreder . .af Ol slap fian 
ud i Vandet igen, og da: man havde 
tømt Garnene helt, laa Sildene i 

Bjerge, paa Strandbredden, uden 
at 'iJ.lan kunde komme af med dem. 

Saa kjørto Molboerne op med 
deros Vogne ved Aftenstid og skov~ 
lpde dem fulde af Sild, som de 
kørte hjem til Gaarde og, Huse. 
Nogle bleve ,vel saltede, kogte eller 
stpgfp, men Resten gik, i Svjn~tøn

den. 
Det et: paa enkelte Dage kommet \ 

:' saa vidt ovre i den sildestuvede 
Bugt, at de gamle Historiel~ fra 
øresuntlsfiskeriet i· Hansatiden om 
Sildefangst med' Spande, ere gaa
ede igen i det 19de Aarhundred~s 
Virkelighed. DaD;lperen - "Samsø" 
har staaet i Sildestimer derovre saa 
tætte, at Vandet i vid Omkreds val' 

I 
som Grød, og Hvalerne have haske~ 
med deres Balermidt i saadanue 
Stimer,. saa Sildene i Hundredevis 
ere slyngede til Vejrs, flere Favne 
op over det vaade Element, lige, for 
N æsen af Fiskerne. Det er for Re
sten ikke blot Hvalerne,. d'er angive, 
hyor Stimerne staa, ogsaa Maagerne 
ere ,gode Vejvisere, idet de - samle 
sig i vældige Flokke over d.e gode 
Steder. . 
, Naar Vaaddene ere under Træk, 

\ og en Del af Sildene fo~skræIi:lte 
sprede sig helt ind paa Fladstran .. 
den, kari man ,omtrent fange dem 
med Hænderne paa det lave Vand. 
Yi Saa' en ung Fisker, der: i en lille 
Pa use ,morede sig med, at' fange 
Sild med en Kætser, ·medens llan ; 
trampede rundt med ~ne store Sø
støvler'i Y ~ndet, som overalt flim
rede og sprøjtede under Bevægel
'serne fra de mange forvildede Smaa
stimer. 

Undertiden komme enkelte Sild 
helt ind imellem Stenene og rrangen, 
og man kan saa t~e dem med 



• 

Hænderne uden større Anstræn
geIse: 

, Det er ikke uden en vis Symbo
lisme, skriver' Meddeleren endvidere, 
naar Fiskerne færdes ved Majs, 
bedækkede Uled Sildeskæl, saa de 
tage sig ud som fo~·sølvede. Silden 
giver mere end Skællene af sig, den 
giver Sølv. Og det gode ved Sagen 
er~ at Pengene gaapaa mange for
skellige Hænder. bet er ikke blot 
Exportørerne, der tjene gode Penge 
paa Fangsten, ogsaa 'mange Arbej
dere faa deres rundelige Part, 9g 
Fiskerne selv ikke mindst. De mange 
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,Fiskere, vel 30 a 40, d,er for Tiden 
trække Vaad til de store Firmaer' 
fra Skive, Struer og Aarhus, (aa 
-ea. 21

/" Kr. pr. KasSth og det bli
ver til en ganske køn Dagløn. Den 
varierer naturligvis en Del, men 
nogle af dem have paa deres bedste 
Dag tje~t omtrent 1QO Kr. pr. 1\1:and, 
og de ha ve haft Here Dage paa 
mellem et kvart_ og et halvt hun
drede Kroner. 

Molsfiskerne og Fiskerne i Aar
hus ere ikke særlig glade over det, 
,storstilede ,Fiskeri i Begtrup-Vigen, 
ikke fordi de misunde deres frem
~.ede Kolleg,er, men ,fotdi de selv 
ere ude' .af Spillet, da' de for øje
blikket ikke have den Slags Vaad, 
der skulle bruges, og ikke i en 
Hast kunne faa dem. Heller ikke, 
mene de, at Massefiskeriet just er 
heldig for det fremtidige Fiskeri i 
Aarhusfarvandene. 

Forøvrigt, menes det, at der i 
:flere Aar har været lige saa mange 
Sild ved Mols som nu; man har 
blot ikke opdaget dem. 

Det ha ve Fyn bo~skerne gjort 
ved et rent Tilfælde, og, derfor er 

Spillet gallende - saalænge det 
" 

varer. 

Lovforshi,get om Saltvands-
fiskeri 

blev som bekendt vedtaget af La'ods
thinget ved tredie Behand1ing i Mødet 
den 21de.· Det var derefter til første 
Behandling i Folkethinget i sidste 
Mandugsmøde. , Efter Udtalelser 
blan~t . andre af Frederiksen, der 
udtalte, at der ikke nu, da fre'mmede 
Fiskere trawlede i Kattegattet, var 
speciel Grund til at knyt~e Forslaget 
sammen med Konventionen med Sver
rig, af Ohr. Rasmussen) ,der fandt, 
a.t Aalegaardsparagraffen vilde virke 
som et fuldstændigt Forbud mod 
Fiskeri, hvor der var Aalegaarde, 
hvilket var uretfærdigt mod Fiskerne, 

.. 

, af Trone, der i Modsætning hertil i 
et. udførligt Foredrag fremhævede, 
at Paragraffen om Aall1gaardsretten 
var et yæsentligt Fremskridt, samt 
af .Landbrugsministeren, der frem·· 
hævede, hvor beklageligt det vilde 
være,om IJoven atter skulde. st~ande , . 

paa Aalegaardsparagraffen, henvistes 
Forslaget til Fiskeriudvalger. 

• 
~ Udplantning af Rødspætter 

i Sverrig. 

I :Medlemsbladet for 9. Febr ·læ
sej Illan om, at Giteborgs Fiskeri
forenhIghar andr!lget ornat fn a 
udført Undersøgelser over, Rødspll:,t
ten sarqt Indplantning af smaa Rød
spætter i BolmslellOs indre Fjorde. 

Disse smaa Rødspætteril)pnt~r 

den svenske Fiskeriintendant H,,,-·Dr. 
Malm7 at faa lettest og billigst ved 

,/ 



JyllundsVestkyst. Det)kunde dog 
være, at Hr. Malinha.vtlc forregnet ~ 
sig, 'thi d(l danske A utoriteter ville 

• vist nok betakke sig for. at give en 
såadan Tilladelse, at man SKulde 
tage 'Brødet, fra de danske Fiskere. 
Dette bør sikkert paa det bestem· 
teste forbydes, og detvHde jo, ogsaa 
være i ~odstrid med- at holde 01'
logsma.nd til. at 'beskytte de danske 
Kyster. ., . 

J. P. :rUelseD. Fisker. 
Taarbæk. 

Mindre Meddelelser. 

Bolmsla~d, d. 23 Februar 1899. 
~ Fisker Brølund fangede i Forgaa.~~ , 
her under Landet elf LaKS, der 
viste sig. at have -den anselige V ægt 
af 40 Pund. Klin yderst sjælde,nt 
fanges der· Laks her i Fjorden af. 

, , tilnærmelsesvis saa atol' V ægt. 

Hjarbæk, den 17. Februar 1899. 
Herværende Havn har \ man hnnge 

'ønsket istandsat, men manglet Mid
lerne dertil. Udgifterne viile' an· 
drage ca. 19,000 Kr., og man ,har 
modtaget Tilsagn om, at Staten vil 
yde Haivdelen af denne Sum, saa
fremt man selv kan præstere den 
an<J.eu' Hahdel. Til Dato har man 
!likrøt ,sig R,OOO Kr., og der'ElrHaa,b-

, ()Dl, ~~: ~~an ind:0n~41et længEf' naa"!' 
at f~a Restan sikret,,\)~ai Arbejdets 
Udføre~e er af største :a~tyønipg, 

føJ.t;~Pladsen . 

d. ' 

Fiskeriberetninger. 

Lemvig, den 24dc Febru:l~ 1899. 
Et Par herværende Fiskekuttere ha ve 
ide sidste Dage' gj~rt et ganske 

, 

godt 'Fiskeri·, paa Hølle:6yndere'samt 
Tor:sk. I Lørdags kOlll den . ehe 'af 
K,unerne med.7 Hell(>flyndere, deJ' 
v('j:eue indtil 50; Pd. pr. Stk. Prisen 
har hidtil været fra 75~100 Øre 
pr. Pd. 

Vorupør, den 24de Fe!Jr. 1899., 
'I den sidste korte Tid : har man 

her for Kysten lia it et ret godt 
Fiskeri· ~fter Helleflynder, '. ligesom 
der ogsaa er fanget. en Del Torsk. 
10 Baade herfra h·ave snal,des en 
enkelt Dag taget ca. 10,000 Pund 
Hellefisk. Prisen .... har været 40-50 
Øre pr. ~d. 

Spodsbjerg, aen 23de FelJruar 
1899. I Febru.ar Maaneas første 
Halvdel ,har Fiskeriudbyttet ved 
Spodsbjerg været omtrent saaledes~ 
Torskefiskeri med' Ruser: 1200 Pd .. 
a 8 Øre ==96 Kroner, med Kroge: 
6,500 Pd. a 8 Øre 520 Kroner, ; 
20 Pd .. Laks ii} 75 Øre 'pr. Pd.' 
15 Kr., 30 Snese Rødspætter 75 ø. 
pr. Snes 22 KJ': 50 Øre. ' 

Talt 653 Kr. 50 Øre. 
De/ nuværende ~orskepriser 8 ø. 

'ere gældende til 15 .. n.M., eiter 
hvjl~en Tid Priserne ville dale Dled 
1 a 2 Øre pr. Pd. ' 

, Her ~,a:rbejdes ivrigt med Udsæ.t,. 
t.else af'Bundgar.n og' formentlig vil 
disse være udsatte og, færdige 
til Brug sidst idenn,e eller først. i 
n. M. 

~olbæk, de:n25. Febrll~r 18:99. 
Aarets første Maaned . har kun. givet 
et taneligt:',JJdbytte f~r de Fiskere, 
der o:15oellet brirtge deres FIsk ht:ir\ 
t~l Holbæk; A~lestange}'iel; der "'tid~J 
ligere, for' kurl'ganske faa Aar til- ;, 
bage har kunnet føde sin Mand 
Vinteren igeul!em, har i Aar været 
saa daarlig, at.' kun ganske enkelte 
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hal' drevet det til Stadighed, ' der -
er tilført Holbæk Havn ,830 Pund 
Aal, som ere betalte med 32 Øre 
pr. Pd., 300 Sække Musling a 1 
Kr. pr. Sæk, og 900 _Pund Torsk 
til 12 Øre pr. Pd. TOl':;ken har tilsyne .. 
ladende næsten været uddød her 
paa Issefj~nlcll en 6-8 Aar, men 
det ser ud til, at d_en nu kommer 
igen, der kom sidste Efteraar her 
til' Holbæk ca. 18,000 Pund, mod 
kun 4000 forrige Aar, saa Fiskerne 
ha~be, at \' i igen faa en Periode 
med ,Torsk her, den er af en ganske 
fortrinlig Kvalitet vejende 50 Pund 
Snesen; de Torsk, der ere' tiskede i 
denne l\tIaaned, ere tiskede i Ovrø
sund i en 6--7 Ruser; her i Hol-

• bækfjorden tindes ikke Torsk. M us
linge-Fisk{'riet er egentlig det {'neste, 
der har kunnet betale sig, men man 
kan kun faa solgt en begrænset 
l\fasse af den Var{', der staQ,r sta
dig Beretninger i Bladene om For
giftningstilfælde, saa Folk ere bange 
for at spise deni', det er uheldigt, 
da de jo er· baade .en billig og vel
s'rnagende" Si)ise. Der er sendt en 
Del til England, men Prisen var 

, saa daarlig, saa Fragten knap blov 
betalt. -

Ringkjøbing Klit,deo-'2li. Febr. 
1H99:, Naar mim betragterrUdbyttet
'af;Fiskeriet i Fjorden under' et, maa 

,det siges, a't detifodøbne Anr hilr 
'bl'agt ret_, bet yd eli g Fremgang. Det 

, ,er na:ynlig. A~lefi8keriet" der', ~id8te 
-A,u' har, givet .s~~d~les godt af,.sig~ 
For ,enkelte' Arters Veqkommende 

"hår '.' 4,er dog l~ret ~jlbagegaug. \ 
, ~n ;antager,at der i Aarets Løb 

.';solgt Fjordnsk i Ringkjøbing , for 
'~,90,OOO Kr. ' ". ' . 

" 
, .\ 

" 

Frederikshavn, d. 27de Febr. 99. 
UndHr de gunstige Vejrforhold i 
sidste Uge burde Udbyttet have 
været betydeligt, men desværre blev , 
dette ikke Tilfældet, kun de 
'f~rreste Kuttere tik tilfredsstil
lende Fangst. Henved 30 Kuttere 
forsøgte Fiskeri under Anholt, . og 
det er særligt disse, der have været 
uheldig~, enkelte havde en Fangst 
af ca. 100 Snese Rødspætter, men 
de 'fleste betydeligt mindre;' for en 
Maanedstid siden skal en hel Flaade 
af tyske Trawlere have gennempløjet 
Fa~vandene omkring Anholt med 
deres itærkt tiskende Redskaber, og 
dette, mener man, sikkert I er Anr
sagen til, at vore egne Fiskere nu 
faa saa ringe Resultat. Rødspætten 
var af meget variabel Størrelse, en 
Kutter havde saaledes 90 Snese~ 

som vejede ca. 33· Pd. Snesen og 
betaltes med ca. 7 ~r. pr. Sn(~s, pe 
øvriges Pangst vejede fra 12-'-18 
Pd. Snesen og betaltes med 2-41/ 2 

Kr. pr. Snes. En Del Krøyflsk 
indbl'agttls herfl'r, saaledes havde en 
Kutter en Fangst af ca. 300 Pd. 
Tunge, betalt med 60· Øre pr. Pd: ' 
150 Pd. Pighvar, betalt ,ned 55 ø. 
pr. Pd. og 1500 Pd. Slethvar betalt 
med 15 Øre pr .. , Pd. 1500 Pd. 
Torsk opnaaede kuno·. a 6 Øre pr. 
Pd.,m~n vare ogsa~ af meget/tar
vølig Kfalitet. Lo~kede af det gode 
V:ejr forsøgte hented en'-htdvt:Sn'cs 
Kuttere Fiskeri paa Vestkysten, 
ll1eDskønt der ',bl av . forsøgt paa. ·:tiele" , 
Strækningen fra Løkken til· ~Skligen~. 
'opnaacde kun en enkeJtKuttar Ca.' 

.200 Sne~e, . de J:lvrig~. m'aatt~ nøjes 
med, Fangstel':af oO--':;7,O-Sneso;' det· 
turde vistnok' være for _ tidljg( ,at 

'. tngQpaa , Ve8tkysten,,-~ødsp~ttøn,
,e,r endnu' ikke rigtig /tl';Ul~J~en in<l 



paa Grundene; de her indkom~e 
Fangster vejedei3-H> Pd. Snesen 
og betaltes med fra 3-31/ 2 Krone 
Snesen., Resten af Kutterne fiskede 
paa ,de sædvanlige Pladser nord. af 
Læsø, Herthas Flak og Aalbæks
bugten, men opnaaede ikke noget 
'fidere Udhytte, 'Rødspætten vejedo 
9-16 Pd. 'Snesen, og betaltes med 
1 Kr. 25 Ø.-4 Kr. Snesen, særlig 
de i N at. indkommende Kuttere op· 
naaede gode Priser, eJa det i Dag 
blæseren kraftig Kuling af Vest, 
som, hvis den bliver staaende, vil 
forbyde Fiskeri foreløbig. En svensk 
Kvase ankom fra den svenske Skær
gaard 'med ca. 3000 Stkr. levende 
H ummpr, og fra. Kristianssand ind· 
traf pl'. Dampskib ca. 1500 Stkr., 
alt til herværende }"orhandlere, di
relde overlosset i J ærnbanevogne 
afgik ca. 9000 Stkr. til det tyske 

Marked, Prisen ,~synes nu at v~re 
dalet lidt, der betales dog endnu 
1 Kr. 65 Øre-l Kr. 70 Øre pr. 
Pd. en gros ab Kristianssand. Silde
fiskeriet fra Gøteborg har kun væ
ret k~ap, ca: 150 Kas'ser hertil 
og saa 100 Kass,er direkte til TysIr
land , nien der betales ogsaa 11 
Kr. pr. Kiste ,en gros ab Gøteborg. 

1.1. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Dansk FiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag • 
sll;a vel en Gång for alle som aadige 
paa Dansk FiskerifoTenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20 . 

• 
BEKENDTGØRELSER 

For Fiskere. 
,\He -Slags Fiskered .. 

S',.I her faas billig hos 
Jo 38f Andersen Holm, 
Il ,l !~boøre. Aalevaad 
h;1 n~siReglen ,paaLager 
«I~ leveres i mangE} Stør· 
1'. 1':',,1' fra 10 ti1140 Kr~ 

VaaCl. 
Undertegnede tilbyder Fillkerne 

line anerkendte Snurreyaad at bed
ste· Vare i forskellige fJængder og 

''Ma1JkestØrrelser til <len tJllligstc 
Pris, 90 Øre pr. Favn i ftskefrerdig 
Sta.nd, samt andre Vaiul til .cl!, for
IIkemas Fiskerier. Hurtig og reel 

, Betjening. 

Cb:r. Bontved~ 
Vaadbinder. 
, Skage'n. 

Anjovis- &, fiSkekr~ge-Fabriken, 
.H·erme.t':\.fa.br' l'''.'. ' . ...:: S.IYmedaUle t A •• hrg 18"8118' 

lA. A t. '."n b ... It 1888 ..:... 
!)al'tner~med 30-50,()(X} anb6ta.lør sit Udllll.lg 8.<t-alle ~9rtel' 

Fiøkekroge, saavel i Staal,' Jlllr. 
. J:r ~ Kapital'søges:!lr kom- ,8om )Iesai.ng, lamt Pi1~e i Tia Uf 

,petelltFagmand fra_LyaekU. llly. Foreendol mod Ett9~krav. 

Stor iJ8V1nlt~' - Tilskriv; CORrad ObrfsteD88R. 
. W .. ' WaIUn,' Land'Vags~ St.Strand.træde. U. 

gatn.n 5,. ~teborg.' K.benh"n K. ' 

P.lads søges 
som Ferskvandsfiskeri .. 
Bestyrer ,eller som Fisker ' 

i for . et Herskab. Ved
'kommende er -. dygtig i 
Faget.~Anbefaling haves~ 
Dette Blads Kontor [tn· 
viser. 

. , 

1J)rioDood 
. En ny 22' Fods Drlvbaad, 

dybtgaaellde 21 Tom., byg
get særlig til V Rl/.9ftskeri, 
med Sænkekøl, er med til· 
hørende :ny. tokalvet Vaad,' 
i fiskefærdig,Stand bil!ig .til 
Salg hos '.': 

Fisker, B·. 'Halls e Il, ' . 
80rta8 pr. Sbtbb8~øblBI. 

It " '., . '~ 
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københavns Tilførsel af fersk Fisk -. direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib. 

iU gen fra 19. Februar til 26. Fe b ruar 1899. 

~ I ~ I"i:"~ I I ~ I ~ ~ ~ cg cg 
~ 

bileD cg 
I ~ ci> cg 

~ I~-
..:..: c ~ . (I,) ~ cg >. 

Tilført af: . 
~_ -"Cl Øl =.- (I,) .!!: :2 cu ..:..: ~ ~ ~ 

cæ l:ail: I: ::I~ ~ :; 

l 
(ij I~j I ~~ ~ 'iS cc=. x>' ::I ~CI,) «:) cg 

(I,) 11= .... ..:..: bO .... :.= CD .:IJt. 
eno en 

DanskeFiskerrart. : 'Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. PIL Pd. Pd, Pd. Pd, 

1 fra :Fredel'iksh. 3600 
13 fra andrePfi:idser 16506 925 1 2088 

Danske K vaser: d -
1 fra Fl'ederiksh. 3600 
14 fra andre PlariseT 3150 112050 
12 svenske .Fitiker-

fartØjer ... 38160 210 
pr. Baad og Vogn 

4 fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 1488 2 2920 950 1663 

pr. Jernbane &' 5 
~ 

Dampskib .... 55714 10506 116 1036 8 5700 3588 86200 6664 6285 6 6308 5365 
--- ------------ ------------

laIt ... 82570 10506 116 3449 160918 3798 87150 8327 6285 6308 5355 

1) Sletter. 2) Skrupper. 3) 800 Pd. Skrnppcr og 236 Pd. Sletter. 4) 1295 Pd. Aal og 368 Pd. Aalekvabber· 
5) Aal. 6) 5500 Pd. I,aks og 785 Pd. Ørred. 

lait er der' tilført 374782 Pd . 
...-
Betalt UennemsnitspriS' af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,75-6,00, Kassefisk 

I~r. 3,00-4)00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,60-1,75, Kassefisk Kr. 1,00-1,25 pr. Lpd.; .. 
SIlu, Kr. 0,75--1,50 pr. 01, smaa, Kr. 2,00-4,00 pr. Kasse i AaI, Kr. 0.35--::-0,68 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,60-1,,80 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,90-1,10 pr. Pd.; Gedde, Kr. 030-0,45 pr. Pd. 

'O:lrentlig A vktion. 
Lørdagen d. 4. Marts 1899 Kl. 11 Form. bliver ved offenllig Avktion 

der afholdes' pau Orlogsværftet bortsolgt; 16,380 Pd: Tovværk, 978 Pd. 
- Klude, 1218 Pd. Papiraffald, 150 Pd. Læder, ca. 5900 Pd .. Metal, 360· Pd. 

Zink, 478 Pd. Kobber, ca. 68350 Pd. Jern,' 29,000 Pd .. Jernspaaner, 7105 
Pd. Zinkaske, 1740 Pd,. Staalaffald, 228 Pd. Kautschuk, 1470 Pd. Korkaffald, 
325 Pd .• aklllatur, 51 Køjer,. 2750 Pd, Sejldug, l/Spil, 3 'Davider, 3 'raI
lier, 18ym'askiDe, 1 Faldrebstrappe,' 22 'Heltønder,270 Fustager,. 9& forskl. 
Lamper, 2 Ventilhuse og 2 Ventilkasser, 2Pf2 Pd. Haardug, enDelemaill. 
Skafferekvisiter Ih. 111. m. 

Sagern'e paavises til Eftersyn Onsdag d. 1. ~lartsog følge'ldc 
Søgnedage fra' Kl. 10-2 L l\'lagasihot for kasseret Gods, hvor ,Kataloger 
til den Tid udleveres. . . ' , 

. 'Orlogsvæ,rjtets Oentralkontor, d: ~28.:Februa.t 1899.' 

" -:-Fiske~assep " 
faas i alle mulige Størrelser., - Bestillinger fJaa større Partier ønskes hel&t 

Vintermaanederne, og Kontrakter kan da sluttes til meget billige~ 
til Levering straks eller senere. . , . _ '., . ' . 

Horsens Damp-HøYle~()gSavyæ(k, 
Peter Mø:rQh.. ' . 
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Købe-nhavns Mekaniske 
Net ,Il' Garn .. Fabrik 

K •. L. Utzon, 'Kapiendalsvej &G. 
" 

Et 'Parti Rejeruser, 
160, ,200,. 240, 1VI~ tilsmLl:dsede ved Flyt~ 
ningen,er billig til Salg. 

Sejl og Udsalg af Sejldug' . 
. Prima amerikånsk Bom

'uldssejldug, 1 direkte ind
kjøbt, tilbydes laIlgt under 
gangbare Priset" 
Vandtæt præpareret Dug. 

Hør- og Hampsej1duf 
1 alle K, valiteter. 

Ny/[jøbiug p. F,afster 
i, Februar 18f.t8. 

Færdigsyede Sejl1 solidt 
foraroejdede, leveres vir
keligt billige. 
. Undersøg selv Sagan, 
skriv om Pl'øver af Du~, 
disse sendes altid frit. 

F.N. Halm08. 
Telefon 129. 

Altona Fi,skeauction. 
JOHANN COHRS, 'beediget Fiskeauctionutor.', 

Brc\'adr.: JohannCohrs" Altona. Tel~gramadr. :Cohts,Altona. 

Fiskenætfa brik~u '"Dalima.rk", 
Gt4llr~~aye,~~t8(ng,tJr, StenoA'J' 15. " 

Teltl.f~nurnmer ,,75 Beløb_Irer", 
. ' , "1-'. ," 

, l.·\";"t:er efter BestUHng, ellol' fra It-ag~r f:['a vor med de ny~:~o. 9ibedste ' 
l\~,/~kinor .forsynede, F~brlk:" 8.tHle-::Rø~~ættegarn AalerU8iJ'; A~er_der .. _ ' 
n"~;~l"user, R~ler:adeTfBun4garn ,a .. mt; 'alle ~t\:pdre:SlagsNmt, qg Garn.. Bom.., '" 
,,()~!ja"1:U~ lljpnp~qaru ogJ!"J1,rgfl,rtl i al~e1if~ til);~iJ;g~!lS bil~i,gste Priser og i 

/ h,.'(lste ·K {~i~eter. ."-aleli1l1Je'r;Ko .. ~, F1aa.dt;ræ 0l' ~~~eAlI 
bave.paa Lftg~r.· , " ,,', " 

Hand!ende Øv.ss'Rabat. F ør eap.ørqsler besyares'strakl.· 
,,' - . .' . , '-, ' , 

l~Eh"bieret tf qv.U1L: :m.a~.;, lrH~/ L~biCk. -:- Trtkt 008 _ Frant~ , OlJti,tlre14.' KøQt)lP.lavv' / 



Nr. IO. 9. I't1art s. 1899. 

Med I E ::D:1.so1a.det udgaar hver Torsdag. Annoncer op.tages ved Henvendelse til 

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

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

I ndhoJd; Bestyrelsesraadet. - Fiskeriet ved 
Bornholm. - SaJ.tvands-lliskerilovfors'aget. - Ge- . 
neralforsal11ling. - Mindre hleddelelser. Fiskeri-
beretninger. BekendtgØrelser. 

Dansk Fiskerlforenfngs Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 SvanclllOse
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørelHle Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sentlte 
til Kontoret. 
~---_._------------

Breve og andre l!'orsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede ti: hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Bestyrelsesraadet. 

I Hen h 01<.1 til Lovenes § 6 er 
Fisker Peder Mollerup, Harboøre, 
og . Klasselotteri kollektør C. E. War
ming, Kolding, valgte til Medlemmer 
u f Bestyre1sesraadet for henholdsvis 
Ringkøbing Amt i Stedet for afdøde 
Sognefoged, Dannebrogsmand Chr. 
Gai Noersgaa~d og Vejle Amt i 
,Stedet for afdøde Etatsraad C. 
Eckardt, R. D. M., for Resten af 
disses Valgtid. 

Fiskeriet ved Bornholm. 

Ved at tilstille den ærede Redak
tion en Oret'sigt over Fiskeriet her 
ved Bornholm og det nærliggende 
Christiansø i afvigte Aur skal jeg 
ikke undlade at føje nogle enkelte 
Bemærkningor hertil. 

For de bornholmske Fiskeres Ved· 
kommende er Sildefiskeriet gaaet 
lidt fremad imod forrige Aar, men 
bedre· kunde det have været, dersom 
der havde været Afsætning for Fang
sten i Maj og tildels J UDi samt i 
Halvdelen af Avgust og Saptember 
Maaned(>r. ' 

Fiskerne have i de Maaneder 
maattet ligge i Land flere Dage i 
Træk, fordi de ikke have kunnet faa 
Afsætning for lfangsten hverken til 
Befolkningen eller til Røgerierne. 

Ved Pinsotid forrige Aur stod 
paa Kvæsthusbroen i København paa 
en Gang ca. 18,000 Ol røgede Sild, 
som ikke kunde sælg~s der grundet 
paa den meget u heldige Omsætnings· 
maud'e, hvorfor eJ! Del af den maatte 
forsendes til Tyskland pr. Bane. 

• 



At den kom dertil i en mindre god 
Tilstand, for li den var blev en ,ad· 
s~illige Dage gammel, er en S~lv
følge. 

Efter at Fragten, saavel med 
Dampskibet til København som med 
Banen til Berlin, var betalt, kom 
der ikke mere ind for den Sild, elld 
hvad Røgningen hav4e kostet. 

Den eneste Maade at kunne op
hjælpe Fiskerie't paa er, at der bliver 
etableret en 2 a 3 Gange ugentlig 
Dampskibsforbindelse pa.a Tyskland,' 
saa den røgede og .ferske Sild kan 
komme dertil i frisk Tilstand. Det 
er højst mærkeligt, at de bornholm
ske Fiskere ikke have kunnet opnaa 
den Begunstigelse, at Statskassen 
ydede et Tilskud til en Dampskibs-

\ forbindelse paa Tyskland blot i 2 

a 3 Aar, da den efter den Tid uden 
Tvivl vil kunne klare sig selv. Rygtet 
vil vide, at <ler fra en vis Side ar
bejdes imod, at en saadan Bevilling 
gives. 

Fiskerne paa Bornholm og Ohri
stiansø samt de svenske Fiskere have 
ialt fisket 510,852 OISHd. 

Heraf er udført til indenlandske 
og fremmede Steder 274,151 Ol og 
forblev en til Forbrug 236, 700 Ol. 

Tors~fiskeriet har for de born
holmske Fiskeres VedkOlumende givet 
en mindre Indtægt end Aaret forud, 
og det skyldes uden Tvivl, at Tor
sken er bleven opfisket. Tillige er 
den falden saa "smaa", at den 
næppe ha~ y~ret Handelsvare p:lå 

!"'IT rr I ,,,;. . '. 

det københavnske "Marked. Stor 'og 
kønsmoden Torsk fanges næsten al
d~g, saa det er intet Under at dette 
Fiskeri gaar tilbage, da der jo ingen 
Yngel af Betydenhed kommer iStedet ' 
for al den Torsk, der fanges. Baade 

ved de tyske og russiske østersø
kyster ere de sammeF.orhold til 
Stede med Hensyn til, Torskens Af
tagen, saa det er at befrygte, at der 
vil blive Mangel paa den. Den Tid 
er næppe fjern, da det bliver nød
vendigt at komme Naturen til Hjælp 
og udsætte Millioner af Torskeyngel 

, omkring Bornholm flere Aar i Træk, 
saafremt man vil bevare denne Fisk 
for Befolkningen. 

Det Fiskeri, der' har givet' vore 
Fiskere det største Tab i 1898, er 
<Laksefiskeriet med faststaaende Red
skaber iVjntcrmaanederne og Driv
garn i Foraarsmaanederne. Der er 
kun fisket af stor Laks 4810 Stkl'. 
imod 8040 Stkr .. i 1897 ~g 16,010 
Stkr~ i 1896. Hvad en saa stor 
N edgang i Indtægten vil sige, be~ 

høver ingen Forklaring. Fiskeriet 
efter smaa Laks paa 11/ 2 , 2, 3, 4 
og5 Pd. skulde helt forbydes. 

Det skulde ikke tillades at' sælge 
Laks under en Vægt af 8 Pd., da 
de ingen synderlig Værdi have. før 
de naa denne V ægt. De smaa Laks 
sælges ofte til en Pris af 25, 30 til 
40 Øre pi-o Pd" hvorimod de, som 
veje over 10 Pd., sælges til l a 
11/ 2 Kr., ja' ofte endog til 2 Kr. 
pr. Pd. 

Alt andet Fiskeri herved BOl'n
holm er uden' Betydning. 'De slemme 
Storme, vi h~vde 'i M~rts, November 
og-December Maaned f. A. ødelagde 
Masser .af 'Redskaber for vore Fi
skere, hvilket er saa meget mere be
klageligt, som Fortjenesten kun har 
været ringe. ' 

NekSØ i Februar 1899. 
Stub. 
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Saltvand s -Fiskerilovforslaget. 

Ved 2den Behandling af oven
nævnte Lovforslag i Landsthinget 
blev del' foreslaaet, at tIer af Staten 
skulde. ydes 'en passende Betaling 
for A fleveriDg af opfis.kede Søstjer
ner, hvilke Dyr ere meget skadeligt' 
for Fiskene. Ja tilvisse ! Altid naal' 
man sætter Garn eller Kroge paa 
Grunden og kommer over Huller 
(uden Vegetation), hvilke der er 
fuldt af, ga er der fuldt af Søstjer
ner, som ere parate, saa~mart der 
løber en Fisk i Garnene eller Kro
gene, til at o'verfalde og suge den 
op lige til Benene; værst er det 
dog med norden Bundstrøm, med 
hvilken Fisken, ligegyldigt om det 
Torsk, Hvidling eller Slotter, hurtigt 
kvæles. .Paa Dybet, hvor der er 
blød Bund overalt, kan man satl. at 
sige aldrig sætte Torskegarn, fordi 
Fisken hurtigere kvæles i Garn eud 
paa Kroge, ja. man kan endda faa 
levende Fisk i Garn, som ore halvt 
opsugede, men' (ler dør ikke en Fisk 
forinden den' er fuld af Søstjerne; 
fra H oved til Hale. 

For 'forsk, Sild, Hviuling og Slet
ters V (lukommende vilde Udryddelse 
af Søstjerner være en fuldtuu ligesaa 
gavnlig Bestemmelse som Sælhunde
udryddeIsen, .. og enhn~r veu jo dog 
at sidstnmvnte er et stort Gode. ' 

,Det vilde være i hoj Grad øu-· 
skeligt, bill de hoje LQvgivningsfak
torer vilde gøre Søstjerne,.Forslaget 
til LO\'f 

J. p, Nielsen. l?isker. 
rraarbæk, 

91 

Generalforsamling. 

Fiskeriforeningen for Horsens og 
Omegn afholdt Fredag den 24 Fe
bruar sin aarlige Generalforsam
ling. 

Formanden, Konsul Oreemers, af· 
lagde Beretning om Foreningens 
Virksomhed i det forløbne Aar og 
omtalte, at Bestyrelsens Bestræbel
ser for ved Udsættelse af Aalefa .. 
ring at ophjælpe Saltvandsfiskeriet 

. havde været frugtesløse i 1898, idet 
det havde vist sig umuligt at tilveJ
ebringe Aalefaring fra Foreningens 
sædvaBlige Leverandør. Man angav 
som Grund det kolde og barske 
Vejrlig, som havde været fremher
skende i Aarets første 1\J aaneder. 
Det var dog Bestyrelsens Haab, at 
man i Aar kunde fortsætte med U d
sætteIsen. ~ 

H vad Ferskvandsfiskeriet angik, 
da havde man fra Dansk Fiskeri
forening købt 5000 Stkr. Regnbue-
0rredyngel, og i Esbjerg var ud
klækket 20,000 Stkr, der af }'or-' 
eningen vare udsatte forskellige Ste
der i Omegnen. Udklækllingen af 
0rredæg var lykkedes over Forvent
ning, og det var derfor Bestyrelsens 
Agt atter i Aar at indkøbei3rredæg 
til Udklækning i det Omfang, som 
Forholdene tillod. 

Sluttelig omtalte Formanden, at 
Medlemsantallet var gaaet ned fra 
147 123, og bad de tilstedeværende 
Medlemmer om at agitere for For
eningen og skaffe den Tilvækst. 

Regnskabet godkendtes uden 'Om-; 
tale. 

Forinden Valget af Bestyrelse min .. 
dedes Formanden i sympathetiske 
Udtryk ForeDingens afdøde Næst-

, 
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formand, Redaktør Bojsen, hvortil 
Forsamlingen sluttede sig ved at rejse 
sig. 

Derhos meddelte Formanden, at 
der foruden et Bestyrelsesmedlem i 
Stedet for Bojsen tillige maatte væl
ges en Stedfortræder for ham (For
manden), da han ikk~ ønskede Gen
valg. 

Bagermester Svendsen og Fisker 
Carl Andersen had Formanden ind· 
trængende om atter at træde ind i 
Bestyrelsen, og efter nogen Menings
udveksling mellem Formanden og 
nævnte Medlemmer, lod Formanden 
sig bevæge til at modtage Genvalg. 
I Stedet for Bojsen valgtes enstem
migt Byraadsmedlem, Bogbinder Edv. 
Hansen, og ligeledes valgtes en
stemmigt Fiskerifoged Laurits Han
sen til. Rivisor. 

Mindre Meddelelser. 

Belønnet Redningsmandskab. Fra 
den tyske Regering har, som Be
lønning for Redningen af Mandska
bet paa Kuf ,,:Marie", strandet ved 

. Napstjert 29 Novbr. 1897, FQrbjer
Iger Chr. Christiansen af KnasbOlg 
i forrige Uge modtaget en Rednings
medalje samt et Gulduhr med den 
tyske Kejsers Billede og Navntræk. 
Ligeledes har det øvrige Rednings
mandskab modtaget 50 Kr. hver, 
ialt 300 Kr. 

Nybyggede Kuttere. F1'edm-iks-
havn, den 6. Marts 18~9., I Ons
dags løb en nybygget Kutter af Sta
,belen fra Skibsbygmester H. V. 
BuhIs Værft, den fik Navnet "Hen-

, rik Bødker" og er 36 Brutto Tons 
drægtig. Det lader til at' det snart' 
,bliver, almindeligt Qled li jælpeskru.e~ 

denne Kutter forsynes ogsaa med 
dette moderne Fremdrivningsmiddel'; 
Petroleumsmetoren, der skal drive 
saavel Hjælpeskruen somVaadspil
let, l"veres fra Aktieselskabet Fre
derikshavns Jærnstøberi og Masldn
fabrik. Kutteren er bygget· for et 
Aktieselskabs Regning og skal være 
hjemmehørende i Skagon, Fisker 
Johan Jacobsen skal være Fører 
og Købmand L. Holst· af Skagen 
bestyrende Rheder for Kutteren, 
som fuldt udrustet koslel' 14,000 
K~ n 

Fiskeriberetninger: 

Fanget Laks. Thorsminde, den" 
4. Marts 1899 : En herværende' 
Fisker fangede forleden Dag heri· 
Fjorden en Laks paa 15 Pund.· 
Fisken sendtes til Hamborg og bragte' 
den nette Sum af 40 Kr. 9t:; Øre' 
netto, - en sjælnen god Pris. 

Nissum Fjord. Flynderfiskeriet i 
~'jorden er, efter hvad der skrives· 
til os d. ~. ds., drevet ret ihærdigt 
i den sidste Tid. I Fjordens nord
lige Del har Udbyttet yæret ringe, 
men"i dens sydlige Del har det 
givet et' ret tilfredsstillende Resul
tat. 

Fjaltring, den 26. Februar 1899. 
Ha vfiskeriet her for Sognet er nu 
sluttet i dette Efteraar, idet Kul
lerne nu ere borte fra Kysten. De 
6 Baadelag her have i_ dette Efter .. 
aar sendt Kuller til Hamborg for 
2500 Kl'. Naar disse skulle fonl<·l{'s, 
bliver det en lille Sum, hver Mand 
har tjent ved Efteraarsfiskeriet. Vil 
Vejret tillade det, begyndes der p:~ a 
Foraarsnskeriet allerede i næste M iI~b 
ned. 'K, 
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. Færring den 26. Februar 1899. 
Forleden Dag var et Baade~ng udQ 
her for 3 t prøve, om der endnu var 
Kuller herinde. Dette var der ikke, 
de kom til Land med en Fangst 

. paa 3 Flynder og en Torsk.' De 
~ have nu trukket deres Baade op og 

sagt Fan'f>l til Fiskeriet paa Havet 
. forelobig. Af :B'isk vil Havet ikke 
give noget, men derimod tager det 
meget af Landet. I Tirsdags N at 
styrtede saaledes et vældigt J ord
stykke ned af selve Bovbjergpynten 

N. 

Frederiksllavn, d .. 6. Fobr. 1899. 
Største Delen af sidste Uge have 
Kutterne paa G'rund af Vejret 
maattet holde sig uvirksomme i Hav
l1en. I Onsdags saa det ud til Fi
skevejr, saa Kutterne gik ud, men 
bleve allerede om N atten jagede 
hjem, flere af dem med mindre Ha-. 
verier paa Sejl og Rigning, og den 
gam le, Kutter "FOl"tuna" Skipper / 

. Johansen af Frederikshavn fik endog 
i denne Storm sit Banesaar, den 
sprang Læk og sank sødost af Sæby, 
saa Besætningen Illaatte gaa i J ol
Ien, hvorfra den dog snart bjærgedes 
af den her hjemmehørende Damp
baad "Ekspres". Paa Grund af 
det stadig Ul'olige Vej L' har der 
ikke kunnet anstilles Bjærgningsfor. 
søg, men man antager forøvrigt, at 
Fartøjet er Vrag, det er over 60 AaI' 
gammelt, og da det staa1: paa kun 

2 Favne Vand, hal' det næppe staaet 
de sidste to Dages Storme igennem. 
Kutterne fiskede saa godt som nUe 
i Læsørende, men kun en enkelt 
nunede et U dhytte af ca. 130 Snese, 
Resten havde Fangster af 10 til 
70 Snese, Rødspretten vejede 9--:10 
Pd. Snesen, og betaltes med 1 Kl~. 
25 0re-1 Kr. 50 Øre pr. Snes. 
Om Vinteren maa der være knapt 
med Føde i Havet for Rødspætten, 
denne er for Tiden meget mager; 
Fisk, som man efter Størrelsen at 
dømme kunde antage maatte veje 
12 a 13 Pd. Snesen, vejer kun 9 a 
10 . PcJ. Snesen, henad Sommeren 
tiltager Rødspætten i V ægt, i Sep
tem ber er den f-edest og tager saa 
atter af. De enkelte, der forsøgte 
Fiskeri pan Herthas Flak, opnaaede 
kun ringe Udbytte. Sildefiskeriet 
i den svenske' Skærgaard maa nu 
anses f(lr sluttet ror i Aar, hertil 
er kun tilført ubetydeligt; sidste 
Sæson tilligemed Sæsonen 97-98 
staar langt tilbage for de nærmest 
foregaaende Sæsoner, hvad Til før
selens· Størrelse angaar, ligeledes· er 
Fiskeriet ogsaa ophørt adskilligt tid
ligere end forhen. Hummertilførse
len har kun funden Sted fra Kristi
anssand og har særlig hvad Tilfør
selen hertil angaar været knap, 
nemlig ca. 2400 Stkr., til det tyske 
Ma rked afgik her direkte overlosset 
i Jernbanevogn ca. 10,000 S,kr., 
der betales endnu ca. 1 Kr. 70 Øre 
pr. Pd. en gros ab Kristianssand. 

Kl. 

BEKENDTGØRELSER , 

2Jrivhaad 
En ny 22 Fods Drivbaad, 

dybtgaaellde 21 Tom., byg
get særlig til Vaadfiskeri, 
med Sænkekøl, er med til
hørende ny tokalvet Vaau 
i fiskefærdig Stand billig til 
Salg hos 
FiskerB. Bausen, 
Sortli" pr. Stubbekøbing. 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder "Fiskerne 

sine anerkendte Snurrevaail af,bed
ste Vare i forskellige IJængder og 
MaskestØrrelser til den bIlligste 
Pris, 90 Øre pr. Favn i :fiskefærdig 
Stand, samt andre Vaad til de for
skellige Fiskerier. Hurtig og reel 
Betjening. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

En :mindre 

Drivbaad, 
2 a 3 Tons, med Halv
dæk og godt udhalet, er 
til Salg.· Et, ældre Vaad 
medfølger. Pris 300 Kr. 
Fisker N. P .. Christensen, 

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

l Ugen fra 26. Februar til 5. Mapts t 899.' 
-

~ I h 
~~ I tt bC I I bO~ I <Il og 

~ 0'= · .e d, <I) 

t l:! I :l:~ ~ 

t~ j ;g 
<I) ~ 

Tilført af: '=_ -"1':1 rn O.c ~ ~ '= 'C 

\II te I Q; s:: CJ).IC = - ~ 

'C;~I~ii 'C C; 
D:=. %>- s::.~ l:c(/) ø =- (/) <I) 

.JIll 
<Il q:: .= Q. (/) ~ 

I-
==(/) cC:: 5> ø (/) 

Danske Fiskerf:lrt. : Pd. Pd. Pd. Pd. p,!. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

3 fra Frederik~h. 7884 450 3 1782 
13 fra andre Pladser 11214 20 ' 1625 3 1602 200 6 

Danske Kvaset': i' 

I fra Frederiksh. II 
111240 12 fra andre Ph~dser!1 4140 

10 svenske Fil;;!wr-' 
fartØjcl' ... I 36540 195 i 

pr . .Haad og Vogn! 
fra nærliggende \) 

Fiskerlejer ... 1424 4 2480 1010 1472 
pr. Jernballe & lO 11 

Dampskib .... 35118 6848 350 2 660 5 5474 4792 8 109006 4652 5962 5556 5554 
- -- - - -- -----.--

Ia1t ... 58356 6348 370 4159 159118 5187 110016 6124 5962 15556, 5554 

1) 'funger. 2} 300 Pd. Tunger og 50 Pd. Pighvar. 3) Slotter 4) Skrupper. 5) 560 Pd. Skrnpper og 100 
Pd. Sletter. 6) Ste,nbiddol'. 7) Kuller. 8) 2672 Pd. Kuller og 2120 Pd. Sletter. Il) 1099 Pd. Aal og 373 Pd. 
Anlekvabber. 10) Aal. 11) 5120 Pd. I.aks og 342 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 366750 Pd. 

Betalt Hennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 2,50-5.75, Kassensk 
Kr. 2,50-4,00 pr. Lpd.; Helleflynder Kr. 0,25-0,40 pr. Pd.; Torsk, levende, Kr. 1,50-
1,75, KaRsefisk Kr. 1,00-1,20 pr. Lpd.; Sild, Kr. 1,20-2,00 pr. Ol, smaa, Kr. 3,00-5,00 
pr. Kasse i Aal, Kr. 0.40-0,68 pr. Pd.; Laks Kr. 0,60 -1,70 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,00---": 
1,25 pr. Pd.; Gedde, KI'. O 30-0,50 pr. Pd. ' 

Beke'ndtgerelse for Fiskerne i N ordseen. 
Kanonbaaden "Grønsund" indtager. Station paa Jyllands Vestkyst 

Midten af Marts Maaned for 
paa dansk Søterritorium at pause, at Statens Højhedsret respekteres af 

iremmede 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, anbefales det for Til· 
kaldelse i Søen at anrende de af Inspektionen sidste Vinter uddelte Signaler 
(Tavle over Signaler til Udveksling mellem Fiskeriinspektionsskibe i Nord
søen og Fiskerfartøjer) og ellers at sende A.nmeldelse til Skibets Poststation ~ 
"Esbjer~'. Klage over Skade, foraarsaget af fremmede Fiskere, maa ind· 
;;endes med Anvendelse af de trykte Blanketter, som uden Godtgørelse ud
leveres Fiskerne fra Strandkontrollører (Toldopsyn) eller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtjg udfyldes. 
Postadresse: "Esb}ærg". 

Den danske Fiskm'iinspekt'ion fo,;' Nordsøen og Skaget'ak i -Mærts 1899. 

V. C. L. Schliiter, 
Chef. 
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~Københavns Mekaniske 
Net" Gapn .... Fabpik 

M. L. Utzon, Mariendalsvej &&.~. 

Et Parti" Reje"ruser, 
160, 200, 240 M. tilsmudsede ved Flyt
ningen, er billig til Salg. 

Sejl og Udsalg af Sejld.ug. 
Prima ameril~ansk Bom- Færdigsyede SeJI,solidt 

uldssejldug, direkte inu- forarbejdede, leveres vir-
kj oh t, tilbydes langt under keligt billige. 
gangbare Priser. Undersøg selv Sagen, 
Vandtæt præpareret Dug. skriv om Prøver af Dur., 

Hør- og Hampsejldug disse sendes altid frit. 
l alle Ir valiteter. 

: Nyl,jøf,,'Il,q ll. Fa.lster 
i Jt'ehrua.r 1898. 

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

~kn~r.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danll1ark", 
Grønnehave, Helsing4Jr, Stengade 15. 

'felefonnumPlor ,,7 {; II e Isillger", 

li"-"l'pr efter Bestilling eller fra Lager ft'a vor med de nyeste og bedste 
;\ 1.1 ::!idner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
fll';Jruser, Rejerader, Bundgarn samt ,alle andre Slags Næt og Garn. Bom-, 
1/1 I.-;/jaru, Hampegct'rll og Hør,qarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
t, \,te Kvaliteter. A.alekober, Kork, 'Flaadtræ og Katechu 
h a ,'es paa Luger. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

lt~, ligeret af oø.ud.. mag. lVi ll. Lundbeck . . - Trykt hos Frantz Christtre1'. København 
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~ MEDUSBUD 
Nr. Il 16. Marts. 1899. 

Medl.e:cc...sb1adet udgaar bver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Franh (hristtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Uralkosakkerne eg deres Ftiskerier. 
:J<'iskeriet i Sønder Nissum Fjord. Møde om 

l<'iskeriloven. - Generalforsamling. - Andragt'ude. 
Statistisk Overligt. - Frederikshavns Fiskeri-Sta-
tistik November 1898. .\\:lindre .M:eddcleløer. 
Fiskeriberetninger. - .Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\ledlcmsbladet 
tt'l.'Cffes desuden i Al m. 5-7 Svancmose
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 ti!_hans Bopæl: 'Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish consulate 
5, Museovy Court, 

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

Capt. A. SØUillg, 
"MarieDd.a1" 80, Park AveDDe, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Sølling, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dan'Jk Fiskeri· 
forening" , bedes adresserede til 
Unive'rsitetet.'l Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For4 

eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fra Kummerraad c.Brammer, Hund
sted er indsendt Indholdet af en 
Bøsse i Hundsted ..... 4 Kr. 

og af en Bøsse i Hotel Fre· 
deriksværk. . . . . . . • . • 3 " 

Ialt 7 Kr. 

UralkosakKerne 
og deres Fiskerier. 

Af N. Borod.lD&. 

Paa U dstillingen i Bergen i afvigte 
Sommer fandtes under den russiske Af· 
deling en interessant Samling af Red' 
skaher m. m. belysende Uralkos~tkkernes 
Fiskeder. Af denne ejendommeligt or· 
ganiserede Fiskeribedrift udkastede den 
ved disse Fiskerier ansatte. fiskelikyndige 
Fagmand, Nicolas Bo'rodine, i Bergens 
Udstillingstidende et livligt Billede, som 
vi her skulle gengive for vore Læsere. 

U ralkosakkerne, som love paa 
Grænsen af evropæisk Rusland og 
Asien, langs den mellemste og nedre 
Del af FlodenUral, have i lange 
Tider i Rusland været kendte ikke 
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alene som tapre Soldater i Krigens 
Tid, men ogsaa som fredelige Fi
skere, der .. hi\'e en meget stor og 
ejendommeniig Beurift. 

Mere end tre hundrede Aar -ere 
heI,lrundne, siden den første Skare 
afdesaakaldte "frie Folk" -Ko~ 
sakkerne - nedslog sig ved Floden 
Yaik, Urals g.amle Navn*). 

H vem var nu disse Folk? De 
vare Pionerer for Friheden,Mænd, 
der vare udpinte af et grusomt Liv
egenskab og; misfornøjede med det 
undertrykte Liv i det russiske ezar
rige. Paa det -sydøstlige Ruslands 
vide Stepper ønskede de derfor at 
ordne deres Liv paa Grundlag af 
fuld Frihed og efter deres egne 
Ideer. 

Den frie Koloni voksede meget 
hurtigt, takket være den store Til
strømning af misfornøjede Folk fra 
alle de nærliggende Provinser j Rus
land og fl'a fremmede Lande. U n
dersøge vi en gammel Census over 
Uralkosakkerne, der blev istandbragt 
i Følge Ordre af Peter den Store 
(1723), ville vi finde, at der bJandt 
Emigranterne var Polakker, Un
garer, adskillige Bønder fra- forskel
lige Egne af det russiske Hige, 
mange Dissentere af den russiske or
thodokse Kirke, som af den Grund. 
vare anklagede af Øvrigheden, et 
stof t Åtiiil donske' Kosakker'·g.;;s.'T. 
Skønt disse Folk havde f6rskellig 
N ationalitet og forskelligt Sprog, 

N a vnene YaiXfloden og Y aikkosak-
"ledte ble'''e ved kejserlig Fl0rordning 
i 1775f.ora~«rede til liJralfloden og 
Uralkosakkerne paa Grund af Fuga
eheffs Oprør, hvori Yaikkosakkerne 
havde taget meget virksom Del. 
Ukaset bestemte, at det gamle Navn 
skulde afskaffes og ganske forglemmes. 

bandt dog en stærk IJængsel efter 
Frihed dem sammen. Man vii næppe 
andet Steds finde Sidestykke til den 
tidligste Periode af Indvandringen 
til dette Land, hvor de, der rundt 
om i,Evropa forfulgtes, søgte·Fl'ihed. 
En gammel Kosak blev engang spurgt 
af en bekendt Folklorist om Urål:
kosfrkkernes Herkomst. "Bien sam
ler det bedste fra - Blomsterne, og 
~vad er Resultatet ?" svarede Ko
sakken. 

-"Honning," sagde Manden for
bavset. 

"Ja," gensvarede Kosakken, "paa 
samme :Maade vokser vort Samfund: 
alle Vegne fra kom de bedste og 
dygtigste Mænd og organiserede vort 
Selskab." 

Mon ikke denne ukunstlede og 
vittige Lignelse illustret'er snavel 
Historien om den tidligste Koloni
sation a'f de forenede Stater i Nord
amerika som Oprind,·lsen af det lille 
Samfund, hvorom jeg her taler? 

I 1850, læse vi i et historisk Do
kument, kom der ti~ den nedre Del 
af Floden Yaik ell Trop Kosakker, 
som fordrev fra Landet Efterkom
merne af en en Gang stor øg mægtig 
tartadsk Stamme. De ødelagde 
Saraitchik, Tartarernes Hovedstad, 
sejlede op ad Floden og 'byggede et 
Fort nær det Sted, hvor nu Uralsk, 
U ralkosaikkernes Residents ligger. 

Denne krigerske ,Skare levede i 
Begyndelsen paa en meget" egendom
melig . Maade --: de plyndrede de 
fjendske N aboer, ~eadareJ.!ne; og paa 
det kaspiske Hav toge de Handels
skibe, som Fejste paa Khiva ogPer-
sien. 

l en gammel- Kosaksang fra hin 
Tid hedder det ogsaa: Ah, fordum 
vi Kosakker Gutter sejlede lystigt 
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spejded efter Bytte, efter Bytte fra 
Khiva og Persien. 

Det er umuligt at sige, naar Ural
kosakkerne ophørte med denne Le
vevis og toge fat paa den mere 

. fredelige at fiske. Mulig var det 
lige efter, at de vare komne under 
et Slags Protektorat af Moskoviter 
Czaren (1613). I en ejendommelig 
gammel Skik have vi endnu Spor 
af dette Protektorat. Distriktet har 
nemlig at sende ~"isk og Kaviar til 
det kejserlig Hof. Denne Forord
ning, tIer traadte i Kraft for mere 
enu tre hundrede Aar siden, eksi
steter enunu. Den var uden Tvivl 
et 'l'egn paa D nderdanighed og Gæ
stevenskab. En ganske lignenue 
Skik finde vi blandt den agerdyr
kende Befolkning i Rusland, der 
præsenterer Brød og Salt ved lig
nende J~ejligheder. Den russiske 
Bonde synger om sit haarde Mark
arbejde og omgiver det med poetisk 
Glans. Paa samme l\'Iaade synge 
U ralkosakkerne om' deres Fiskerier, 
og hvad dertil hører. l de fleste 
Folkesange fra. denne Egn omtales 
under alskens poetiske N avne Flo
den Dral med sin "gyldne Bund" 
og "sølverne Banker". En af de 
mest yndede Folkesange er en Ode 
eller Hymne til Ære for Floden 
Yaik (<<et gamle Navn bruges endnu 
i Poesien), Folkets Fosterfader. Fi
skerielme-h,Rve en saa stor økonomisk 
Betydning for dette Folk, at de have 
Indflydelse paa- hele deres Liv; ja 
endog paa l\Hlitærtjenesien. Retten 
til at,fiske i Kommunens Vande til
hører }mn de Medlemmer, som paa 
en eller anden Maade maa aftjene 
deres Værnepligt. Uralkosakkerne 
stille aarlig omkring tre Tusind Mand 
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Kavan.ri og i Tilfælde af Krig kan 
enhver voksen Mand blive indkaldt 
ullder Fanerne. Den hele Befolk
ning tæller omtrent hundrede og ti 
Tusind Sjæle. 

Derfor, mens den ene Del af Mæn~ 
dene aftjener sin Værnepligt, maa den 
anden, som er hjemme, arbejde for 
at skaffe Penge til at bestride de 
udkommanderede Soldaters TI drllst· 
ning, desuden maa de naturligvis 
ogsa-a skaffe sig deres eget Livs
ophold. 

Kun ved at paatage sig denne 
tunge dobbelte Byrde have Ural
kosakkerne erholdt Ret til at koIo
nism'e Landet og Floden og indtil 
vore Dage at have et vist Selvstyre 
over visse indre Anliggender med en 
ejendommelig Ordning i økonomisk 
Henseende af Kommunen som en 
egen Stat. I den lille Kommunes 
første Tid havde den mange Kampe 
og Stridigheder for at faa denne 
Grad af Selvstyre hos den mosko
vitiske Regering, som altid har an
strengt sig for at tvinge de forskel
lige Distrikter af det russiske Rige 

. under sit Enevælde. Fra Kommu
nens ældste Dage til 1723 havde den 
fuldstændig Selvstyre i sine indre 
Anliggender. Den \ a l' en demokra
tisk Republik, som selv valgte sin 
Chef eller "ataman", der repræsen
tered.e den udøvende .~yndighed. 
Alle kommunale Anliggendet afgjor~ 
des af en "Cirkel" eller ved et Fæ~
lesmøde af Medlemmerne i Kom
munen. I 1723 lagde den russiske 
Regeritlg først sin' .ija~Ild paa dette 
Samfunds Uafhængighed, og siden 
den Tid maa Valget "af Chefen ap
proberes af Regeringen, for at det 
skal blive lovligt. 1775 blev den 
kommunale "Cirkel" ophævet, og 



Kommunen tabte ganske sIn Ret til 
nt vælge n t:l manen, som siden er 
blev en udnævllt af Kejseren. Af 
det gamle Selvstyre er nu kun den 
økonomiske Organisation tilbage, men 
den er ogsaa højst mærkelig. 

Men lad os komme tilbage til Fi
skerierne og deres Betydning for 
U ralkosakkerne. Jeg maa i denne 
Forbindelse nævne; at:U ralfloden er 
den eneste større Flod, som ganske 
er overladt til Fisket ibedriften; fra 
Uralsk til det kaspiske Hav, altsaa 
paa en Strækning af 330 Mil, er det 
forbudt Handelsfartøjer at befare 
Floden. Paa nogle Steder, hvor 
Støren holder til ~m Vinteren, er 
det ikke tilladt at ro, at raabe, at 
gøre Ild inde ved Stranden o. s. v. 
Kommunen har endvidere bestemt, 
at Sommern.skeriet omtrent skal være 
forbudt, dels for at Fisken kan faa 
Lov at gyde i Fred og Ro, men 
ogsaa fordi den Fisk, som fanges 
om Sommeren, bli\1er daarlig betalt. 
De lade derfor Fisken uforstyrret 
gaa op fra Havet og søge sine Vin
tertilholds~teder. Paa alle mulige 
M aader er der sørget for, at Fisken 
uhindret kan gaa op til den øvre 
Del af Floden, dog ikke ovenfor 
U ralsk, hvor der er bygget en Dæm
ning eller rettere et Gærde tværs 
over Floden for at forhindre den 
større Fisk fra at gaa længere op. 
Paa Grund af dette Gærde danner 
den nedre Del af Floden fra Urulsk 
til l\tIundigen en stur naturlig Fiske
parl{ paa 330 l\tIils IJængde, hvor 
Fisken omhyggelig vogtes af en stor 
Skare Opsynsmænd, indtil den fore
skrevne Tid for Fiskeriet kommer. 
Denne bestemmes af Kommunesty· 
relsen. Det er let at forstaa, at en 
detailleret Organisation er absolut 
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nødvendig for heldigt at gennemføre 
denne indviklede Plan, der omfatter 
en Afstand pat\. 330 Mil, som des
uden skal fordeles paa mere end ti 
Tusind Fiskere. Det er ogsaa sat 
ordentlig i System. Assisteret af 
talrige Agenter rundt om i Distriktet' 
styrer Hovedledelsen, som har sit 
Sæde i U ralsk, alle disse Sager. 
Et Dampskib, en Dampbal'kasse og 
et Antal Sejlbaade bevogte Flod4 

mundingen og de nærliggende Ban
ker og besl{ytte dem mod Fiske
tyve. Her maa nævnes,at F10den 
med dens Fiskegrunde og den Del 
af det kaspiske Hav, som tilhører 
dette Distrikt, tæller et Hnndrede og 
ti Tusilla Mennesker. Hverken no
gen Mand eller Landsby, som ligger 
langs Floden, har nogen Særrettig
hed. En vel udarbejdet og detallieret 
Plan maa ordne denne store Bedrift 
paa en saaclan Mn ade, at enhver 
af Distriktets Befolkning bliver be
skyttet, hverken hans Interesser eller 
Rettigheder maa krænkes. 

Som Regel fiskes der i en Del 
af Floden _. den nedre - om Hø
sten, i en anden D-el den øvre
om Vinteren. Høstfiskeriet tager 
sin Begyndelse omkring den 17 de 
September. Paa en Yis bestemt Dag 
drager "Fiskerhæren", som den kal~ 
des, afsted til Fiskepladserne, som 
undertiden ligge langt borte fra Fi
skernes Hjem. Kosakvogneue inde
holde ikke alene Garn m. m., men 
ogsaa den Baad, som bliver brugt 
under Fiskeriet. Disse Baade, de 
saakaldte "boudarel''' ere saa lette, 
a.t to af dem kunne kjøres paa en 
Vogn. 

N aar "Fiskerhæl'en" kommer til 
den rette Plads, bliver' boudarerne 
tagne af Vognooe, og tidligt om 
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Morgenen den Dag, Fiske
riet skal begynde, bringes 
de ned til Vandkanten langs 
den højre Flodbred. De 
danne en saa lang Række, 
at den vanskelig kan over
ses. Ikke mindre end tre 
Tusind Baade, hver med to 
Mands Besætning møde her. 
Til at opretholde Ordenen 
er der udnævnt en Chef eller 
"Fiskerataman" . Denne bi
staas af flere Mænd, der 
ere valgte af Fiskerne. Med 

Fig. 1. Kosakvogn med "boudara" (Flodbaad). 

et Kanonskud giver atamanen Sig
nal til, at Fiskeriet kan begynde, 
hele Skaren af Fiskere springer til 
deres Baade, og før man ved et 
Ord af det, ere de alle i Baadene 
og i vild Kaproning. De anstrenge 
sig af alle Kræfter for at ro fra 
hinanden og være d('n første. paa 
Pladsen, hvor Fisken har gaaet i 
Stime. Hvor disse Pladser ere, ken-

der man fra de Rapporter, som Op
synet udstedn,r. Ere Fiskerne komne 
frem, kastede deres smaa Garn ud og 
trække dem fra en Baad til en an
den. Forskellige Arter Stør, fra 
tredive til seks Hundrede Punds 
V ægt, Sandart, Karpe, Brasen, Malle 
ere de vigtigste Fiskearter, som tages 
under dette Fiskeri. Gal'nene vari
ere naturligvis i Maskestørrelse, alt 

Fig ..... 2. Uøstfiokeriet paa_ Uralfloden. 

René
Sticky Note
Du kan finde en bedre udgave af dette billede ved at åbne listen med de vedhæftede filer i dette dokument.

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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efter den Fisk, hvortil de ere be
stemte; men de maa alle have en 
vis bestem Størrelse, større Garn 
kunne kun bruges bag Fiskerhæren. 
Som i al ædel Kamp er derfor Ohan
cerne for de Stridende s~a lige som 
mulig ved de ovenfornævnte Forord
ninger, bestemt Tid og Sted, be
stemte Redskaber o. s. v. Et godt 
U dbytt.e beror saaledes kun paa Fi
skernes egen Dygtighed og Arbejd
somhed. Totaludbyttet af Høstfiske
riet varierer mellem 44 og 72 Mil· 
lioner Pund, heri medregnet to Hun
drede og' seksten Tusind Pund Stør 
og omkring en og tyve Tusind seks 
Hundrede Pund I{aviar. 

Under Fiskeriet drager Fisker
hæren altid nedad Floden, den avan
cerer fra 12 til 24 Mil daglig. Efter 
en Tids Forløb naar den paa denne 
Maade Flodmundingen; denne naas 
sædvanligvis sidst i Oktober; da 
Floden paa denne Tid opfyldes med 
Is, slutter Fiskeriet. 

En anden Hær af omtrent salllme ' 
Størrelse, der bestaar af Fiske
opkøbere med et stort A ntal Vogne, 
følger Fiskerbæren. Disse Vogne 
have at bringe Fangsten frem til 
l\larkedspladserne, der er nemlig 
ikke Jernbane i denne Steppe. Ikke 
mindre end to Tusind Vogne ba
tlyttes hert,il. Hvis man hertil læg- ; 
ger ·~ndn.t to Tusind VogJle, som 
iiihøre Fiskel'ne, kan ~nn faa en, 
Forstaaelse af, hvor imponerende 
SY~et af disse fredelige' Hære maa 
være. (Sluttes.) 

Fiskeriet i Sønder Nissum 
Fjord. 

Det er et umaadeligt Fiskeri, der 
Aar efter Aar drives i det Vand 
herude ved Klitterne, der kaldes 
Sønder Nissum Fjord. Det er ogsaa et 
stort Vand, idet dets Kyster have en 
Længde af ca. 11 Mil. Der fiskes 
efter mange Slags Fisk i denne Fjord, 
Flynder, Helt, AaI og Lax. Det, 
der fiskes mest af, er vistnok, Flyn
der. Hvor mange Snese der mellem 
ARr og Dag fiskes af disse, er ikke 
let at have nogen Mening om, men 
det gaar op i en svimlende Højde. 
Rundt om hele Fjorden bo Fiskerne, 
og naal' disse en Vinterdag ulle ere 
ude paa Fiskeri, da kan man tælle 
flerø Hundrede Baade, der sejle hid 
og did paa Fjordens blaanende 
Vande. Fisk~redskaberne, der bru
ges til Flynderfiskeriet, ere Flynder
nedgarn. Hver Fisker har altid en 
7 -9 af den Slags, og mange have 
flere. N aar alle disse Nedgarn ere 
satte i Fjorden, da er den omtrent 
belagt med et helt Væv. Hvert Ned
garn koster ca. 5 Kr., saa der stik
ker ikke saa faa Penge i Redska
berne. I disse ~Dage fiskes der efter 
Flynder . herude efter en' større 
Maalestok. U d for Thorsminde fislfes 
der en Del Rødspætter, medens det 
mest er Skrupper der findes :tængere 
mod N ord i Fjorden. FiSKen sendes 
ikke bort, men sælges i Omegnen, 
og Prisen pr. Snes er fra 25-40 

, øre. Langt borte fra kommer der 
Fiskere herud til Thorsmindif og 
og blive her en Uge for at drive 
Fiskeri efter Flynder, og det kan 
hænde sig, at Baadelag paa 2 

Mands Besætning kunne have en 
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Ugeløn pau. 40 Kr. og derover. 
Paa det nordligste af Fjorden 
har Flynderfiskeriet siden N ovem bel' 
været meget daarligt, medens Fiske
riet i den sydlige Del har været 
nogenlunde. Aalefiskeriet drives 
ogsaa herude paa denne Fjord, og 
der tages til sine Tider ikke saa 
faa af disse. Dette giver i Reglen 
en god Fortjeneste, iuet AaIene sen
des bort i levende Tilstand. Herfra 
kommes de i smaa, tynde Kasser 
og sendes til Struer. Der kommer 
saa Kvaser for at tage dem, og de 
føres til England. Her opnaa de 
en Pris af 30~38 Øre pr. Pd. I 
disse Dage er der begyndt et helt 
nyt Fiskeri efter AaI herude paa 
denne Fjord. Man er begyndt at 
tage Aalene paa et Redskab, der 
kaldes Aalekam. I .Ringkøbing Fjord 
har dette været brugt hele Vinteren, 
øg det skal nu prøves her i Fjorden. 
Fra Fjand og Husby er der i de 
sidste. Duge kommet en hel Del 
Havbuade herom. ,De sejle ind gen
nem Mindestrømmen, og man ser 
dem for fulde Sejl farende henover 
Fjorden. De skulle paa denne nye 
lHethode tage en hel Del Aal. En 
Baad med 3 Mands Besætning tog 
forleden Dag paa ganske ,kort Tid 
Aal for ca. 26 Kr,. Her ,'ed ']1h01;'::;

minde vil man <>gsaa prøve dette ny , 
Fiskeri. Vil: ~ (Jet vise sig, at det 
kan qrjv;':f):: ,med godt Resultat, vil 
man snart. se en Flotille hefiude paa 
Fjordel}. Sa,~l,have vi Rusefiske,rj'et. 
Dette s.pille~' :"7~gsaa en stor. Rolle: 
paa. Fjorden. J eg ", har sejlet 
over Fjorden og fh~re Gange talt op 
til 50 Ruser, der ,.,titode i Vandet. 
Dette el' ikke saa meget, naar man 
erfarer, at alle de Ruser, der __ bruges 
i Sønder Nissum Fjord, gaa op til 4 il. 

500. Særlig ud for Thorsminde og 
omme i Fælsted Kog ser man ofte 
en Mængde Ruser staa i Vandet. 
Op til 20 Pæle fra hver Ruse rager 
op over Vandfladen, og i Frastand 
tager det sig ud, som om man havde 
for sig en Skov af Bambusstokke. 
Disse Ruser ere noget dyre Red~ 

skaber, idet hv~r koster fra 50-70 
Kr., som de ere store til. ·Naar 
Ruserne ere satte i Vandet, ses 
der ikke til dem, før 2 eller 3 Dage 
efter. Er der saa Fisk, tages de, 
og Rusen sættes atter ned og kan 
saaledes blive staaende paa en og 
samme Plads i 2 a 3 Maaneder. 
Den Fisk, det særlig gælder om at 
tage i Ruserne er Laksen. Det kan 
hænde, at 3-4 af den Slags have 
forvildet sig ind i Rusen, og dette 
kan blive eu Fangst paa .op til 150 
Kr., saaledes blev i denne Maaned 
fanget en Laks hel'ude paa 15 Pd., 
den blev sendt til Fiskehandler 
H. Køser i Hamborg og br:1gte en 
Sum hjem af 40 Kr. 98 øre. Disse 
Laks komme ude fra Vesterhavet, 
løbe ind ad Mindestrømmen og op 
i Fjorden for at yngle. Det gælder 
om at tage dem, naar de løbe ind. 
Den Laks, der kommer ude. fra 
Havet og vejer 24 Pd., kan, naar 
den lVlaaneder efter løber ud igen, 
v~je kun 8,a 19 Pd ... 8)la meget 
har den tabt j den 'Tid. ',Naar de 
løbe tilbage, )ialdes de "Gurnl~ier" 

g~,ere .. ~a te.Q1melig værdilø~e.J.\:Jtl:n 

vil af ov~nst~aenge se, at det,,~i
skeri, 4_er mellem Aar og Dag ~wives 
i Sønder Nissum Fjord, indbringer en 
Sum af betydelig Størrelse. Det 
bliver mere, end Kullerfiskeriet ind~ 
bringer for samllle Vejlængde langs 
Vesterhavets Kyst. De nuværende 
Forhold, V esterhavsf1skeriet d~ives 



under, trænge det i Baggrunden, 
ikke alene overior U dian det, men 
ogsaa overfor Fiskeriet nogle af 
vore Indvande. N. 

Møde om Fiskeriloven. 

Paa et Møde den 7 de ds. af en 
Del åalefiskere fra Jjandets forskel
lige Egne, hvortil "Fiskeriforeningen 
for København og Omegn" havde 
indbudt, og hvor ogsaa nogle af 
Fiskeriuuvalgets Medlemmer vare 
tilstede, vedtoges fø1gende Resolution, 
der iønigt allerede var vedtaget paa 
et tidligere Møde samme Dag: 

Til Rigsdagen. 

En Forsamling af Fiskere fra for
skellige Egne af Lanuet har i Dag 
vedtaget at meddele Folketingets 
Fiskeriudvalg efterstaaende Uuta
leiser: 
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Del' kan kun tilkomme Kystejerne 
enhver ud for sin Grund, uuelukkende 
Ret til Fiskeri efter Vandreaal eller 
den blanke Aal, med Aalegaarue, 
der ere udsatte i fast Forbindelse 
med Land, og kunne røgtes fra 
en over Aalegaarden førende fast 
Bro uden Brug af Fartøj, hvorimod 
Aaleruser, der ikke kunne røgtes paa 
denne Maade, men kun ved Brug af 
Fartøj, ere at anse som Aalel'user 
og ikke som ~alegaarde. 

Fiskeri med Aaleruser maa det 
være tilladt enhver dansk U nd(lrsaat 
frit at benytte. 

Det maa være tilladt at udsætte 
Aaleruser udenfor Aalegaarden med 
en Sideafstand af, 75 Favne fra 
Fangesiden af disse. 

Den samme Sideafstand som er 
bestemt for Aalegaarde, gælder og· 
saa fer Aaleruser. 

Aalegaardsl'etten nyder kun Bø-

skyttelse, naar Aalegaardene ere i 
fangefærdig Stand. 

Tiltraadt af underskrevne Fiskere 
og Repræsentanter for lokale Fisker
foreninger d. 8. Marts 1899. 

G. A. Zingenberg, 
Formand for Kjøbenhavn og Omegns 

Flskerfomning. 

H. Nielsen, 
Repræsenimnt for Kjøbenhavn og Omegn. 

~Tens Thomasen, 
Repræsentant for Snekkersten· 

og Skotter up. 

Cltr. Petersen, Lodsformand, 
Repræsentant for Kallundborg Sømands

forening. 

Bo/tts Krintel, 
Repræsentant for Vejlefjords 

Fiskeriforening. 

Jens Nielsen, 
Repræsentant for Korsør Fiskere. 

Jf. Kallehauge, N. Christoffersen, 
Kjøbenbavn. Stege. 

Peter' Jensen, 
Stege. 

Fisker Albert Mortensen, 
Taars pr. Nakskov. 

Chr. Rasmussen, Nils Ni"h;en, 
Stege. Hallundborg. 

Carl Hansen, P. Hillebrctndf, 
Kallehave. Refsnæs. 

F. Thoudahl, N. Mortensen, 
Skjelskør. Skjelskør. 

P. Larsen, Hans Jensen, 
Kjøbenhavn. Nykjøbing, Fa1ster. 

J. A. Stilling, 
Kjøbenhavn. 

Generalforsamling. 

Understøttelsesforeningen /01' En
ker og Born efter paa' Søen for
ulykkede Fiskere, hjemmehørende i 
Told distrikterne inden Ribe Amt, 
afholdt I..tørdagen den Ilte Februar 
1899 sin aarlige Generalforsamling 
paa Damkjærs Hotel i Varde. 

Foreningel;ls Formand1 Toldfor .. 



valter Hassing aabnede G oneralfor
samlingen, fremlagde det reviderede 
Regnskab, som godkendtes, og op
hesto Bet'otningen om Foreningens 
Virksomhed i 1898 saalydeiHle: 

Indtægt. 
Kassescholdllingull ved Regnskabsaarcts 

Begyndelse (l. 97: 
"Do Efterladtes Foud(' , . 2313.69 
A Jdcl'domsfolldOll ..... , 1158.57 
Rontcl' af Brelnholts IJcgat 40.73 

--- 34-12.99 
Koutillgent: 

fra Esbjcl'g . . . . . . .. 161.00 
eO! 11 61 Ortlill. og 18 eks

traor(lin. Medlem.) 
fra Hjerting . . . . . .. 82.00 
(32 ordiu. og 9 ekstra-

ordin. Medlemmer) 
fra N ymindegab . . . .. 62.00 
(20 ordin. og 3 ekstra-

ordiu. l\:Iedlemmer) 

Reuter af Ribe Amts Kollektfoud 
Renter af Foreningens lformue .. 
Renter af P. Breinbolts 

305.00 
500.00 
120.38 
39.10 

Balance .. 4377.47 

Udgift. 
Admillistrationsudgifter . 7.03 
UndCI'stØttelser: 

af "de Efterladtes l!'ollll": 
2 Enker i Esbjerg. . . 50.00 
2 paa Fanø . .. 60.00 
2 i Hjertillg. .. 200.00 
3 i Nytninuegab 300.00 

af Alderdomsfondcu: 
1 Enke i Hjerting .. 70.00 
l Fisker i Esbjerg . . 50.00 
1 Enke i Esbjerg . . .. 70.00 

af Renterne af Brcill
holts Legat: 

1 Fisker i Sjolborg . .. 15.27 
1 Enke i Esbjerg . . .. 25.40 

610.00 

]90.00 

40.73 

laIt.. 847.76 
Kassc1ehol(ln, d. 30/ t1 98: 
"De Efte.lladtes Fond" .. 24HU7, 
"AlderuomBfomlrn" , . . . 1071.44 
Renterne af P. Bl'einholts 

l,egat . . . . . . . . . .. 39.10 
3529.71 

Balance .• 4377.47 
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Som Funktionærer genvalgtes samt, 
lige afgaaende Bestyrelsesmedlemmer 
og Revisorer samt Suppleanter med 
TI ndtagelse af den N ymindegab fra
flyttede Fisker Iver Ohristensen, i 
hvis Sted valgtes Peder J. Pedersen 
Borkmærsk (for N ymindegab). 

Foreningens Formand er Toldfor
vaJter Hassing, Esbjerg, Hovedkas
serer Toldassistent Lorck-1\fadsen
Næstformand Konsul O. Breinholt 
og Hjælpekasserer Fisker Ohr. Ohri
stiansen, Esbjerg; i Hjerting ere 
Bestyrelsesmedierne Landmand P. 
\Vindfeld som Hjælpekasserer og 
Fisker N. C. Nielsen og i Nyminde
gab Gæstgiver Jes Oh ristensen som 
Hjælpekasserer og Fiskerne A: Pe
dersen og P. O. Thygesen. 

Aars-Kontingentet er for Fiskere 
2 Kr., og andre, der ønske at støtte 
Foreningen, indtegnes som ekstra
ordinære Medlemmer ligeledes for et 
Aars-Kontingent af 2 Kr., der er
lægges til Kassererne med 1 J{r. 
halvaarlig. L.-M. 

Andragende om Ophævelse 
af Forbudet mod Vaadfiskerf 

:i Maj Maaned. 

Piskeriforeningen for Ulfsund og 
t.ilgrænsende Vamle har j I..Jighcd 
med sidste Aar indgi"et et af 173 
Fiskere underskrevet Andragende til 
Landbrugsminist('rjet om Ophævelse 
af ~'orbudet mod Vaadfiskeri i l\laj 
.Maaned. Da df'nne Vinil'r har været 
ligesaa mild som sidste, nære b'i
skerne det lwdstc Haah om, at i\ n· 
dragendet ligesom sidste A;\!' \' il 
bl i \'ebcvilget. 

Ogs:la. af Fiskerne pua. }i'pjo, FCIIIO, 

Askø og V ('stloll" lid II ndel'skrhf's 
der fot' Tiden paa et liglll'lIt!t) t\ u
dragende. 
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Mindre Meddelelser. 

Fanget Sælhund. Fol' nogen r:rid 
siden bavde ('n Fisker fra Fejø en 
stor Sælhund i en 'rol'skel'use, den 
var kommen igennem den fort'este 
Kalv og var kvalt, da Rusen blev 
røgtet. 

At funge Sælhunde paa den Maade, 
turde være en Sjældenhed. c~ c. 

Fiskeriberetninger . 

Fri drikshavD , d. 13. Marts 1899. 
Største Delen af Kutterne TIskede 
i den forløbne Uge saa nær Havnen 
som· muligt nemlig i Læsørende. 
Det var atter de Kuttere, der hur
tigst kom ud, der opnanede det bed· 
ste Udbytte, 170-320 Snese, de, 
der først gik ud en Dag senere, fik 
for kort Tid og opnaaede kun 20-80 
SneS(I, det el' ikke godt altid at gaa 
med "daarligt Vejr i Vestelommen" 
som Fiskerne sige. Rødspætten 
vejedo 8,----10 Pd. Snesen og betaltes 
med fra l Kr.-2 Kr. Snesen. Nord 
og øst af Læsø TIskede ogsaa en Del 
Kuttere, men Udbyttet blev ikke be
tydeligt, den bedste Kutter havde 70 
Snese a 12 Pd. Snesen og betaltes 
med 2 Kr. pr. Snes. Flere Kuttere 
havde atter forsøgt Fiskeri paa Vest
kysten, men kun en enkelt fik til· 
fredsstillende Udbytte, den gjord,e 
ved Højens Fløjtetønde en Fangst 
af ca. 170 Snese Rødspætter, som 
vejede ca. 15 Pd. Snesen og betaltes 
med 4 Kr. pr. Snes, saa det blev 
en Fortjeneste af ca. 700 Kr. for 
den Tur; de andre havde Jam Fang
ster af fra 60 -70 Snese 11\'c1'. rril· 
førselen fra Skagen hal' været tem-
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melig knap, har vel ikke. andraget 
mere eml 100 Kasser i Ugens Løb, 
a(lskillige 100 Kasser ('re derimod 
ankomne hertil med Bestemmelse til 
det øvrige Land og 'l'yskland; del' 
skal fol' Tiden være rigeligt med 
Fisk p:Ut Grundene ved Skagen, 
blot der oft0re maatte være Lejlig
hed til at fisl.a~. Rødspætter fanget 
paa Non1straml vejede 15-17 Pd. 
Snesen og betaltes paa Stranden 
med fra 3 Kr.-3 Kr. 25 0re Sne· 
sim, elen fra Sydstrand vejede kun 
10-11 Pd. Snesen og betaltes med 
fra l Kr. 2El 0re-1 Kr. 40 0re 
pr. Snes. Tilføl'selen af Sild: fra 
Sverrig er nu ganske ophørt, siden 
det store Sildefiskeri under Mols tog 
sin Begyndelse, kunde der ikke mere 
sælges svenske Sild, de vare for 
dyre. Hummertilførselen hertil Byen 
har været temmelig knap, kun ca. 
2500 Stkr., m.edens 10,000 Stkr. 
ere overlossede direkte i Jernbane
vogn til Tyskland. Tilførselen har 
kun fumlen Sted pl'. Dampskib fra· 
KristlallSSand, der betales endnu 
1 Kr, 70 0,'e-1 Kr. 75 Øre pr. 
en geos ab Kristianssand. &1. 

Esbjerg, d. 8. lVIarts 1899. Hav
fiskeriet herfra, der indtil nu siden 
i Slutningen af November har været 
indstillet for vore Fiskeres Vedkom
mende, medens tyske Everter i 
nævnte Tid have udnyttet Vejrliget 
og hertil indbragt adskillige Lad
ninger østers til gode Priser (41

/ 2 

lVIk. pr. 100 Stkr.), vil nu, saa snart 
Vejrliget tilhlder det, blive optaget 
med fornyet Kraft. Fartøjerne og 
Redskaberne gives nemlig for Tiden 
den sædvanlig fornødne }I'oraars
Overhaling. I Kulter "Tumleren" 
indlægges en 4 Hestes Petroleum s-



Motor, og den bliver paa herværende 
Skibsbygmester Ravn·Bybergs Værft 
forsynet med en 2-Bladet Hjælpe
skrue. Fiskerflaaden er igen bleven 
forøget med :ol Fartøjer (Smakker 
med Brønd) indkøbte i England. 

L.· •. 

Ringkøbing Klit, den 11. Marts 
llj99 : Beretning over Fiskeriet i 
Ringkøbing Fjord for forrige Aar 
foreligger nu. Aaret har været 
ugunstigt for alle Fiskerier uden for 
Aalefiskeriet. Stærke Storme have 
ødelagt Redskaberne og fordrevet 
Stimerne, naar Fiskeriet var bedst 
i Gang. lalt er der fisket fol' ca. 
140,000 Kr., hvoraf for ca 80,000 
Kr. AaI (ca. 300,000 Pund). For 
ganske faa A ar siden var Aalefisk~· 
riet her uden Betydning. De ny· 
modens Redskaber, Aalegrivvaad og 
Aalekam, have bragt Fangsten enormt 
i Vejret, og det gode Marked for 
Aal i London har bevirket, at saa· 
vel Hav- som Fjordfiskerehave 
sat stor Kraft ind paa dette Fi
skeri. 

i09 

Der er i Aaret 1898 fisket af 
147 Fiskere og 162 Lejlighedsfi. 
skere. 

Fiskeriet i Lemvig Distriktet 1898 
har givet et meget daarligt Udbytte. 
Skønt det foregaaende AaI' (1897) 
stod betydeligt under tidligere Aars 
Udbytte, val' det dog bedre end 
Aaret 1898, nemlig 116,645 Kr. 
79 Øre imod 80,089 Kr. 99 øre. 
Navnlig har Havfislwriet været ringe 
og er i 1898 opført med ca. 37,000 
Kr. Mindreudbytte end i 1897. Der
imod har Aalefiskeri~t været bedre 
end i de foregaaende Aar. 

l Lemvig Bys Distrikt er fisket 
for 12,830 Kr. (1897: 8,850 Kr.), 

deraf 15,000 Pd. Aal til 7,500 Kr. 
og 3000 Stkr. Hummer til 3,000 
Kr. 

I Fjalttt"inrJ Distriktet har N ed
gangen været størst; der er kun 
fisket for 1,389 Kr. 98 Øre imod 
32,140 Kr. 86 Øre i 1897. 

I II arboØf'e Distriktet er fisket 
for 65,870 Kr. 30 Øre imod 75,654 
Kl'. 93 Øre 1897, deraf 228,953 
Pd. Kuller til 13,324 Kr. 76 Øre 
og 113,680 Pd. AaI til 42,092 Kr. 
90 Øre. 

Hjemme er fra det hele Distrekt 
afsat i. Aarets Løb for 62,075 Kr. 
75 Øre (1897: 70,685 Kr. 6 Øre). 
Til Tyskland er udført for 18,014 
Kr. 24 Øre imod for 45,~60 Kr. 
73 Øre j Aaret 1897. 

Fejø, den 10. Marts 1899. Del' 
har været rigelig med Torsk hele 
Vinteren i Farvandet heromkring, 
og der er fanget ret godt baade i 
Ruser og paa Kroge; men ingen 
Roser uden Torne, Sælhundene have 
været meget slemme i Vinter, baade 
for Ruserne og Krogene. Man har 
maattet røgte hver Dag, og endda 
el' Sælhunden ofte kommet først og 
hal' lnm ladet sørgelige Rester til· 
bage, saa Sælhundene ere en Plage 
for Fiskerne her. Ved Bandholm 
er der allerede sat Bundgarn ud, 
men der fanges kun lidt i dem, et 
Par Ol Sild og enkelte Torsk pr. 
Bundgarn daglig. 

Det har i det hele været knapt 
med Sild hele VinteJ'en, Fiskerne 
have knap kunnet. fange de nødven
dige til Agn. Prisen el' 150 -200 
Øre pr. Ol, fol' Torsk har Prisen 
varieret fra 8-12 Øre pr. Pd. 

Flere Fiskere herpaa Egnen have 
i de senere Aar anskaffet sig Bund-



garn, og' her er svær Rift om de 
bedste Pladser. Helt nede fl'a Mad..:. 
nedssund og Kallehave have de 
Bundgarn herved øen. c. c. 

Holbæk, den 13. Marts 1899. Fe~ 

bruar Maaned har ikke gjort Fi· 
sk~rne her rige, paa denne Aarstid 
ere de ellers nemme at tilfredsstille, 
kunne de blot tjene et Par Kroner 
daglig, ere de fornøjede. Af Aal 
el' her stanget 868 Pd. il, 32 Øre, 
Torskeruserne have indbragt 760 
Pd Torsk å 14 Øre, desuden har 
en Fisker under Samsø paa Kroge 
fanget ca. 3000 Pd. betalte med 9 
Øre Pd. Af :rvIuslinger er her ind
kommen 75 Sække å 1 Kr. pr. Sæk. 
-Flere Gange blev i første Halvdel 
af Manneden sat Næringer, men de 
gave kun enkelte Sild, endelig den 
14. fangedes et Par Ol, og Natten 
eftcr 18 Ol og den næste N at igen 
40 Ol, men saa gik Silden andre 
Steder hen, og nu vankede der kun 
1 il, 2 Ol paa en 10-12 Garn 
og efter faa Dages Forløb slet 
ingen. 

Imidlertid blev der sat 3 smaa 
Bundgarn i Holbæk Fjord, som fi
bkpde 4-6 Ol Sild daglig. 

Silden er ikke stor, men paa 
G nllld af, at der har været saa 
ri 1:1, -er den betalt med 2 Kr. Olen. 

J.a ,let er underlig ulige, medens, 
d\·1' ved Mols fiskes Masser af Sild, 
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saa den daarlig kan afsættas, et 
der her saa knap Tid, at Handels
folkene ere ved at vælte Baadene 
for at faa 1 li 2 Ol Smaasild til 2 
Kr. pr. Ol. 

Spodsbjerg, den 8. Marts 1899. 
I Februar lVlaaneds sidste Halvdel 
har Fiskeriet fra Spodsbjerg været 
omtrent saaledes. TOl'skefisksri med 
Kroge ca. 5000 Pd. a 8 Øre = 

400 Kr. Torskefiskeri med Ruser 
ca 1000 Pd. a 8 Øre 80 Kr. 
Rødspætter 20 Snese il, 50 Øre -
10 Kr. iaIt 490 Kr. At Fiskeriet 
i Maanedens sidste Halvdel har væ· 
l'et mindre godt, maa vel søges i 
den Omstændjghed, at Fisken er 
søgt længere ud, paa Dybet, samt i 
det mere urolige Vejrlig i Ma~me
elens Slutning, tillige have flere Fi
skere været optagne af deres Bund· 
garn, og derfor ikke befattet sig' 
stort med Krogfiskel'iet. J. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Dan sk Fi skerj forenings Hjæl pefond, 
som hUl' til Formual at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtaget' nrea Taknemlighed Bidrag 

'. sfta vel en Gang for alle som aat-lige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

EEKEN,D"TGBRELSER _ 
--------..:..- ,. 

Fiskekasser 
fa;\s i alle tnrtlige Størrelser. - Bestillinger paa større Parti~r ønskes helst -
nu i Vintermaanederne, og Kontrakter kan da sluttes til meget &i1Iige 
Priser, til Levering straks eller senere. , 

Horsens Damp-Høvle- og Savværk, 
Peter Møl'oh. 
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Lbenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fi8kepl~d8 
og pr.' Jernbane & Dampskib 

i U gen ira 5. Marts til 12. Marts 1899. 

II l- l I. 
l- I t t 'Cl I ~~ l (O og l G) t:-,G) ~CI:> 
$ I~~ ~ :a 

Tilført af: I 'Cl::: -"eS O) Cl.1;; ø ::! Q~ ~I- 'Cl 'Cl 
I eDe ,,,;;c c ::I- I- C 

U) I:~,~~I ~ "åi ::I I-V) o Cl:> 
I a:: Cl. :z: >. - .Ilt ø q:: .... ~ <:il .... V) V) V)o 

DanskeFiskerfart. :11 Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd. Pd. pa. I PIl I Pd. I Pd. I Pd, 

fra Frederiksh. 
1 fra andl'e Pladserll 450 

Danske Kvnsol': ;, 
fra Fredcri!,sh. :r 

4: fra andre P1adserll I 41040 
svenske .Fisker·-

fartøjer ... [ 
pr. Baad og Vog'n I 

fra nærliggende l 

Fiskerlejer . . . i 968 1 1700 1030 
pr. Jernbane & . 

Dampskib ...• I 56053 2742 . 200 lOOO:l 3296 870 40200 2824 3970 3350 
--------

laIt ... 56503 2742 200 11968 46036 870 40200 3854 3970 3350 
l 

1) Skrupper. 2) 960 Pd. Skrnpper og 40 Pd. Tunger. 3) 745 Pd. Aal OB 'lSo Pd. Aaleknbber. 4) Aa,I. 
i)) mso Pd. IJaks og 7110 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 163009 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,50, Kassetisk Kr. 
3,00-4100 pr. L})d.; Torsk, levende, Kr. 1,50--1,75, Kassefisk Kr. 1,25-1,50 pr. Lpil.: 
~ilil, danske, Kr. 1,75--2,00, pr. Ol, smaa do., Kr. 4,00-8,00 pr. Kasse; Aal, Kr. 0,40-
0,68pr. Pd.; lAks Kr. 0,60-1,50 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,90 pr. Pd.; Gedde, Kr. 035-0,55 
pr. Pd. 

Avktion. 
Med dertil given Bemyndigelse lader Tøjhusafdelingen bortsælge ved 

offentlig Avkfion, som afholdes paa Københavns Tøjhus Mandag den 20. 
Marts 1899 om Formidd~gen Kl. 11, en Del for Hæren uanvendeligt og kas
sabelt Materiel, nemlig: 

1200 til Bagladnlng forandrede Tapl'i:ftel.' 
Model 1-848 :med Bajonet, 

~~mt Seletøj, Sadeltøj, Staldrekvisitter, Restesktlsøm, Batterihaandspig m. m. 
~ 'lJ Sagerne kunne tages i øjesyn hvel~ Søgnedag fra nen 17 . <Marts og 
indtil Avktionsdageh fra Kl. 10 Form. til 'Kl: 2 Eftm.paa Tøjhtlset, hn)!' 
tillige Konditionerne kunne erholdes. 

~ , .. t 

Vaad. fiskekroge -Faliriken 
Undertegnede tilbyder I<'iskerne .' Annoncer 

sine anerkendte Snurrevaad -af bed- - SelntedaUle i ~ a Ilt. r g 188S., :!' 

ate Vare i forskell}ge IJængder og t.. .. ",Ituha". 1888 - ,'~~ Medlemsbladet tilbvdes 00' 
Maskestørrolser til den bIlligste ,.. ' ~. "I:> 
Rris, 90 .~,e pr. Favn i fiskefærdig, anbefaler sit Udsalg at alle lSorter . 
Stand,. ~mt andre Vaad til de for-' Fiskekroge, saa vel i Staal Jærl. optages ved, HellYCnde]se til 
skellige Fiskerier. Hurtig og reel 110m Messing, samt Pilke i Tin og 
Betjening. Bly. Forsende. mod Efterkrav. Frantz Christtreu, 

Chr. Bøntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

Conrad Christensen. 
St. Strandøtræde n. 

KøbenbuJl K. 

Grønnegade 10. 
l<'or staaende Avertissementer 

in(lrømmes betydeli8 R_bl\t. 
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Københavns Mekaniske 
Net " Garn~Fabrik 

M •. L. Utzon, Mariendalsvej &6. 

Et Parti Rejeruser, 
160, 200, 240 M. tilsmudsede ved Flyt
ningen, er billig til Salg. 
~"""""""""''''''''-''''''''''''''''''''''''''''''''""""""""""""'~ 

Sejl og Udsalg af Sejldug.1 
Prima amerikansk Bom

uldssejldug, direkte lnd
kjøbt, tilbydes langt unde~ 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug. 

Hør- og Hampsejldug 
l alle I{valiteter. 

Nylcjøbin,q p. Falster 
i Fehruar 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 Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,'75 Helsin cør" , 
],·\'prer efter Bestilling eller fra Lager h'a vor med de nyeste og bedste 
1\1 lskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
nirlsgar'n, HamlJegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ~'-ale)~uber, Kork, Flaadtræ og Kaieehu 
haves paa I .. ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ltedigeret af c~·ud. mag. 1 Vi ll. LU'nflbeck. - Trykt hos Frantz Ohriøttre1'. K~benhavn 
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Nr. 12. 23. Marts. 1899. 

Med~e:x::c..sb~adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

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

Indhold: U'alkosakkerne og derel )~'iskerier. 
Vagt i Gerær. - Sklbnalg. - Fiakeribcretnin-

ger. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra. 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svauemose
gaardsvej 2 A, a S. Sag·er vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

-------------------------Breve og andre ~'\orsel1dc18el' til For-
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede ti: hans Bopæi: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilla.dt. naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate 
&, lIluseovy Court, 

London E. C. 
't'ele81'am Adr.: S.lUDg. London 

Capt. A. Sølllng, 
,,.ar1endal" 80, Park Aveue, 

Hull. 
Telegram-Adr.: S.IUag. Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Danlllk Fiskeri
forening." , bedes adresserede til 
Universitetet.~ Zoologiske Museum, 
Københat'n K., og ikke til For
eningens Kontor. 

U ralkosakkerne 
og deres Fiskerier. 

Af N. Borodine. 
(Slutning.) 

Fiskeriet i den øvre Del af Floden 
Ural drives, som tidligere nævnt, 
om Vinteren, under Isen; det er det 
ejendommeligste af Fiskerierne. Det 
kaldes ,.bagrenie", hvilket betydet· 
Hagefiskeriet, fordi der til dette be· 
nyttes en egen sort Hager eller Kroge 
paa lange Stæn~er. Naar Isen paa 
Floden er bleven stærk nok til at bære 
Vægten uf Fiskerhæren t hvad der 
almindelig indtræd\.' l' i December, 
udstede de komm,unale Myndigheder 
en Ordre til .fJ æren at møde ved 
Urulsk, hvorfra Fiskeriet begynder. 
Pau den bestemte Dag ile Tusin
der af Mænd, gamle og unge, til 
nævnte Sted. 

Lad os nn se, hvorledes Fiskerne 
klæde sig til dette Vintel'fiskeri. Paa 
hosstaaende Tegning (Fig. 3) se ti 
en i fuld Hyre. 'Lette og bekvemme 
Klæder, vandtætte Støvler. og Vanter; 
i den ene Haand et Bugjera til 
Isen, i den anden to Hager ~ den 



Fig. 3. Uralfisker i Vinterudrustnillg. 

lange med et Skaft paa 7 eller flere 
Favne bruges til at fange Fisk, som 
ligge pau. dybere Steder af Floden 
- hvad der er det almindeligste. 
Den kortskaftede bruges til at fast
holde Fisken, naar den er trukket 
op under Isen. 

Omkring 9 om "Morgenen ere Flod
bankerne nær det Sted, hvor Fiske
stimerne 8taa" besatte Ined Tusinder 
af Heste og Slæder, saa det er me
get vanskelig at naa ned tilFlodel1. 
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Fisker,qe ,gaa ned til Iskanten; d~ , 
~tan" i en uend,elig Række lån'gs 
beg~e"Flodbredder ventende paa Sig-
'~ialet ' , et' Ka~~msttuil. ' 

. ,,"Atamanen staar midt ude paa 
Floden. U taalmodig se Fiskel'ne 
;efter :ham. Signalet gives; to le
vende Bølger springe ud paa Isen; 
det tunge Arbejde' begy'hder; enhver 

, søger; at være den første, der' med 
Hugjernsthugger Hul pau Isen. 
Efter'faaMin'utters Forløb er der 
vokset en. hel Skov af lange Skafter' 
op ude paa Isen, . de ere som tryl
lede 'frem af en Troldmand. Fi
skeren bevæger Skaftet op og ned og 
føler spændt efter, om han mærker; 
at Fisken berøreJ' Hagen. Sa~snart 
:han mærker dette, faar han med en 
hurtig Bevægelse Fisken paaKrogen 
eller Hageri, . hvorpaa den straks 
hales op paa,lsen; kniber det, kal
des de omstuaende Fiskere til Hjælp. 
Som oftest. fisker 1]1~1n r Parder paa 
6'---20 l\Iand, det er nemlig ikkenø· 

~: 

l<"ig. 4. Vintel'fiskeri, det sa~kahlte bagrenie, paa Urnltloden. 
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get let Arb~jde at faa en svær Stør 
paa flere Hundrede Punds V ægt op 
paa Isen. I Løbet af en ganske 
kort Tid bJiver Isen rød farvet af 
Blod og .bedækket af sv. ære Fisk. 

De vigtigste Fiskearter, som fan
ges om Vinteren, ere forskellige Ar
ter Stør, .. nemlig· den store Stør 
(Acipenser Jmso), . den russiske Stør 
(Acipeuser gyldensfiidtii), Stjerne
.støren (Acip.enser stellatus) samt 
Acipenser shypa. Disse Arter ere 
vidt forskellige, de afvige ligeledes 
fra de Størarter, som fiskes i Ame
rika. Kødet og særlig Rognen, Ka"" 
viar~n, bliver betalt med meget hoje 
Priser om Vinteren. For eu stor 
Hunfisk af den store Stør bliver der 
saaledes hetalt Hundrede op til to 
Hundrede Rubler. 

N aturligvis kan ikke alle og en
hver faa saad·an svær Fisk, der er 
t\'ertimod mange, som trods alt Ar
bejde intet fiske, ikke engang Smaa
fisk. Ikke destomindr.e ,er dette Fi
skeri et meget tillokkende L0tteri, 
hvori enhver haaber at· være den 
af Lyk~en begunstigede. Derfor 
.indfinde san. . mange Uralkosakker 
sig til dette yndede Vinterfiskeri. 
Ikke mindre end ti Tusind lVIand 
tage Del i det; omkring to Hun
drede og fyrretyve Tusind Kilo Stør 
og omtrent lige saa meget anden 
Fisk (Sandart og Malle) fanges der 
under Vinterfiskeriet, endvidere bli
ver der til~eredt tredive Tusind Kilo 
Kaviar. Den gennemsnitlige Pris ' 
for P:undet af Stør. er fem og tyve 
Kopek; Kaviaren betales med 2-3 
Rubler Pundet. 

Formlen de ovennævnte Fiskerier 
drive Uralkosakkerne et meget stort 
Fiskeri i det. kaspiske Hav. Det 
J>yd~r •.. dog ikke, paa nogen særlig 

Interesse, jeg skal derfor gansk~ 

forhigaa dette. 
Følgende . Tal vise Totalværdien 

af Distriktets Fiskerier i 1896: 
. 1,030105'44 Kilogr. Stør, 40,322988'76 

Kilogr .. anden Fisk, 129040 Kilogr. 
Kaviar og 1,007502!26 Kilogr~ anden 
Fiskerogn. Alle disse Fiskeproduk
ter blive udiørte fra U ralkosukkernes 
Territorium. Totalvæl'dien af den 
opfiskede Fisk er dog adskillig større 
~nd ovennævvte Tal, thi den Fisk, 
som forbruges paa Stedet, er ikko 
medtagen i Statistiken. I Sammen
ligning med, hvad der udføres, er 
dette dog ubetydelig." Takket være 
Toldpn paa den eksportprede Fisk 
fra Uralkosakkernes Land h:He vi 
en meget god. Statistik over Fiske· 
rihedriften, VI e1'e i Besiddelse af 
udmærkede Opgaver, lig de her an
førte, over Fiskeriet· for mere end 
~t halvt Aarhundrede .. Disse give 
os et godt BI'gn·b O,lll I.edelsen af 
denne mæi!tige Bl'drift i et meget 
stort og ejpndommeligt Distrikt, om 
Fiskel'iets Opsving og Aftagen o. s. v. 

Toldafgifterne af den eksporterede 
Fisk blive anvendte til forskellige 
offentlige Øjemed, blandt andet til 
at ophjælpe Industrien og da særlig 
Fiskeriindustrien. Dernæst er der 
i Løbet af de sidste tre, fire Aar 
bleven oprettet en ~eget god Land
brugsskole, med en :Mønsterfarm, 
som har kostet mere en~l Hundrede 
Tusind Dollars. De have flere'. Sti· 
pendier ved de større, kpjserligeUni
versiteter og underholde desuden en 
meget stor Høj~kole. Til Ophjælp 
af de lokale Fiskerier er ansat en 
Fagmand, som er vel kendt med 
disse Fiskerier, og . som desuden i 
fremmede LanJe har studeret Fi
skeribedriften, . særlig , .~iskekulturen· 
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Forfatteren af denne Artikkel har 
havt' den .Æ.h::e at blive valgt til 
dette Arbf'jde. I to Anr bar jeg i 
Nordamerika og Evropa. studeret 
disse Sager paa alle vigtigere Fi
skepladser. 

Det har med denne Skitse været 
min Agt at give et Billede af denne 
interessante Races Liv. De ere 
ellers i Udlandet kendt som et halv
barbarisk, krigersk Rytterfolk med 
Ivære Lanser etc. Ovenstaaende, 
haaber jeg, har dog bragt noget nyt 
til deres Karakteristik. 

Indsendt. 

Artikler, indsendte til Optagelse, 
staa fOl' Indsenderens Regning. 

"Vagt i Geværl" 
Saaledes blev der raabt i et af de 

sidste Numre af dette Blad, og med 
den ærede Redaktions Tilladelse 
vilde jeg ogsaa gerne raabe et "Vagt 
i Gevær", mens det, er Tid, angaa
ende "de la asede Vande", specielt 
Hjarbæk bugten. 

Vi have nu haft Loven om de 
laasede Vande at lide nnder i 10 
Aar, saa dette Forhold kende vi 
til Gavns, idet der kun er meget 
faa af de 60-70 omboende Fiskere, 
der ikke - takket være Fiskerikon· 
trollens Nidkærhed i Tjenesten 
have ,æret tiltalte og straffede for 
Overtrædelse af Fiskerilovens § 31. 
Og da denne san godt som er den 
eneste §, ved hvilken vi komme i 
Konflikt med Loven, synes jeg, det 
kunde være Bevis nok for dens Uhel
dighed. Vi havde sikkert haabet 
- og haabe endnu - at Bugten 
ber vilde' blive ligestillet med den 

øvrige Del' af Limfjorden' med Hen. 
syn til Brugen af Aalevaad, naar 
vi en Gang fik en ny Fiskerilov ; 
men vi bleve rigtignok en Del skuf
fede ved, at Landstinget kun "ilde 
ophæve Laasningen fra 24 Juni til 
1 Septbr, og saa endda lægge et 
nyt Forbud til, nomlig mod Brugen 
af Rejeruser i Juni Maaned. Det 
var efter Dr. Petersens Raad, at 
Landstinget holdt paa laasede Vande 

. om Foraaret af Hensyn til Sildefi
skeriet. J eg skal i denne Anled
ning oplyse, at Sildefiskeriet som 
Regel ophører med :l\faj Maa.neds 
Udgang, og at allt Sildefiskerne 
Aar efter Aar have underskrevet An· 
dragender til ~egering og Rigs
dag om at faa de laasede Vande 
frigivne. 

Vi komme efter dette Forslag i 
en meget uheldig Stilling i Juni 
Maaned, naar vi hverken maa bruge 
Aalevaad eller Rejet'user; thi det 
nytter jo ikke at fiske efter de Fisk, 
som ikke ere her. Noget lignende 
vil Forholdet blive fra 1 til] 5 Septbr., ' 
da vi sua vidt mig bekendt efter 
F Ol'slage t hverken maa bruge Aale
vaad eller Torskeruser i denne Tid, 
og det er lige saa uheldigt, da det 
i denne Tid pipjer at være bedst 
buade med Torsk og AuI. N ej, lad 
o~ ikke faa flere af den SIngs snæ
rende "Baand, som ikke ville fremme 
Fiskeriet, men kun være en utaale
lig Plage for Fiskerne. Lad os 
derimod faa fredet om Yngelen, at 
den ikke bliver fanget, før" Fisken 
har nogen rigtig Værdi. Det, tror 
jeg, er en mere heldig Mande at 
fremme Fiskeriet paa. Altsaa: Lad 
os fna Lov at bruge Vaad her som 
i den øvrige Fjord, og lad os f'aa 
Lov at begynde med Torskeruser 



den l Septur., sao. kan det maaske 
være godt nok, at faa et Forsøg 
gjort med Fredning af Rejen i Juni. 
Kvo]s pr. LØgstrup den 12. Marts 1899 

RaimUl Bertelsen. 
,Fisker. 

Skib s salg. 

Fiskekutteren "Dannebrog" dr. 
15.53 Tons er af Skipper A. Brink 
af Grenaa solgt til Kjøbmand C. 
Hansen sammesteds for 4300 Kro
ner. Kutteren, som nu skal føres 
af J. P. Udsen, har tidligere haft 
Dampspil, men har nu efter Købet 
faaet indsat Petroleumsmotor .fra 
Fabrikken "Dan i København. 

Fiskehandler :Madsen ved Grenaa 
Bavn har af Skipper H. Petersen 
i Thorøhuse købt Handelskvasen 
"Den 15. Februar for Købesum 760 
Kr .. 

Fiskeriberetninger. 

Frederkshavn, den 20 ~Iarts 1899. 
Vore Kuttere levnedes der ejheller 
i sidsf forløbne Uge megen Tid til 
Fiskeri, det var egentlig kun i Tors
dags, at vi havde nogenlunde roligt 
Vejr, ellers har vestlig Storm havt 
Kommand,oen indtil den i N at blev 
afløst af østlig Snestorm. Udbyttet 
har under disse Forhold været knapt, 
flere af de sidst udgaaede Kuttere 
havde knapt Vaaddene i Havet; 
det er atter de Kuttere, som tH
trods for uroligt Vejr ere gaaede 
ud og have lagt sig til Ankers ved 
Fiskepladsen, der hav,e havt nogen
lunde godt Udbytte. Henved en 
Snes Kuttere indkom fra Læsørende 
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med fra 10-130 Snese Rødspætter 
vejende 8-10 Pd. Snesen og betalt 
med l Kr. 35 0re-2 Kr. pr. Sues. 
En halv Snes Kuttere indkom fra 
Herthas Flak, men der var smaat 
med Fangst, kun 20-50 Snese pr. 
Kutter, Rødspætten vPjede ca. 14 
Pd. Snesen og betaltes med fra 3 
Kr.-3 Kr. 50 Øre Snespn. Nord 
af Læsø havde ogsaa en Del Kut
tere fisket, men Udbyttet var kun 
ringe, 7 Kuttere, der indkom i Lø
bet af i Gaar og havde fisket paa 
Grundene øst af Læsø havde der
imod fra 30-90 Snese pr. Kutter, 
Rødspætten var af nogenlunde god 
Kvalitet vejende IO-Hi Pd. Snesen 
og betaltes med fra 2-4 Kr. pr. 
Snes. Fra Skagen er der af og til 
ind truffen mindre Partier til hervæ
rende Forhandlere, som paa Stran
den have betalt 2 ~\, 3 Kr. pr. Snes 
for Rødspætter vejende 13-14 Pd. 
Snesen, i Fredags ankom der et 
Par Vognladninger, men største De
len var bestemt til 1nd- eller Ud
landet. Et Par svenske Kvaser ere 
ankomne fra Strømstad med ca. 
4000 Stkr. levende Hummer, nu 
da Sildefiskeriet er ophørt tage 
Svpnskerne atter fat paa Hummer· 
fiskeriet; desuden ankom ca. 4000 
Stkr. pr. Dampskib fra Kristians.;. 
sand alt til herværende Modtagere, 
til det tyske ~farked afgik herover 
ca 10,000 Stkr. ligeledes tilførte fra 
Kristianssand, Prisen holder sig endnu 
omkring ved 1 Kr. 70 0re pr. Pd. 
en gros ab Norge, den svenske Hum
mer betales lidt lavere, men er d,l 
heller ikke fuldt saa god af K vali-
tet som den norske. 1.1. 

Bovbjerg, den 18. M arts 1899. 
Pal. Grund af det gunstige Vejrligt 



har man kunnet paabpgyndt For
aarsfiskeriet efter Torsk. Udbyttet 
har {'ndnu været lillp, og den tagne 
Fisk er af ringe Kvalitet. 

Thorsmindefangen, den 17 Marts 
1899. Paa Rødspætter har der i 
den sidste Tid været et l'igtig godt 
Fiskpri her i Fjorden, navnlig tæt 
ved Mindpløbet. Fiskprne fra andre 
Dele af Fjorden have derfor været 
samlede del'. Aah'fiskeriet har ogsaa 
kastet godt af sig: det har givet 
indtil 50 Pund pr. Baad. Man an
vender "Pryne", et Redskab, der 
fremfor Stangjernet lader Fisken 
lllindre beskadiget, saa den længere 
kan holdes levende. 

Siden Efteraaret gik ind, har 
denne Del af Vestkysten lidt sær· 
ddes store Tab ved Havets Angreb 
paa' Grund af de idelige stærke Ve· 
stenstorme og Højvande samt d ... n ri
vende Strøm, et Forhold, der næppe 
har været saa ødelæggende i Mands 
1\linde. N:,lvnlig ud for herværende 
Skole se Forholdene truende ud for 
et Gennem brud. Paa dette Sted 
skal derfor i Løbet af Sommeren 
opføres en stor Dæmning. Udgif
terne ville andrage 15,000 Kr. for
uden Grunden. 

Spodsbjerg, den 18 Marts 1899. 
I første Halvdel af indeværende 
Maaned har Fiskeriet ved Spodsbjerg 
været omtr. saalpdes: Torskefiske
riet med Ruser 1000 Pd. Torsk a 
.8 Øre ''''''. 80 Kr., med Kroge 4000 
Pd. Torsk a 8 ~~ 320 Kr., med 
Bundgarn 1500 .Pd. Torsk il, 8 Øre 
'""""" 120 Kr. Rødspætter med Bund
garn 6 Snese iL 1 Kr. 6 Kr., 
Skrupper llled Bundgarn 28 Snese 
a 50 Øre = 14 Kr., Sild med 
Bundgaru 30 Ol il, l Kr. 60 Øre = 
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48 Kr., Stenbider med Bundgarn 
15 Stkr. il, 40 Øre 6 Kr., ialt 
594 Kr. 

U d for Spodsbjerg er iaar udsat 
3 Bundgarn mod 2 Stkr.· forrige 
Aar, og ]'iskeriet hermed har til at 
bpgynde med været ganske godt. 
Paa Vestsiden uf Lungelarid ved 
Ausaa har en Spodsbjergfisker iaar 
udsat et Bundgarn, men Resultatet 
herfra foreligger endnu ikke. En 
Del af Torskefa~gsterne ere afsatte 
her i Ompgnen. Størstedelen til 
Kvaser j Taars. Fra 15 l\farts er 
Torskeprisen hos K vaser her kun 
61/ 2 Øre pr. Pd. Fangsterne fra her
værende Bundgarn ere, med U ndta
gelse af Torsk, forsendt til Køben-
havn. . J. 

Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening .. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 

Krebsen, dens F angst og Pleje 
ved Arthur Feddenen, 

(2den Udgave) 

III. 
En liden Fiskebog 

ved Arthur Feddersen, 
(2den Udgave.) 

IV. 
Aalefaringen 

ved Arthur Feddersen, 
(2den TJdKave) 

V. 
Odder~n og dens fangst 

af Arthur Fedderson, 
(2den Udgave.) 
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Vl. 
Om at gøre Fiskegarn hOldb,art, 

udarbejdet af C. G. Joh. Petersen. 

le"m'mer ved Henvendelse til Foren~n. 
gens ,Kontor, Stormgade 20, 'Kø· 
benhavn V. 

VIT. 
Udklækning af Brredyngel og dennes 

første Pleje Beskrivende Katalog 
over 

af Arthur Feddersen. 
_ 2clen Udgave. 

udleveres .'lndis til Foreningens Med-

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Udarbejdet af P. Villumsen. 

Pris 25 øre. 

Køhenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr~, Jernbane & Dampskib 

i Ugen ira 12. Marts til 19. Marts 1899. 

Tilført af: 
11 I I ',- '-

lil ~i I i! i I J~ I ~ I «> l;: I- ~~ r-

-------------------
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-= Q;I 
I'IJ,-
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Q;I 
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'
>. -= 
~ 
~ 
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Danske Flskerfart. :\1\ Pd. I Pd. Pd. Pd. Pd. I Pd. Pd. 

fra. J!""rederiksh. i I j 

10 fra andrePladseri). 9810 I 1100 I 10081 

Pd. Pd. Pd. I Pd, 

Danske Kvaser: !' I ! 

fra Frederlksh. II I I 
15 fra andre ~JadsCl il 3960 1124200, 

4 svenske F l~ker- ;i I I 
fartøjer ... li I 8460! 

t ! i 
pr. Baad og' Vogn i I 1 

fra nærliggende' il:): 
Fiskerlejer ... I 1584 ~i 27130 1 I 700 1340 i 

I I I I I pr. Jernbane & I I I '4 " 

Jhmpsldb ~_._._. ::,~75~)7 1-=-380 !_-'~~ 576~ a552 4~OO 1130nOO 3738 5790 131,80 127M 

Ia1t ... ii 5136712380 I 330 8444 Vl9980 4g00 1131650 5078 1 5790 3180 785~ 
l) ~1(Jtter 2) Skrupper. :\) ~Ol Pd. Aal og u:~\I Pd. Aulekvabbcr. t) Aal. ."i) MfiO Pd. J,aks og 630 

Pd. Ørred. 
lait er der tilført 360850 Pd. 

Betalt (iclll1CmslIltsnris af OpkØbet'e: Rødsl)ætter: levende, Kr. 4,50-6.50, Kassefisk 
Kl'. 2,25-0)00 pr. Lpd.; Torsk. levende, Kr. 1,55 -2,00, l\.asHttisk Kr. 1100-1125 pl'. Lrd.; 
Sild, danske, K.r. 1,00--2.00, pr. Ol," smaa do., Kr. 2,00-4,00 pr. Kasse; Aal.Kr. 0.30--, 
0,60 pr. Pd.; Laks Kr. 0,60 -1,80 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,80-1,00 pr. Pd.; Gedde, Kr. ° ao 
-0,50 pr. Pd. . 

Laks· & Brredyngel. 
I April, Maj og .J uni 

l\Iaaneder le\'eres k\'afti~ 
Ørredyngel fra Fiskf'l'i· 
selskabet i Viborg. For
sendelsen sker i Selska
bets Emballage og a 10 
Kr. pr. 1000 Stk. ab 
Viborg Station. 

Vaad. 
Underte~nede tilbyder Fiskerne 

sine anel'k .. ndte SnurrevlI,ad af bed
ste Vare i forskellige l,ængder og 

-Mask, størrelser tIl den billigste 
Pris, (JO Øre pr. Favn i fiskefæ.dig 
Stand, samt andre Vaad til de for
skellige Fiskerier. Hurtig og reel 
Betjening. 

Chr.Rontved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

For Fiskere. 
Alle Slags J!~is;.;er'ed8kabcr 

faas ldlig hes J oset' All
del~8el1 Holm, Harboørc 
pr'. Lemvig. Aalevaad haves 
i Reglen paa Lager og laves 
i mange Størrelser. Samme 
Steds er et omtrent nyt Sil
devaad billig til Salg. 
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Københavns Mekaniske 
Net Il. Garn ... Fabrik 

M •. L. Utzon, Mapiendalsvej 66. 

Et Parti Rejeruser, 
160, 200, 240 M. tilsmudsede ved Flyt
ningen, er billig til Salg. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom 4 

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

Hør- og Hampsejldug 
1 ulle J{valiteter. 

N,ljkjø11ill!l p. Falster 
i Fehruar l898. 

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

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

F. N. Halm89. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, heediget Fiskeauctionator. 

nll','adr.: Johann Cohrs. Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 
I ' 

Fiskenætfa briken. "Danmar k", 
Grønnehave. Helsin~ør, Stengade 15. 

TelefonnUlllIner ,,15 H ehdn:ør", 
1 ,'prer efter .Bestilling eller fta La~er {toa vor med denyesto og bedste 
;\ f ,skiner forsyneele, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
flejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom.· 
"ds,qar'll, HamJ1f.llant og }lm'qarn i alle Nl'. til Dagens billigste Priser og i 
',.·dsteKvaliteter. ..\alekuber, Kork,' Flaadtræ" o&, Kateehu 
Ilaves paa IJug-er. 

Handlende gives Rabat. For espørgsler besvares straks. 

U,t'ltiigeret af' cø'ld. mag. lnu. Lundbeck. - Trykt hOl Fra"t# (Jh,rf,ettrew. Københavu 
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Nr. 13. 30. Marts. 1899. 

M:ed1e:r:::r::1.sbl.aCi.e1i udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz (hrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisjm er for Indlandet 1Q Øre pr. Petit

Enje af I / s Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk l!'iskeriforeningø aatlige Ge
neralfonamling - Om Ilandbringelse af Søstjerner. 
- Fra Limfjorden.- Mindre Meddelelier. - Fi.
likeriberetninger; -- BekendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, ~torlll

gade 20 Stuen, Købellhavn_ V, er aabent 
. fra 9-11. Redaktøren· af M.edlemsbladet 

træffes desuden i Alm. 0--7 Svanomose
l{aardsvej 2 A, 3" S. Sager, vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bodes senute 
til Kontoret. 

---------------------------Breve og andre ~.,orselldclser til For-
eningens Konsulent bedes altid ·alene adres
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

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

.Med dette Numer af Medlemsbla.det 
følger SOPl. Tillæg "Dansk }'iskeri
forenings Aarsberetning for 1898." 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige Generalforsamling , 

afholdes L.rdag d.' 22. April 1899 
.. KI. 10 Fm. i Wittmacks 'Lokaler; 

Holmens Kanal 17, med føtgende 
Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 
2. Det forløbne Aars Regnskab og 

Medlemsfortegnelsen forelægges. 
, 3. Beretning afgives om· Foreningens 

...... Virksomhed i 1898; og Virksom
,hedsplanen for 1899 forelægges: 

Il. Dansk FiskerifOl'enings Hjælpe .. 
fond for forulykkedoFiskere og 
deres Efterladte. 

b. Forsikringen af danske Sejl .. 
'furtøjer til Fiskeribrug. . 

c. Modelsamlin@;en. 

d. Filialerne. 

e. Ferskvandsfiskeri,·Udklæknings
og ForsøgsanstaIten. 

4. Valg af Revisorer. 

5. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer 
i Stedet for de efter '!'ur fratræ· 
tiende :Medlemmer: Gross. Carl 
. Bg,ng, Gross. Adolf Carl og, 
Gross. H. Klit.qaa.rd samt afdøde 
Gross. O. Ekman. *) , ~:j 

6. 'Forslag fra Fisker Hans Nie18~n, 
~København, saalyd,ende: 

GflneralforsamIingen vælger et 
D dvalg, bestaaende af 5 Med
lemmer, til at undersøge og give 
en 'Fremstilling af. Retten til 
Fa ngst af Vandreaal. . 

P.·B. V •. · 
M~ltke"Bregentyed.· 

.) 'Gro8s.,Ekmans Funktioustid mlløb 
i Aar, det nye Valg gælder saalede. 
for tr~. Aø.r. 

, \ 



Om Iiandbringelse 'af Sø .. 
stierner. 

OJ ' ' 

Af 
th.·.ort .... , Dr. ph il. 

I den af Landstingets Udvalg 
afgivne Betænkning over Saltvands
Fiskerilovforslaget stilles Forslag om, 
at "for et Tidsrum af 3 Aar kan 
del" af Statskassen 'udredes et, af 
Landbrugsministeren fastsat passende 
Beløb som Godtgørelse til Fiskere, 
der aflevere Søstjerner (Korsfisk) 
til Politiet, vedkommende Sogne
foged eller Fiskerifoged. " . Ordføreren 
knytter dertil følgende Bemærkning: 
"at Søstjerner som bekendt ere 
meget skadelige Dyr, der ikke alene 
fortære den Føde, SOUL Rødspætten 
for en stor Del lever af, nemlig 
smaa Muslinger, men ogsaa øde
lægge Fisken i Garnen~, ligesom den 
fortærer østersyngel. Det er næppe 
tilstrækkeligt, hvad der er bestemt 
i Lovforslaget, .at Fiskerne ikke 
maa udsætfe disse Dyr i levende 
Tilstand, idet det utvivlsomt ofte 
vil være r.rilfældet, at Fiskerne ikke 

\ ville have den Ulejlighed at tilintet
gøre, Søstjernerne, men i Stedet her
for kaste dem ud igen i levende 
Tilstand, man kan i hvert Tilfælde 
ikke være sikker i saa Henseende, 
og da de som sagt ere i høj Grad 
skadegørende Dyr, og det derfor 
vilde være nyttigt at blive af rried. 
dem, Rllses det for hensigtsmæssigt, 
at der kunde tilbydes Fiskerne en 
Godtgørelse for at aflevere So
stjernene til vedkommende Sognefoged 
eller Politi funktionær , saaledes at 
der faasSikkerhed for, at de virke-

'lig blive uskadeliggjorte. " 
Dette er aldeles fortræffeligt, og 

jeg kan fuldt ud slutte mig til Hr. 

Fisker J. .P. Nielsens her i Bladet 
udf.alte Ønske om, at Forslaget maa 
blive til Lov. Men jeg maa tillige gøre 

,opmærksom pao., at p"'orslaget ogsaa 
b~rde omfatte Sneglene, ikke alene 
gælde Søstjernern~. J eg har i Med
lemsbladet for 1896 Nl'. 30, 31 og 
32 givet en nærmere Beskrivelse af 
de Dyr, der gøre Skade paa Fiske
rierne i Limfjorden, og paavist, at 
det er langt mere • Sneglene end .Sø
stjernerne, der ødelægge Fiskene i 
Garnene. Jeg skal. ikke her gen· 
tage de Factn, som der" ere anførte, 
men henvise til min A'rtikel' derom 
i ,de nævnte Numre. Om ogsas. an .. 
dre Steder Sneglene gøre nogen viA 
dere Skade, ved jeg ikke, da jeg 
kun har undersøgt det i Limfjorden, 
men jeg antager, at det overalt vil 
være sao.. I alt Fald vil det ingen 
Steder kunne skade, om der ogsas. 
kommer en lille Belønning for at 
bringe Snegle iland, og i Limfiorden 
i alt Fald vil det Væ1"e til stor Gavn. 
Det fortjener særlig at fremhæves, 
at Sneglene angribe de i Garnene 

'siddende Fiske, mens de endnu ere 
levende, hvilket Søstjernerne maaske 
næppe gøre~ 

I Limfjorden er det væsentlig 
kun to Slags Snegle, der gøre Skade, 

nemlig den !Umindelige store Kong .. 
Snegl (Buccinum undatum) og en 

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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mindre med. knudret Skal, den saa· 
kaldte Dverg Kong-Snegl (N assa 
reticulata), hvoraf hosstaaende Figur 
giver et Billede, Muligvis er del' 
ogsaa adskillige andre _ Arter af 
Snegle, der gøre Skade, men disso 
to turde være de værste overalt i 
vore Farvande. 

Utvivlsomt ville baade Søstjer
nerne og Sneglene kunne anvendes 
til Gødning. Om jeg husker - ret, 
har man i Holland gjort heldige 
Forsøg dermed. Ogsaa her i Lan~ 
det turde cl et vel være U magen 
værd at prøve det, 

Indsendt. ' 
. Artikler under Rubriken "Indsendt" 

staa for Indsend'erens Regning. 

Fra Limfjorden. 
Vi bede det ærede Blad godheds

fuldt optage nedenstaaende Bemærk
ninger i Anledning af det i Rigs
dagen indbragte Forslag til Foran
dring i Loven angaaende Saltvands
fiskeri. 

Fiske!-,ilovens Bestemmelse angaa
ende Brugen af Aalegaarde have 
altid staaet noget uklare for os, men 
som Forholdene have udviklet sig i 
Praksis, er, det ikke længere ual
mindeligt, at den til Aalegaard be
rettigede Grundejer, der, for saa 
vidt angaar Limfjordsstrækningen fra 
Løgstør og vest paa, ingen Skat be
taler af sin Aalegaardsret, udlejer 
denne til Folk, som drive Fiskeri 
nærmest som Sport. Som et Eks
empel herpaa kan anføres, at et 
Stykke Vand nord for Nyk~bing 

Odde, hvor erhvervsdygtige Fiskere 
kunde benytte mindst 200 Ruser, er 
bortforpagtet til en Købmand og en 

tiS 

Apotheker, som kun haren Tredie
del af nævnte Antal Redskaber i 
Brug. A t der -herved gaar en stor 

, Indtægt tabt ikke alene for Fiskerne, 
menogsaa for Samfundet i det h_ele, 
er indlysende. Ville Fiskerne opnaa 
Tilladelse til at fiske i slige Vande, 
maa de henvende sig til Forpagterne; 
men en saadan Tilladelse gives sik
kert ikke, uden at den skal betales 
dyrt. 

Vi kunne ganske slutte os til føl
gende Udtalelser af Hr. Folkethings
mand Ohr. Rasmussen i Folkethings
mødet den 27 de f. M.: 

"Hvis ,disse Bestel1lmelser (ang~ 
"Aalegaarde) vedtages, bliver det 
"umuligt for Fiskerne at fiske AaI, 
"idet der gives LodsejerEm Ret til 
"at ,anbringe saa mange Aalegaarde, 
"han finder tjenligt. I Virkeligheden 
,,8r denne Paragrat om Aalegaarde 
"et Forbud for Fiskerne imod at 
"fiske AaI paa de Steder, hvor der 
"findes Aalegaarde. Paa dette Om
"raade har man Aar for Aar gaaet 
"Fiskernes Ret nærmere og nærmere 
,;og vil nu ul'etfærdigt fratage denl 
"den ved Lov. Han haabede, at 
"Gl'undej~rne maatte blive vist til
"bage til døres rette Enemærker." 

I Forbindelse hermed skulle vi 
oplyse, at et ikke saa lille Antal 
Fisk~re langs Limfjordens Kyst i 
Løbet af de sidste 5 a. 6 A ar, da 
Fiskeriet med Aaleruser har givet 
et ret godt Udbytte, have forskaffet 
sig en Mængde Aaleruser ved Hjælp 
af betydelige Pengelaan. Nu ville 
disse Fiskere, hvis der tillægges Lods
ejerne Eneret til,Fiskeri udfor deres 
Grund, være henviste til enten at -
betale i aire Domme for at faa Lov 
til at anbringe deres Redskaber, 
eller ogsas. indskrænke ~ig til at 
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fiske paa Pladser, hvol" ingen, eller 
saa godt som ingen Fangst kan 
ventes, eller endelig' - hvad jo er 
det værste - lade deres Redskaber 
ligge hjemme i Hus, i hvilket Til
fælde de blive ude af Stand til at 
betale den til Rusprnes Anskaffelse 
stiftede Gæld, maaske endogsaa ude 
af Stand til at ernære deres Familier 
samtidig med, at Aalen i massevis 
uhind~et vandrer forbi vore Kyster. 

Vi have dernæst aldrig kunnet 
f9rstaa, hvorfor den Afstand fra 
Aaers og Bække,s planmæssige Ud
løb, indenfor hvilken ingen fastitaa
ende Redskab maR anbringes, er 
bestemt til 100 Favne. En Afstand 
af 25 Favne vilde ganske sikkert i 
de allerfleste Tilfælde være mere end 
tilstrækkelig for" at Vandets Udløb 
og Fiskent1s indad- og udadgaaende 
Bevægelser kunde foregaa uhindret. 

Lig~som Landbrugsministeren saa
ledes anse ogsaa vi og enhver ret
tænkende Limfjordsfisker det fOl' et 
Hovedpunkt i Lovforslaget, at der 
optages Bestemmelse om Forbud imod 
at Handbringe Undermauls.:Fisk. Det 
er os bekendt, at der for hver Dag, 
det er Fiskevejr, bliver ilandbragt 
ca, 400 Ol Undermaals-Røuspætter, 
fiskelle i LimfJorden. Hvis uisse i 
Stedet for at bringes i Land blefe 
tilbagegh'et Fjorden, vilde del' være 
U dsigt iiI, at Staten en Gang i Ti
den kunde spare en betydelig Del 
af den nu gavnlige U ugift til Ind
plantning af denne Fiskeart. 

Vi glæde os oy(>r, at der gaar Be
stræbelser i R~tning af at for
byde Ilandbringelse af U Iluermaals
Fisk af alle Arter, særlig Rødspætter 
og AnI. Af disse sidste er der i 
en Række af Aar ved Spærring af 
U dløb fra Indsøer, fanget mange 

Tusinde Snese, som ingen Værdi have 
haft som Menneskeføde. 

'Endskønt vi Fiskere ere tilfredse 
med den lovbefalede Mnskestørrelse 
for vore Redskab{>r, kunne vi dog 
ikke tilbageholde vort Ønske om, at de 
Redskaber, navnlig Vaad, som af 
Fiskekontrollen en Ga ug ere kendte 
lovlige, maa blive forsynede med et 
Mærke, f. Eks. et Blysegl eller Hg· 
nende, idet det da hlev muligt for 
os at bruge et Vaad, indtil det blev 
opslidt. Det er nemlig saaledes, at 
et Vaad flere Gange maa tjæres 
eller barkes for ikke at raadnf\, men 
under denne Behandling krymper 
det som Regel altid 'ind, hvoraf 
Følgen bliver, at man resikerer at 
faa det konfiskeret, inden det er 
halvt opslidt, og' at komme til at 
betale Boder og gaa i længere Tid 
uden Erhverv. 

Sluttelig tillade vi os med Hensyn 
til Fiskediovens Bestemmelse an
gaaende de saakaldte laaspde Vande 
i Limfjorden at udtale, at det sikkert 
vilde være gavnligt for Afd(\vands
fiskeriet, om disse Vande bleve aab
nede. N ævnte Fiskeri har her i 
Limfjorden i, de sidste AaI' givet et 
meget ringe Udbytte, som oftest paa 
Grund af den hyppigt herskende 
stærke Blæst, som nøder Fiskerne 
til at ligge inde, I{unde Fiskerne 
derimod gaa ind i Vige og Bugter, 
hvor der gøres god Fangst, vilde 
det visselig gavne disse uden 
at skade Aalebestanden, hvilket da 
særlig gælder Strækningen fra Løg
stør til Hals. Paa denne Strækning, 

. der hører med til de laasedeVande, 
maa Aalen yngle og fredes, men 
gennem de mange Vandløb, som 
udmunde i Fjorddyoet, tilføres en 
Mængde A all IQUl fa~ Lov til a.t 



trække ud, særlig i Kattegat, uden 
at blive fanget. 

Flere Llmfjonløfisk..re. 

Mindre Meddelelser. 

Lyngby, den 23. lVIarts 1899. 
Herværende yngre Fiskere arbejde 
for Tiden pau at faa indkøbt et 
større lSøgaa<:nde Fartøjer for der
meu at blive i Stand til at drive 
Vesterkavsfiskeri med Thyborøn Ka
nal som Havn. Man haaber at 
kunne købe et Skib med 40-50 
Tons Drægtighed og at faa Del i 
Statslaan i denne Anledning. H vis 
Havfiskeriet skal vedblive at være 
saa daarligt og ustadigt som i det 
sidste Par Aar, bliver der ingAn 
anden Udvej at gaa end at slaa ind 
pall, et søgaaende Biskeri. 

Belønnede Fiskere. Fiskerne P. 
Andersen og A. C. Andersen Lynge 

, , 
af Housted, P. Chr.,., Knudsen af 
Ny torp, og ,,<, J. C. C1l1-istensen Km'l 
og Martinius Christensen Harba, 
begge af Pugdal, reddede den 3. 
Februar tre Fiskere fra Housted, 
d(lr vare ude i en lille Pram. Red
ningsmændene,' der udførte den kække 
Daad med Fare for de~es eget Liv, 
have fra Indenrigsministeriet modta
get 190 Kr., 30 Kr. hver, som 
en Belønning for deres Daad. 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, d. 27. Marts 1899. 
Atter i den forlø1Jne Uge llJUatte 
v()re Kuttere nøjes med Fiskeri en 
'enkelt Dag, stærk østlig Storm af og 
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, til med Snetykning raadede i Ugens 
førsto Halvdel, først. i Fredags var 
det roligt, men atter op ad Lørdagen 
kom Blæsten op, og de fleste søgte 
da tilbage til Havnen. At det alli
gevel lykkedes at faa fisket noget er 
egentlig ~ærkeligt nok, naturligvis 
har da ogsaa Hovedparten af Kutterne 
maattet nøjes med smaa . Kvanta. 
Henved en Snes Kuttere fiskede i 
Læsørende og havde Udbytte af 10 
til 100 Snese hver, Rødspætten vejede 
9 -10 Pd. Snes~n og betaltes med 
11/ 2 Kr.-2 Kr. pr. Snes. Dels i 
Aalbækbugten, dels paa Herthas, 
Flak havde 20 a 30 Kuttere drevet 
Fiskeri, enkelte n'aaede op til en 
Fangst af 200 Snese, m~dens Resten 
havde 50 Snese pr. Kutter, Rødspæt
ten vejede 8-14 Pd. Snesen og. be
taltes med 1 Kr.-3 Kr. 25 Øre pr. 
Snes. Fra Pladserne nord og øst 
af I.læsø indkom henved en halv Snes 
Kuttere med 20-70 Snese Rødspæt
ter hver, Fisken var af ret god Kva
litet, vejende 14-15 Pd. Snesen og 
betaltes med 31/ 2--4 Kr. 25 Øre 
Snesen; . disse Kuttere havde ogsaa 
mindre Partier Slethvar, som betaltes 
med 15 Øre pr. Pd. Ved Skagen 
har Fiskeriet ogsaa været knapt, og 
der har hertil kun været ringe Til
førsel, Prisen holder sig enclnu ved 
3 Kr. a 31/ 2 Kr. pr. Snos, betalt 
paa; ,Stranden. Det skal være aldeles 
ene~\aaende, i hvert Fald ukendt i 
tidligere Aar, at Hummerprisen i saa 
langt at Tidsrum ca. 1/2 Aar 
har holdt sig saa konstant høj, (1en 
har næsten slet ikke været um1"r
kastet nogen Svingning, 1 Kr. 75 Øre 
pr. Pd. en gros ab Norge har været 
det almindelige; fra Kristianss:\ ud 
tilføl tes 'i sidst forløbne Uge ca. 2UOO 

Stlo.-! til herværeU~Q Forhandlere, 

'" 
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medens ea. 10,000 Stkr. overlossedes 
direkte fra Dampskib i JernbaRevogn 
med Bestemmelse til det tyske Marked. 

1.1. 

Færring, den 22/3 99. Aalejiske
riet. I herværende Fjord have nogle
Fiskere for kort Tid siden prøvet 
at fiske- Aal med den saakaldte 
"Pryne", et nyt Fiskel'iredskab. 
Det' lader ikke til, at denne ny 
l\tfethode har nogen Fremtid for sig 
i Færring Fjord. Der toges saa 
godt som ingen AnI med Redskabet. 
Om en Tid tage Fiskerne fat paa 
den sædvanlige Maade med Aale
fiskeriet, og deUe plejer j Reglen 
at give et godt Udbytte. Nogle af 
Fiskerne binde i Vinter selv deres 
Aalevaad, hvilket er meget billigere 
end at købe dem. Foraarsfiskeriet 
paa Havet efter Kuller har endnu 
ikke taget sin Begyndelse, men Fi
skerno ere parate til at tage fat, 
saa snart det viser sig, at der er 
noget at fiske efter. 

Flynderjiske1'iet. Paa Sdr. Nis
sum Jj'jord drives dette Fiskeri frem- " 
deles. Det er snart det en~ste 

Vand herude, i hvilket der er noget 
at tage. Flere Fiskere fra Fjal. 
tring drive Flynderfiskeriet derude, 
og det giver i Reglen altid en Dag
løn, om end den til sine Tider kan 
være noget lille. N. 

Fjaltring, d .. 22/3 99. I forrige 
Uge vare nogle Fisker.e paa Havet 
herfor for at sætte Storkroge efter 
Torsk, men Resultatet blev kun 
ringe. N u igaar toge Baadelagene 
atter ud for at prøve, om Kullerne 
vare kommet herind. Det egentlige 
Foraarsfiskeri tog hermed sin Be
gyndelse. Man mente, at del' skulde 
blive iod Fat:tgst, men den blev 

meget ringe. Kullerne ere" endnu 
ikke kommet ind under Kysten.. En 
af Baadene var langt fra Land, 
men fik kun enkelte Kuller. De 
to første Kuttere ere i Dag gaaede 
her forbi Syd paa. I den sidste 
Tid er der langs Stranden N ord 
pa"a> indd~evet en Del Vraggods. 
Først en Mængde Brædder, som 
vare revne bort af en Skude, der 
staur fast paa Havets Bund. Et 
Navnebrædt,bærende Navnet "Ju
lia" laa henslængt imellem dem. , . 
Ved Siden af laa iturevne Redmngs-
kranse. Bagefter drev nogle Dritler 
Smør op, og endnu flere for Harbo~ 
øre Kysten. De hidrøre maaske fra 
Randersdamperen "N ord", der stran
dede for den' engelske Kyst for 
nogle Maaneder siden. Den var 
ladet med en hel Des Smør, og 
komme Dritlerne derfra, ere de 
saaledes drevne de 70-80 Mil over 
V esterha veto N. 

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

London E. C. 
Telegra.m Adr.: Sølllng, London 

eapt. A. Sølling, 
"lIariendal" 80, Park AveDe, 

Hull. 
Telegram-Adr.; Sølllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dan,k Fiskeri

forening" , bedes adresserede til 

Universitetet.~ Zoologiske Museum, 

København K., og ikke til For

eningens Kontor. 
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Københavns Til:f.9rsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen fpa .19. Mapts til 26. Mapts 1899. 

~ I ~ I ... ~ 

I I~~ 'C G:> G:> ~ .= c»G:> Ij ..w 'C øG) G) >-
Tilført af: 'C_ -'C ri> := ::5! I'; :! ..w~ 'C 'C 

-æ \aiS:: ~ 

I 
tU~ 'C 

cc: Q. :I: >- Q s:: ;; -J= G:> &; .... G:> cC~ bil cø ..w ø q:: - en en < o 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh. 
fra andre Pladser 

Danske Kvaser: 
fra Frodoriksh. . 

10 fra andre Pladseri 1800 101700 
ivenske .Fisker· 

fartøj el' ... 
pr. Haad og Vogn 

fra nærliggende l 

Fiskerlejer ... 928 1400 900 3400 669 
'2 li pr. Jernbane & 

Dampskib .... 45824 2140 5056 32.64 6390 106900 2316 7392 3106 4497 
---1-----1------

laIt ... 47624 2140 5984 1106364 7290 110300 2985 7392 3106 4497 

1) 281 Pd. Aal~og 388 Pd. Aalekvabber. 2) Aal. 3) iOOO Pd. Laks og 89~ Pd. Ørred. 

lait er der tilført 291682 Pd. 

Betalt Uennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 5,00-6,00, Kassefisk 
Kr. 1,75-4,50 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,60-2,25, Kassefisk Kr. 1,00-1,50 pr. Lpd. i 
Sild, danske, Kr. 1,25--1,72, pr. Ol, amaa do., Kr. 2,00-5,00 pr. Kasse; ARI, Kr. 0,38-
0,60 pr. Pd.; Laks Kr. 0,60-2,00 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,00-1,15 pr. Pd.; Gedde, Kr. 060 
pr. Pd. 

Laks- & 9rredynbel. 
I April, :Maj og Juni 

Maaneder leveres kraftig 
Ørredyngel fra Fiskeri
selskabet i Viborg. For
sendelsen sker i Selska· 
bets Emballage og a 10 
Kr. pr. 1000 Stk. ab 
Vibo.rg Station. 

Vaad. 
Undertegnede-" tilbyder Fiskerne 

sine anerkendte Snurrevaad af bed
ste Vare i forskellige Længder og 
MaskestØrrelser til den billigste 
Pris, 90 Øre pr. Favn i fiskefærdig 
Stand, samt andre Vaad til de for
skellige Fiskerier. Hurtig og reel 
Betjening. 

Chr. Røntved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge -Fabriken .7Cvaae til Salg. 
- 8ølTBIedatlle l Aalborg 1888 og En Kvase, omtrentlig 

l KøhDh ..... 1888 - Drægtighed 5 Tons, klink-
anb6fa.ler sit Udslug at a.lle ~urter by.ggct, spidsgattet, .Spryd
Fiskekroge, saa vel i Staal, JæTl. sejler, g?dt udhalet hl Brug 
som Mening, aamt Pilke i Tin og -, 5 Sejl, staaende og lø-:-
Bly. Forøendos mod Efterkrav. beLde Gods, Ankera "osv. -

C d Ch I er billig til Salg, naar Hen· 
onra r stens en. vendeise sker til Skipper og 
St. Strandatræde 41. lfiskerPederPedersen, 

København K. Humlebæk ved Øresund. 

For Fiskere. 
Alle Slags Fiskeredskaber 

faa·s billig. hes J oset· Ån
dersen Holm, Harboøre 
pr. Lemvig. Aalevaad haves 
i Reglen 'paa Lager og laves 
i mange Størrelser. Samme 
Steds er et omtrent nyt SII
devaad billig til Salg. 

Baad .ønskes! 
En Baad, helst a f Eg, 

udenDam,ønskes tilKøbs, 
den maa kunne lasto 
IQindst 30 a 35000 Pd. 

Fisker Daniel Knudsen, 
S'ipuep. 

.. En Kvase, . " 
ca. 4 TOml, med Damjolle, samt et Vaa~ er til Salg. Anvises af 
, Baadebygger Nielsen,. Holbæk. 



Københavns Mekaniske 
Net" Garn...,Fabrik 

M. L. Utzon, Mariendalsvej 5&. 

Bundgarn & Aalevaad 
leveres i 
denne Maaned hurtig. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Pritil3. amerikansk Bom

uldssejldug, direkte inu
kjøbt, tilbydes bngt under 
gangbare Prisel'. 
Vandtæt præpareret Dug. 

Hør- og Hampsejldug 
l alleKv~liteter. 

NykiølJl'nr; p. ~alster 
i Fehl'uar 18~8. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarhejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Hahnø8. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

nlp\'adr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,.'75 Beløhl:: .. r", 

h·\'."l'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest(' og bedste 
:\1.\ "ikiner forsyneue, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Releruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
Hi 1s.Qaru, Ham]1e,qanl og flørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
b··d'ite Kvaliteter. .l.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
h a ,'es paa J"ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks . 

. U.·\·bgeret af ca·qd. mag. l Vi ll. Lundbeck. - Trykt hO$Frant, Ohristfreu,. København 



te ... I, 

Nr. 14. 6. April. 1899. 

Medlex::n..ebla.d.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse ti] 

Frantz (hrisUreu, Grørinegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

Lnje af l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk 1!'iskeriforenings aarlige Ge
llernlforeamling. - Delege' ede for de lokale For· 
eninger. - Dansk FiskeriforeniJlgs Udklæknings· 
anstalt. ~ Fiskerliv paa Bøvling Kiitenge. - Prn 
'fhylJorøn Kanal. - ~'orbindelsen mellem Vestjyl
land og England. - Generalforsamlinger. - Mindre 
Meddelelser. - FiI!keriberetninger. - Bekendt· 
JJ:Ørelser. 

. 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 bed~s altid. alene adres
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige Generalforsamling 

afholdes L~rdag d. 22. ,April 1899 
Kl. 10 Fm. i Wittrnacks Lokaler, 
. Holmens Kanal 17, med følgende 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 
2. Det forløbne Aars Regnskab og 

Medlemsfortegnelsen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

I 

Virksomhed i 1898, og Virksom· 
hedsplanen for 189~ forelægges: 

a. Dansk Fiskeriforenings Hjælpe
fond for forulykkede Fiskere og 
deres Efterladte. 

b. Forsikringen af danske Sejl-
fartøjer til Fiskeribrug . 

c. Modelsamlingen. 

d. Filialerne. 

e. Ferskvandsfiskeri, Udklæknings
og Forsøgsanstalten. 

4. Valg af Revisorer. 

5. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer 
i Stedet for de efter Tur fratræ
dende Medlemmer: Gross. Carl 
Bang, Gl'OSS. Adolf Carl og 
Gross. H. Klit,qaard samt afdøde 
Gross. O. Ekman. *) 

6. Forslag fra .Fisker Hans Nielsen, 
København,saalydende: 

Generalforsamlingen vælger et 
Udvalg, bestaaende af 5 Med .. 
lemme-r, til at undersøge og give '\ 
en Fremstilling af Retten til 
Fangst af Vandreaal. 

P. B. V. 
Moltke·Breg~ntved. 

*) Gross. Ekmans Funktionstid udløb. 
i -Aar, det nye Valg gældor saaledes 
for tre Aar, 



l Henhold til I.Jovenes § 11 bli
ver "Dansl. Fiskeriforening"srevi
derede Regnski.-t h for 1898 fremlagt 

" paa Kontoret, Stol'llJgade 20, 8 Dage 
før Generalforsamlingen. 

Delegerede for· de lokale 
Foreninger. 

erindres om, at de skulle medbringe 
Fuldmagt fra deres Bestyrelse, og 
at de respektive Foreninger skulle 
tælle 30 J\tIedlemmer, for at de De
legerede kunne have Stemmeret ved 
Generalforsamlingen den 22. April. 

Dansk' Fiskeriforenings 
Udklækningsanstalt 

kan i Maj, saa langt Forraadet 
strækker, afgive kraftig Yngel af 
Dansk Ørred (Forel) til Kr. 8,00 
pr. 1000 Stkr. Regnbueørred til 
Kr. 12,00 pr. 1000 Stkr. 

Bestilling maa være indgaaet inden 
Udløbet af April til Anstalten, FaL 
konergaardsvej 16 København V. 

Fiskerliv paa Bøvling 
Klitenge. 

Bøvling Klitenge hedder den smalle 
Landtunge mellem Vesterhavet og 
Sdr.Nissum Fjord. Den strækker 
sig omtrent fra Mærsk i Fjalting helt 
ud til Tborsminde. I forrige Dage 
har denne Landtunge været ubeboet, 
indtil en Del Fiskere bosatte sig 
herude. Derel;J Hovederhverv er selv
følgelig Fiskeriet dels paa Fjorden 
og dels paa Havet. Beboerne maa 
til enhver Tid søge at fra vriste de 

, urolige Bølger deres Rigdom af Fisk.' . 
Denne Rigdom, Vandene herude inde
holde, er selvfølgelig kolosal, og 'vare 
Forholdene blot saaledes, at Fiskerne 
her rigtig kunde drage Nytte af det, 
da kunde de leve" højt herude paa 
denne afsides Landtunge, men den 
Fortjeneste, Vesterhavet mellem Aar 
og Dag giver dem, er ikke stor, og 
der er heller ikke ret mange af 
Fiskerne herude, der bruge Havfi
skeriet. Kun i det nordligste Hus 
paa Klitton boer en Vesterhavsfisker, 
men derefter træffer man ingen, førend 
man naar helt ud til Thorsminde. 
Her findes i Reglen et Par Baade~ 
lag. De andre, der boe paa· Klit
ten, ere udelukk~nde Fjord fiskere. 
N aar man en Vinterdag passerer 
denne l~andtunge i den Tid, Fjord
fiskeriet drives, da gaar mau ikke 
langt, førend man møder hele Ko
lonneraf lNskere, som komme dra
gende fra Fjorden lllPJ. deres Fangst. 
Paa en Trillebør have de læsset Ned
garnene, hvori Skrupper og Rød~ 

spætter ere løbne fast og til sine 
'rider sidde halv tilllækkede af Tang 
fra Fjordbunden. Nogle af Fiskerne 
drage op til de smaa Fiskerhjem, 
der ligge bag Havlditterne, medens 
andre drage ad Sognene til for at 
sælge Fangsten. Denne TranRport 
pr. Trillebør, hvor Fiskeren selv maa 
være Hest, er ikke noget let Arbejde, 
Vejen gaar over bløde, sumpede Eng· 
drag eller ogsaa gennem det løse 
Flyvesand. l\1an ser, at det er ikke 
Svæklinger disse Fiskere herpaa 
Bøvling Klitenge. De drage støt 
afstod med deres Fangst, som skal 
sælges i Løbet af Dagen, for at de 
atter kunne tage pau. Fjorden til 
Natten. Det er interessant at be .. 
søge disse Fiskerhjem her bag de 



,golde Marehalrnsbjerge. I de aller
fleste ser man en stor Børneflok, 
hvoraf saa godt som hver enkelt ser 
kærnesund ud. De bo berude inde
klemte mellem Fjorden og Havet og 
indaande sl\aledes den friske Søluft 
tidlig og sildig. - De blive fra Barn
dommen af lærte fil at haandtere 
Fiskeriredskaberne. Man ser dem 
derfor sammen med ,Fader sidde og 
binde Nedgarn eller de hænge j 

med at gøre Garnene rene, naal' de 
ere komne.af Fjorden. For en Frem
med synes dette at være et Evig
hedsarbejde, men for disse Fisker
hjems Beboei'e gaal' det som Fod i 
Hose. Man træffer Hjem herude, 
hvor flere Fjord6skere ty op, naar 
de skulle have Garnene gjorte rene, 
og man ser der et Fiskerhjem ved 
Vesterhavet i Ordets bedste Forstand. 
Udenfor Huset, hvor der er Læ, 
staa 2 a 3 Fiskere og rede N ed
garnene op, medens den ene Flyn
der efter den anden tages af og 
kastes i en Kurv. Træder man ind 
ad Yderdøren, ja' da staar tier i 
Stuen andre 2 a 3 Fiskere fuldt 
beskæftigede med samme Arbejde. 
En saadan Stue kan unde;r disse 
Forhold ikke se proper ud.' Det 
meget Ukrudt og Tang . af ,N edgar
nene falder paa Gulvet, og det bæres 
ud i Dyngevis. Man skal ikke studse 
ved at se sligt, thi Fiskerne og deres 
Hjem maa være deres Arbejde ligt. 
Det er deres Liv~gærni~g, og med 
denne følger ikke forfinet Væsen. 
Det er den joviale vestiydske ,Fiskers 
Liv, man -her har fol' sig.. Man maa 
imidlertid ikke indbilde sig, at disse 
Fiskerhjem se saaledes ud til enhver 
Tid, nej <le ere ligesaa propre som 
andre Hjem. Der er kun, denne 
Forskel, . at til Fiskerhjemmene maa 
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Føden tjenes paa de vaade Vande. 
For at gøre Billedet af Fiskeriet her 
mere fuldstændigt maa endnu tilføjes, 
at det ikke altid gaar som en Leg, 
Nissum Fjord er langtfra noget fred
sommeligt Vand, den har Tid efter 
anden krævet mange Ofre, flere Fi
skere fra Klitten have fundet Døden 
paa denne Fjord. K. 

Fra Thyborøn Kanal. 

Et vigtigt Arbejde til Bedring af ' 
Forholdene paa dette Sted vil tage 
sin Begyndelse i kommende Sommer. 
Sikringen af den nordre Limfjords
tange bliver nemlig paabegyndt. 

Man hår hidtil for dellne Del af 
Kyst'en paaregnet et aarligt Land
tab af ca. 15 Fod, men siden en i 
Sommeren 1897 foretagen Maaling 
er der bortskaaret indtil 250 Fod 
af denne Tange, og af dette Tab 
er den langt overvejende Del sket i 
Efteraaret 1898 ll)ed dets sjældent 
hyppige Vestenstorme og Højvande 
og den følgepde rivende Strøm. 
Kystlinien er 'derved rykket saa 
langt tilbage, at Tangen mellem' 
Ftade Sø og Havet nu kun el' ca. 
400 Alen bred, saa Faren foret 
nær forestaaende Gennem brud er 
overhængende. Ved et saadant bH
'fer Flade og ørum Søer Havbugter~ 
og Betingelserne' for ot Gennembrud 
meHem Flade Sø og Limfjordens 
Kfikl~li er særlig til Stede. I saa 
Fald bliver den vestligst lavt lig
gende Del af Krik By ødelagt, lige
som A alum og Agger Byer d~ls 
ødelægges, dels afskæres fra For-' 
bindeisen med det øvl'ige l .. and. Lige
ledes vil Limfjorden faa et nyt Udløb' 
til ,Havet foruden Thyborøn Kaut\l. .' 
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Denne 'befrygtede Naturbegivenhed 
vjlfaa en uheldig Indflydelse pao. 
den heltY Limfjordsegn og i ubereg
nelig Grad, og det er givet,at saa~ 
vel det nye Udlob som Thyborøn 
Ka·nal blive uskikkede til Sejlads, 
idet den udgaaede Strøm ved' at 
deles mellem to Udløb vil svækkes 
sao. meget, at i intet af dem den 
tilstrækkelige Dybde kan holdes 

Tangens ~ikring vil andrage ca, 
} MilI. Kr., og i Sommer skal byg
ges for ca. 200,000 Kr. 

Et andet Foretagende bliver lige~ 

ledes udført i Som urer, nemlig Byg
ningen .uf en ny Anløbsbro her i 
Kanalen. Broen skal forsynes med 
Banespol' og -sættes i Forbindelse 
med Banen fra Lemvig Havn, at 
Skibe kunne losse og lade her 'i Ka' 
nalen. Broen, der byggedes sidste 
Sommer af Vandbygningsvæsenet ud 
'over Høfde Nr. 63, var af meget let 

, Konstruktion, og den bortreves under 
Vinterens Storm. Nu bliver AnIæ
get stærkere, konstrueret anderledes 
og bliver forsynet med Skraastøtter. 
Staten vil selv udføre Arbejdet og 
vil ikke liortentrepl'enere det. 

P. 

. Forbindelsen mellem Vest
jylland og England. 

Frs Jyllands Vestkyst skriver en 
af vore Korrespondenter: 

Aa1en.skeriet i yore Fjorde har : 
det sidste Par Aai' taget et mægtigt, 
Opsving, og da den allermeste Fangst' 
exporteres til England, spille~' Trans
portforholdenes Ordningen stor 
Rolle for Udbyttet. I denne Hen
seende maa der gøres opmærksom 

paa en Ulempe,. som er særdeles 
generende .. 

Vil man nemlig have Aal forsendt 
fra Esbjerg om Eftermiddagen KI. 
6, maa disse indleveres om Morge
nen me'd Toget ad Vestbanen KI. 
ca. 81/ 2,' Tidligere kunde man be
nytte Toget lidt over Middag, der 
ankommer til Esbjerg 425, altsaa 
over }1/2 Time før Skibets Afgang. 
Men Dampskibsselskabet har BU 

meddelt, at Forsendelser med dette' 
Tog ikke kunne expederes med Ski
bet Kl. 6. At en Aalesendiog ikke 
kan fragtes fra Esbjerg Banegaard 
til Skibet paa }1/2 Time, da Banen 
gaar lige til Havnen, er temmelig 
uforstaaelig; men dette Forhold er 
særdeles uheldigt', Fragten med For
middagstoget er over det dobbelte 
af, hvad den andrager med Eftel'~ 

middagens Godstog. Tilmed skal 
Fiskene være 4 -5 Timer længere 
undervejs, et Forhold der navnlig 
om Sommerpn kan være til største 
Skade. Og endelig kan AaI fra 
Thybanen eller Skive slet ikke C'x
porteres levende, idet de nødvendig 
skulle ligge over i Struer en N at. 

Vil det· nu vise sig, at man umu
ligt· kan expedere Fisk efter Esbjerg 
Station til Englandsdam per-en paa 11/ 2 

Time, en Omstændighed man har 
ondt ved at indse Grunden til, saa 
kunde man da nedsætte Fragten 
paa levende Fisk mød Persontoget 
om Formiddagen til samme Takst 
som Godstoget. Det drej(>l' sig ikke 

'om smaa Summer, og selvfølgeligt 
er det Fiskerne, ,der komme til at 
bære Følg~rne, af de uheldige Trans
portforhold. 

Men allerbedst. var det, om den 
halvanden Time i Es15Jerg blev be
nyttet, hvilket sikkert med blot lidt 



god Villie. kunde ske. Som SageIl 
nu er, er den uheldig og kostbar 
for Fiskerne og fortjener alvorlig 
Paatale. 

Generalforsamlinger. 

MaTiagetrfjords Fiskerforenin,q af
holdt Søndag d. 26. Marts sin For
aars Generalforsamling i Mariager· 

Det ~eviderede Regnskab fremlag
Jes og godkendes; Foreningen tæller 
c. 65 J.\tledlemmer, alle Fiskere. 

Som Medlemmer af Bestyrelsen 
genvalgtes :B'iskerne J. P. Larsen 
Mariager ·(Formand), og Jens Jen
sen Hobro. I Stedet for :B'isker 
Antt>n Christensen, .Assens, der er 
fraflyttet Egnen, valgtes Fisker Niels 
Bendixsen, Houtved. 

Foreningen . har ved Kredsens 
Folkethingsmand Hr. l\foestrup, ind
givet Andragende til Thingets Fiske
rludvalg, ~m at d..er ved Udarbej
delsen af den nye Fiskerilov maa 
blive givet Fjordens Fiskere Tilla· 
Jelse til Vaadfiskeri efter Aal ogsaa 
i Vintermaanederno. 

Et Forbud mod VaadfiskeTiet 
efter Drivaalen i Vintormaanedei'ne 
vil nemlig simpelthen have til Følge, 
at alle Fjordens Fiskere saagodtsom 
ruineres, idet Sommerfiskel'iet efter 
AaI, . saavelsom F-iordens øvrige Fi
skeri er ubetydeligt i Forhold' til 
Aalefiskeriet om Vinteren. 

Det er da a t haabe, at det høje 
Thing vil tage Hensyn hert.il ved 
Lovens ,U tlarbpjgelse, og ikk.o bidrage 
bl at donne Fjords talrige Fisker
befolkning mister sit væsenligstc 
Erhverv. 

- "Fiskeriforeningen for Thisted 
~'og Omegn" afholdt Tirsdag d •. 28. 
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Marts sin aarlige Generalforsamling. 
Formanden, Agent Tachau, gav for
skellige Meddelelser, deriblandt Op
lysning om Foreningens Status samt 
om Intlkøbet og Udplantningen af 
smaaRødspætter, hvortil er medgaaet 
1518 Kr. Der var i det forløbne 
Aar udsat 88,760 Stkr. smaa Rød
spætter, hvoraf 12,200 mærkede. Der 
blev indfanget ca. 66,000 Stkr., 
hvoraf ca. 1/12 vare. mærkede. Ind
tægten ved Fangsten har været mindst 
] 5,000 Kr. eller 10 Gauge større 
end Udgifterne ve·d Udsætningen. 

Foreningens Virksomhed havde, 
vakt Opmærksomhed i Udlandet; 
navnlig fra Sverfg var der kommen 
Anmodning om -Oplysninger om dens 
Arbejdsmetode. 

Mindre Meddelelser. 

Frederikshavn, den 27. Marts 
1899. Den for~tagne Undersøgelse 
af den udfor Sæby sunkne senere 
hertil af Bjærgningsdamp~kibet "Fre
derikshavn" indhragte Kutter,;For
tuna" af Frederikshavn har givet 
det Resultat, åt det alHgevel ikke 
knnde betale sig at reparere den, 
de 14 Dage, den laa paa Havets 
Bund, "have taget. for meget paa 
dens gamle henved 60aarige Skrog" 
den er nu kun tjenlig til at ophug
ges. Der var i Dag foranstaltøt 
Auktion afholdt over Kutteren, men 
den blev resultatløs, der var ingen, 
der vilde byde-- saa' meget, som 
Skibsforsikringsforeningen fol' Fl u

derikshavns Tolddistrikt ,mente at 
skulde h.ave for den, derimod. blpv 
Rigning, Inventar og Fiskerll'edsk.,-

_ ber# solgte, .1. 

l, 



Fiskeriberetninger. 

Ringkøbing Klit, den 29 Marts. 
Herud for Kysten gaar der for
Tiden mange Marsvin. Dette tyder 
paa, at der ogsaa maa være Sild 
til Stede. Endnu har man i Fjord
ruserne ingen fanget,m~n der siges, 
at Sildefangsten er god ved N ymin
degab. 

Fanget Marsvin. H aurvig, den 
1. April 1899. To herværende Fi
skere, der i Mandags havde sat deres 
Torskegarn tæt udenfor inderste 
Revle, fandt i Garn~t 4 store Mar
svin, ,ler havde en Vægt af henved 
150 Pd. pr. Stk. 

Sallingsund, den 1. April 1899. 
I· den sidste halve Snes Dage af 
forrige, Maaned har del' fundet et 
ret godt Sildefiskeri Sted her i Sundet. 
"h'angstell har været saa betydelig, 
at enkelte Baade have taget tæt ved 
100 Ol om Dagen. Silden er afsat 
til 1 Kr. pr~ Pd. Et enkelt Fiske
exportfirma har i en U ge opkøbt 
omtrent 2000 Ol Sild her. 

Frederikshavn, d. 3. April. Først 
i den forløbne Uge var der en halv
anden Dags Tid Lejlighed til Fiskeri, 
men saa kom der atter Storm og 
Blæst, saa Fiskerne kunde med god 
Samvittighed holde Paaskeferie; i 
Dag (2den Paaskedag) ser det· dog 
igen lovende ud, saa m~nge Kuttere 

Eckernførde 

. vilde sikkert i N at tage paa Havet. 
Før Helliggagene indkom en tre å 
fit'e Kuttere fra Middelgrunden i 
Aalborgbugt, de havde 50-130 
Snes Rødspætte vejende 9-10 Pd. 
.snesen og betalte med 1 'Kr. 75 Øre 
- 2 Kr. pr. Snes. Største Parten 
af I{utterne :tiskede i Læsørende, der 
indkom derfra henved 40 Kuttere 
med Fangster af 30-200 Snes Rød
spætte vejede 8---11 Pd. Snesen og 

. betaltes med 1 Kr. 25 Øre :- 2 Kr. 
pr. Snes; enkelte af Læsø fiskende 
havde 10-150 Snese, god Kvalitet, 
·vejende 12-15 Pd. Snesen 'og be
talte med 3 Kr. - 4 Kr. 25 Øre 
Snesen; de fra Herthas Flok ind
kommende havde mindst Udbytte, 
kun 10-80 Snese pr. Kutter, . Fisk 
af nogenlunde god Kvalitet vejende 
11-13 Pd. Snesen og betalt med 
2 Kr. 31/ 2 Kr. pr. Snes. Man 
maa erindre, at det kun er enkelte, 

. der have naaet forannævnte større 
Kvanta, saa det pekuniære Resultat 
har trods de gode Priser gennem
gaaende været knapt. Fra Skagen 
tilførtes først i Ugen mindre Partier, 
som betaltes med 3 Kr. a 31/ 2 Kr. 
pr. Snes. Hummertilførsel har kun 
fundet Sted fra Kristianssand og 
hat til herværende Forhandlere an
draget c. 1000 Stk., medens c. 8000 
Stk.overlossedes direkte i J ærn
banevogn, der beiales endnu l Kr. 
75 Øre pr. Pd. en gros ab. Kri-
stianssanu. . 1.1. 

Fiskeauktion 
• for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Mak1'el, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. '. Højeste Priser. 
H. 'W'ledeDlann Junior. 

Telegramad1·.; Fischwiedemann. 
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løbenbavns Tilførsel af. fersk Fisk direkte ,fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 26. Marts til 2. April 1899. 

~ I ~ ... ~ ~ 

I I~~I ao~ ~ ~~ ~ ~ . ~ ~~ at ca.- ~ "Cl ~ >. 
Tilført af: "CI_ -"Cl I:D ca.- rn 

== ::! ..o ~ ~ "Cl ::!-
eta Ia;= = :s!2 t-

I I:~ I j~ "Cl = ca. :c >. :s ~UJ ø = ;; ~ &l1li 
I- ~ .JIll! ctJ q:: ... .JIII!bJ) - as 

UJ UJo UJ 

Danske Fisker fart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh .. 
11 fra andre Pladser 11898 20 1060 1 954 45 

Danske Kvaser: . 
fra Frederiksh. 

7 fra andre Pladser 3060 66150 
5 svenske ~'isker-

fartøjer ... 9720 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende 4 

Fiskerlejer ... 752 2 1260 330 3490 843 
pr. Jernbane & 5 6 

Dampskib .... 37728 4136 650 5834 8 2210 3358 75100 2776 7403 2124 6118 
--- ----- ----- -------- -------

laIt ... 52686 4136 670 7646 80294 3733 78590 3619 7403 2124 6118 

1) Sletter. 2) Skrupper. 3) 5744 Pd. SklUpper og 90 Pd. Sletter. 4) 506 Pd. Aal og 337 Pd. Aalekvablrer. 
5) Aal. 6) 6737· Pd. IJaks og 667 Pd. Ørred. . 

lait er der tilført 247019' Pd. 

Betalt Hennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,50-7,00, Kassefisk 
Kr. 2,00-6;00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,50 -2,00, Kassefis k Kr. 1,00 pr. Lpd.; 
Sild, Kr. 1,00-2,25, pr. Ol, smaa, Kr. 4,00 pr. Kasse; Aal, Kr. 0,45-0,68 pr. Pd.; Laks 
Kr. 0,60-1,50 pr. Pd.; Ørred Kr. 1,00-1,25 pr. Pd.; Gedde, Kr. 050-0,65 pr. Pd. 

Laks- & 9rredyngel. 
I April, Maj og Juni 

Maaneder leveres kraftig 
0rredyngel fra Fiskeri
selskp.bet i Viborg. For
s'endelsen sker i Selska
bets Emballage og a 10 
Kr. pr. 1000 Stk. ab 
Viborg Station. 

Vaad. 
Undertegnede tilbyder Fiskerne 

sine anerkendte Snurrevaad af bed
ste Vare i forskellige IJængder og 
Maske!ltørrelser til den bIlligste 
Pris, 90 Øre pr. Favn i fiskefærdig 
Stand, samt andre Vaad til de for
skellii8 Fiskerier. Hurtig og reel 
Betj,ening. ' 

Chr. Rei1tved, 
Vaadbinder. 

Skagen. 

fiskekroge .. Fabriken .7C'vaae til Salg. 
- Sel ... edat1le l Aalborg 1883 og En Kvase, omtrentlig 

l Kebeuka". 1888- Drægtighed 5 Tons, klink-
anb6faler sit Udsalg al alle t:!orter by.gget, spidsg'attet, .Spryd
Fiskekroge, saa vel i Staal, Jæn sejler, g?dt udhalet hl Brug 
som Messing, samt Pilke i Tin og - 5 Sejl, staaende og lø
Bly. Forsendes mod Efterkrav. beDde Gods, Ankere osv.-

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde U. 

KøbenhavB K. 

er billig til Salg, naar Hen
-vendeIse sker til Skipper og 
]'isker PederPedersen, 
Humlebæk ved Øresund. 

En Kvase, 

For Fiskere. 
Alle Slags Fiskeredskaber 

faas billig hos Josef' A.n
dersen Holm, Harboøre 
pr. Lemvig. Aalevaad haves 
i Reglen paa Lager og Javes 
i mange Størrelser. Samme 
Steds er et omtrent nyt Sil
dovaad billig til Salg. 

Baad ønskes! 
En Baad, helst a f Eg, 

udenDam,ønskes tilKøbs, 
den maa kunne laste 
mindst 30 a 35000 Pd. 

Fisker Daniel Knudsen, 
Struer. 

ca. 4 Tons, med· Damjolle, samt et Vaad, er til Salg. Anvises af 
~ ~ . B.~debygger Nielsen, Holbæk. 



,/ 

Københavns. Mekaniske 
Net 'Ic. ·G·arn .. Fabrik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej 5&. 

Bundgarn & Aalevaad 
leveres i 
denne Maaned hurtig. 

Sej l og U dsalg af -Sej Id ug. 
Prima. a.merikansk Bom· 

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

Hør- og Hampsejldug 
l "alle Kvaliteter. 

NfJlt.jøuing p. Falster 
i Feht'uar 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 Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'ovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør" t 

-}"rN'er efter Bestilling eller fra Lager ha vor med de nyest(\ og bedste 
I :\Llskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 

Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom,
u,7dsgarn, Hampegarn og Hm'garn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
h··dste Kvaliteter. ..:.\alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateellu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
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Nr. 15. 13. A P rit. 1899. 

:bl.tedl.e::E:D...sb1aCle"b udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz (hristtreu, Grønnegade IO, København K.· Prisen er. for Indlandet 10 Øre pr. Petit
l inje af lis Sides Bredo; for sta~ende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Dansk Fiskeriforenings aarlige Ge
neralfotsamling. - Delcgeede for de lokale For
eninger. - Dansk FiskeriforeniBgs Udklæknings
anstalt. Om Laksens Naturhistorie samt lidt om 
1l~i8keav1. - Nye Kuttere. - Fiskeriberetninger. -
Frederikshavns Fiskeri-Statiøtik December 1898. 
Dekendtgøreljiler. 

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 andr~ Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid a1ene adt:es
Borede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings 
aarlige ~eneralforsamling 

afholdes Lørdag d. 22. April 1899 
Kl. 10 fm. i Wittmacks Lokaler, 
Holmens Kanal 17, med følgende 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent. 
2. Det forløbne Aars Regnskab og 

M~dlemsfortegne~sen forelægges. 
3. Beretning afgives om Foreningens 

Virksomhed i 1898, og Virksom .. 
heQsplanen for lS9~ forelægges: 

a. Dansk FiskerifOl'enings Hjælpe .. 
fond for forulykkede fiskere og 
deres Efterladte. 

b. Forsikringen af danske Sejl· 
fartøjer til Fiskeribrug. 

c.Modelsamlin@;en. 
d. Filialerne. 
e. Ferskvandsfiskeri, Udklæknings .. 

og Forsøgsanstalten. 
. 4. Va]g af Revisorer. 

5,. Valg af 4 Bestyrelse~Il!edlemmer 
j Stedet for de efter Tur fratræ
den~e l\fedlemnier: Gross. Oarl 
Bang, Gross. A40lf Oa'rl og 
Gross. H. Klit.qaard samt afdøde 
Gross. O. Ekman. *) 

6. Forslag fra Fisker Hans Nielsen, 
København, saalydende: 

(' 

Gpneralfol'samlingen vælger et 
Udvalg, bestaaende af 5 Med .. 
lemmer, til at undersøge og give 
en' Frem stilling af Retten til 
Fangst af Vandreaal. 

P. B. V. 
MOlt1ce .. Sregentved •. 

*) Gross. Ekmanl Funktionstid udløb 
i Aar, uet nye Valg gælder saaledee 
for tre Aar. ' 

:' 



I Henhold til l.~ovenes § -11 bli
ver "Dans!. Fiskeriforening"s revi
derede Regnskab for 1898 fremlagt 
paa Kontoret; Stofll1gade 20, 8 Dage 
før Generalforsamlingen. 

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
legerede kunne have Stemmeret ved 
Generalforsamlingen den 22. April. 

• 

Dansk Fiskeriforenings 
'U dklækningsanstalt 

- kan j Maj, saa langt Forraadet 
strækker, afgive 'kraftig Y nge! af 
Dansk Ørred (Forel) til Kr. 8,00 
pr. 1000 Stkr. Regnbueørred til 
Kr. 12,00 pr. 1000 Stkr. 

Bestilling maa være indgaaet inden 
U dløbet af April til Anstalten, FaI· 
konergaardsvej 16 København V. 

Om Laksens Naturhistorie 
samt lidt oril Fiskeavl. 

Et populær·videnskabeligt Foredrag, holdt 
i Naturhistorisk Forening 

af 
, Th. Mortensen, Dr. phil. 

Alle og enhver ved fra sin Børne
lærdom, at de ældste Indbyggere i 
vort Land levede af J agt og Fiskeri. 
For et N utidsmeimeske lyder det ret 
mærkeligt, og det vilde ~ikkert og
sa.a falde højst uheldigt ud, om man 
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nu var nødt til at leve af J agt og 
Fiskeri alene, vel at mærke paa 
samme Maade som vore 'B'orfædre. 
Fiskeriet, der jo nu giver en Mængde 
Mennesker Levebrød, var den Gang 
naturligvis højst primitivt og ind
skrænkede sig nærmest til Fab.gsten 
af Laks oppe i Vandløbene. Nu 
vilde sligt Fiskeri nok give lige sao. 
utilstrækkeligt Udbytte som Jagten. 
Men i hine gamle Dage kunde det 
meget vel lade sig gøre at leve paa 
den Maade. Der var kun faa Men~ 
nesker, men ~~asser af Dyr i Skovene, 
som dækkede største Delen af Lan
det, og alle Aaer og større Vandløb 
vrimlede med Laks. Efterhaanden 
som Menneskene 'Qleve talrigere, bleve 
de Fødem!dler, som Naturen selv 
leverede, utilstrækkelige. Da maatte 
Mennesket lægge sig efter selv at 
producere Levnetsmidler - i Stedet 
for Jagten maatte de lægge sig efter 
Kvægavl og Agerbrug. 

Fiskeriet blev det ikke saa fattigt 
med lige straks. Dels var den na
turlige Forsyning langt rigere end 
Tilfældet var med Jagtdyrene, dels 
var det vanskeligere at fange Fiskene 

. i saa stort Antal, at Bestanden 
kunde ødelægges. Der skulde senere 
Tiders ødelæggende Redskaber til, 
for at det kunde ske. Først da man 
lærte at spærre Vandløbene med 
saadanne Fæller, at d'e Fisk, der 
trak op, nødvendigvis maatte fanges 
deri, kunde man mærke nogen For· 
ringeise af Fiskemængden. Noget 
ind i Middelalderen begynder denne 
Aftagen at blive foruroligende, og 
man søger da at hjælpe lidt derpaa 
ved at indføre ~redningsbestemmcl
ser. Men det var vor Tid forbe
holdt at gøre Skridt til at faa Fi· 
skeriet afløst af Fiskeavl, ligesom i 



ældgammel Tid J agten _ blev afløst 
af Kvægavlen. 

Som allerede nævnt ':vat' Laksen 
den Fisk, der var den vigtigste Gen
stand for vore Forfædres Fisk~ri. 

Det var denne Fisk's Aftagen, der 
fremkaldte de første Forsøg paaat 
forbedre Fiskeriet; det er den, der 
har givet Anledning til den mægtige 
Udvikling; som navnlig i de seneste 
Aartiel' er foregaaet pan. dette Om
raade, og endnu stadig er den den 
vigtigste Genstand for disse Bestræ
belser. Det vil da være naturligt 
at gøre den til Genstand for nær
mere Omtale, før vi gaa ind paa 
Skildringen af Nutidens Fiskeavl. 
Og der' er saa meget mere Grund 
dertil, som Kendskaben til dens LIvs
historie 'er en nødvendig Forudsæt· 
ning for Forstaaelsen af en stor Del 
af. det Arbejde, der udføres i Nu -' 
tiden for Fiskeavlens Fremme. Der
til kommer, at dens I~ivshistorie er· 

'et af de interessanteste Afsnit i Fi· 
skenes Naturhistorie.. . 

J eg skal da give en kort Skil
dring af Laksens Livsførelse og be
gynde forfra, med Ægget. 

Laksen leger højt oppe i Floder 
og mindre Vandløb om Vinteren, i 
dktober-December. Æggene ere 
omtrent saa store som Ærter; An
tallet er naturligvis meget forskelligt 
efter Hunnens Størrelse. Laks paa 
en halv Snes Pd. indeholde c. 6-8000 
Æg, større Laks kunne indeholde c. 
20,000 eller mere et Antal- som 
jo forøvrigt er meget ringe i Sammen
ligning med de enorme Mængder, 

. som forskellige andre Fisk indehol
de. Ungerne udvikl&s i Løbet af 
:Vinteren og komme frem ved For
aarstid, i April eller først hen i 

. Maaned. Den. Tjd, Udviklingen 

tager, afhænger af. Temperaturen, -
jo koldere Yandet er, jo længore 
varer Udviklingen, og omvendt. Den 
nyfødte Unge har ikke nogen Ligh~d 
med en Laks, den er næsten g~n ... 
nemsigtig og har en stor Sæk under 
Bugen, som indeholder Resten af 
Ægget. I de første c. 6 Uger tager 
den ingen Føde til sig, men lever af 
Blommen, der saaledes efterhaanden 
opsuges. Under denne Tid holder 
den sig skiult paa Bunden mellem 
Stene o. 1., medens den uafbrudt 
vifter med sine Brystfinner for at 
holde Vandet omkring Gællerne i 
Bevægelse. Først naar- al Blommen 
er opbrugt, kommer den frem af sit 
Skjul for a.t søge Føde. Den er nu 
smukt rødplettetog bar en halv 
Snes mørke, blaalige Tværbaand paa 
Siderne. Den ligner i denne Dragt 
ikke m eget en Laks og er tidligere 
blev en anset for en egen Art. Man 
gjorde sig da ingen Skrupler ved at . 
fange dem i J.\!fængde, og naar man . 
ikke havde bedre Brug for dem, at 
give Svinene dem eller endog bruge 
dem som Gødning paa Markerne. 
Sligt finder forøvrigt endnu Sted af 
og til paa sine Steder i Jylland, har 
man fortalt mig. Den første, der 
paaviste, at det var Laks~unger, var 
en Hyrde James Hogg. Naar han 
vogtede sine Faar, . havde han I.Jej ... 
lighed til at iagttage. disse Fiske, og 
han f3;ngede da ofte saadanne, . som 
havde begyndt at anlægge den voksne 
Laks's Dragt. Da han vaf bleven 
opmærksom derpaa, mærkede han 
saadanne Fisk og kunde saa senere 

. fange dem igen so~ gode IJfl ks • 
Hans Opdagelse blev først modtagen 
med Vantro, men bekræftedes senere 
af Naturforskere. Nu tvivler jngen 
om, at det forholder sig saaledes • 
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Disse unge Laks kaldes i England 
"Parr'" i S\"errig "Stirr" ;' de have 
meget stor Lighed med den unge 
Ørred, saa det kan være vanskeligt 
nok at kende dem fra hinanden, (se 
Z~o1. Danica 10. Hefte Tab. XVIII 
Fig. 1 k (Lakseunge ) og Fig. 3 e 
(0rredunge ).) 

De smaa I.Jakseunger holde sig i 
Skjul under Brinker, mellem Stene 
0.1. Her staa de paa Lur og 
passe paa, naar der kommer et In
sekt ned paa Vandet, eller der kom
mer Orme og andre Smaadyr, som 
føres med af Strømmen. Lynsnart 
fare de da frem og snappe det og 
vende saa straks tilbage til deres 
Skjulested. Hvor Løv eller Kviste 
0.1. dæmmer op for Vandet, saa 
der fremkommer smaa Vandfald, der 
er deres Yndlingssfeder, ligesom de 
større have deres Yndlingssteder neden 
for de kraftigere Vandfald og Strøm
hvirvler~ l\len kan træffe dem højt 
oppe i smaa Grøfter, hvor der er 
ganske lidt Vand. 
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I Løbet af det første Aar blive 
de 3-4" lange, i Løbet af det andet 
6-8". Næste Foraar, altsaa i Be
gyndelsen aj deres 3die Aar, vandre 
de nedad Strømmen til Havet; nogle 
vandre rimeligvis ud allerede om 
Efteraaret i dl1res andet Aar. Ved 
Mundingen holde de sig i nogen 
Tid for at vænne sig til det salte 
Vand, og samtidig skifte de Farve. 
De røde Pletter og de mørke Baand 
forsvinde, de bliye sølvglinsende 
som de voksne Laks. Oppe i Bæk
kene var der knap Næring til dem, 
de maatte nøjes med Insekter, Orme,' 
Snegle o. a. Smaadyr, maaske nu 
og da en lille Fisk, en Skalle-Unge 
eller en Elritze, eller maaske en 
Gang imellem en anden Lakse· eller 

Ørredunge .. De ere nemlig ikke helt 
uskyldige i Kanibalisme. Ude i 
Havet er der anderledes rig Næring 
til dem, især de umaadelige Fiske
stimer - Sild, Brisling, Tobis o. s. v. 
I.Jaksen vokser da ogsaa overordentlig 
stærkt. I Følge U ndel'søgelser, 
der for henved et halvt Hundrede 
Aar siden ere udførte i England, 
skal' den i Løbet af et Par Maaneder 
blive saa stor, at den vejer c. 3-6 
Pd., en næsten fabelagtig hurtig 
Vækst. 

N aar den har naaet denne Stør
relse vender den tilbage til det ferske 
Vand for at yngle. Hannerne blive 
forøvrigt ofte kønsmodne idpt andet 
Efteraar, fm' de have 'Været i Salt
vand; Hunnerne blive det ikke under 
normale Forhold. Dog har man ved 
at holde dem indelukkede, saa de 
ikke kunde komme ud i Havet, faaet 
ogsaa Hunnerne til at blive køns
modne uden at ha\'o været i Salt
vand. - N aar den har leget, vandrer 
den igen ud i Havet for at rekreere 
sig efter Legetiden ~ Anstrengelser, 
og er, naar den igen gaar op for at 
lege, enten den følgende Vinter eller 
først om to Aar, c. 8-13 Pd. stor. 
I Løbet af næste Vækstperiode bliver 
den c. 13-20 Pd. Dette Kendskab 
til Laksens Vækst sky l~er vi j.sær 
Prof. Miescher Ruesch fra Basel og 
Hollænderen Dr. Hoelc. Ved at op. 
skrive V ægten af de Laks, som fan· 
gedes i Rhinen, fandt Miesche1' 
Ruesch, at der var 3 Størrelses· 
grupper, nemlig 1 ) Unge Laks paa 
3-6 Pd., under 28" Længde, de 
saakaldte "St. Jakobs I.Jaks" (de 
komme især i Juli og August), 
2) Laks paa 71/ 2-13 Pd." og 3) paa 
13-25 Pd. eller derover. Senere 
fandt Dr. Hoek 3 tilsvarende Grupper, 
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og endvidere fandt han, at naar et 
Aar havde været usædvanligt rigt 
paa "St. Jakobs Laks", var det 
næste Aar stadig tilsvarende rigt 
paa Laks af den 2den Stø~relse
gruppe (ifølge en 25-Aars Statistik 
over Laksefangsten). Dr. Hoelc finder 
heri et Bevis for, at det' kun er et 
Aars Alders/m'skel mellem, fm'ste og 
a~tden Grttppe. Resultaterne af de 
Mærkningsforsøg, man har foretaget 
i Norge, synes ogsaa at stemme her
med, idet det har vist sig, a t Væksten 
gennemgaaende passer med hvad 
Miescher Ruesch ogHoek have fundet, 
og at i alt Fald en stor Del Laks 
yngler hvert Aar eller i alt Fald 
to Aar i Træk: hvilket Hoek's stati
stiske Undersøgelser vise. De Luks, 
der faa Lov at leve længe nok, kunne 
blive meget store - 70 Pd. eller 
mere. Her til Lands fanges der dog 
sjælden større Laks end paa c. 40 
Pd. Hvor gammel den kan blive, 

. vides ikke. Derimod har man en 
Iagttagelse af en Amerikaner, Shet'
ma,n, ifølge hvilken Ørreden skal 
kunne blive 45 Aar gammel; han 
har nemlig holdt en Ørred fangen 
saa længe. Fem Aar før den døde, 
havde den naaet sin største U dvik
Hng; saa begyndte den' at tage af, 
og da den døde, vejede den knapt 
4: Pd. *) 

Under Opholdet i Havet foretager 
Laksen ofte længere Vandringer . 
Allerede midt i forrige Aarhundrede 
havde man bemærket, at Laks, der 
fangedes i N orrlands-Elvene, ikke 
SJældent havde Kroge i sig af en 
Form som ikke brugtes eller var 
kendt der i Nærheden. Det maatte 

*] N ofsk Fiskeritidende. 7. Aarg. 1898 
p.124. 
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altsaa betragtes som sikkert, at disse 
IJaks havde været langt borte og 
faaet dem i sig. Slmere lykkedes det 
Prof. Malmberg*) at faa oplyst, 
hvor disse Kroge stam mer fra, Det 
viste sig, at nogle stemmede nøjagtig 
i Udseende med dem, der bruges 
ved de preussiske østersøkyster, især 
de pommerske Kyster, andre med 
dem, der bruges ved Bornholm og 
Skaane, Det er saaledes ell meget 
betydelig Strækning, disse Laks maa 
have tilbagelagt - fra den nordligsto 
Del af den botniske Bugt til den 
sydlige Del af østersøen. Hvo?' 
hurtig een kali vand?'e, derom giver 
en Iagttagelse fra England Oplys. 
ning (ganske vist anstillet med en 
Ørred; men Laksen giver den næppe 
noget efter i Hurtighed). Den 29de 
Marts 1852 mærkedes en Ørred med 
en Sølvtraad med Inskription; den 
2den April samme Aar fangedes den 
300 engelske Mile fra det Sted, hvor 
den var sat ud . 

Et af de mærkeligste Forhold i 
Laksens Livshistorie er det, at den, 
naar den gaar op for at lege, altid 
vender tilbage til den samme Flod, 
hvor den levede som Unge. Dette 
er bevist ved mangfoldige Iagttagel
ser og Forsøg, især de i Norge 
foretagne Mærkningsforsøg. Mær
kerne ere ca. 15 mm. lange, 3-4 
mm. brede Sølvplader; vinkelret paa 
disse er der ved hver Ende fæstet 
en. tynd Sølvtraad, 12-20 mm. lang. 
PaaPladens Underside er der an· 
bragt et Nummer. Pladen anbrin
ges paa Fedtfinnen derved, at de to 
Sølvtraade paa Enderne stikkes 
igennem denne og bøjes om paa den 
anden Side; N umret kommer saa· 

*] Bohullinsk FiskeritidskriftlSS4:, 



ledes til at vende ind imod Finnen. 
Før Fisken sættes ud, opskrives 
Numret, Fiskens Størrelse, Vægt, 
Tid og Sted for TI dsættelsen. Skønt 
der betales 3 Kr. for hvert Mærke, 
der indsendes med de nødvendige 
Oplysninger af Fiskerne, er det et 
forholdsvis ringe Antal, der ind
kommer. Men hvad der er kommet 
har allerede bragt interessante Re
sultater, deriblandt som sagt Kon
stateringen af, at Laksen (og Ørre
den r stadig vender tilbage til' det 
samme Vandløb, hvor den selv til
bragte sin TIngdom. Kun en ganske 
enkelt U ndtagel$e derfra er iagttaget. 
Dette Forhold er af overmaade stor 
Betydning for hele Lakse- og Ør
redavlen. 

Før Laksen gaar ind i Ferskvand, 
opholder den sig i nogen Tid ved 
Mundingen af det Vandløb, den vil 
gaa op i, for at vænne sig til det 
ferske Vand. Men hvorfor vandrer 
den ind i Ferskvand? Alene for 
at yngle. Dette er aldeles sikkert 
bevist; blandt Fiskerne og anqre 
mere eller mindre fiskerikyndige Folk 
er ikke desto mindre den Tro meget 
almindelig, at det ikke er for at 
yngle, men af andre temmelig mær
kelige Grunde, den foretagor denne 
V andri ngo Saaledes hørte vi for 
nylig ven Behandlingen i Rigsdagen 
af Lovforslaget om Ordningen af 
Fiskeriforholdene i Gudenaa fremsat 
de Paastande, at Laksen slet ikke 
yngler der i Aaen, den gaar bare 
ind for at befri sig for Lus og andre 
Snyltedyr, eller for at redde sig fra 
Sælhundenes Efterstræbelser. Sligt 
er der ikke megen l\Iening j; men 
det skal indrømmes, at det ikke er 
let for Folk, der ikke kunne anstille 
pøjere 'U ndersøgelsel', at blive klar 

paa, hvordan det virkelig forholder 
sig i Særdeleshed bliver det van
skeligt fbr dem, der bo i ~ærheden 
af vedkommende Flods eller Aa's 
TI dløb. Det er saaledes betegnende, 
at Fa Uh , den tidligere Ejer af Fri
senvold Laksegaard ved Randers, 
bestemt hævdede, at Laksen ikke 
gik op i Aaen for at lege, fordi man 
aldrig finder Rogn eller MeIke i den. 
Faith . har kun nogenlunde Ret i den 
sidste Paastand, for saavidt han 
mener,' at man ikke finder moden 
Rogn eller Mælke i den; men ogsaa 
kun nogenlunde en sjælden Gang 
imellem kan man ogsaa faa Laks 
med modne Kønsstoffer ved Frisen
vold Laksegaard. 

I Rhinen og dens Bifloder fanges 
en Mængde Smaafisk, som kaldes 
"Riimpchen", og som udgør en yndet 
Spise blandt Befolkningen. I Aaret 
1854 vilde den preussiske Regering 
forbyde denne Fangst, idet man 
mente, at det var Yngelen af større 
yærdifulde Fisk, og det var da øde
læggende for Fiskeriet at fange disse 
Smaafisk. Saa undersøgte Prof. 
Troschel i BOIlli disse "Rumpehen " 
lidt nærmere og fandt, at det var 
forskellige værdiløse Smaafisk: Smer
linger, Flodulke, Elritzer, Grundlin
ger, Unger af forskellige Skallearter 
- ogsaa nogle enkelte Ørredung~r. 
Der var altsaa ingen Grund til at 
forbyde Fangsten af dem. Saa ind
vendte man imidlertid, at selvom 
disse Smaaf1sk ikke vare videre vær
difulde, sao. gjorde Fangsten af dem 
dog Skade, idet man derved øde
lagde Føden for de mere værdifulde 
Ifisk som Laks og Stamsild. U ni
versitetet i Bonn udsatte saa i 1873 
en Prisop~ave om denne Sag, og den 



blev besvaret af Dr. Barfurth*). 
Han undersøgte en Mængde Laks 
for at· se, hvad de levede af, men 
han fandt aldrig nogen Føde i 
Tarmen kun en enkelt Gang en 
lille Bille. Tarmen indeholdt kun 
en s~jg, gullig Sli!?; Slimhinderne 
vare tildels ødelagte og hele Tar
men ,stærkt sammenskrumpet . Dr. 
Bf!,rft~rth kom saaledes til det mær
kehge Resultat, at Laksen slet intet 
fortærer i al den Tid, den er oppe 
i Ferskvand. Senere kom Miescher
Ru,esch og Dr. Hoek tH det samme 
Resultat. 

Det er dog ikke altid, at Laksen 
holder sig fuldstændig paa Sultekur 
under h€le sit Ophold i Ferskvand; 
der syn68 at være nogen Forskel i 
saa Henseende i de forskellige 
Vandløb. Saaledes har man i Eng
land fundet, at Laksen dog tager 
nogen Føde til sig, og det samme 
gælder den islandske Laks, der bider 
ret villig paa Krog, selv i Lege
dragt. I Finland skal det endog 
være forskelligt i de forskellige Flo
der, idet den nogle Steder bider 
villigt paa Krog, andre Steder slet 
ikke. Nyere Studier over Laksens 
Indvoldsorme have særdeles smukt 
godtgjort Rigtigheden af den An
skuelse, at Laksens Levevis er for
skellig i de forskellige Vande. Den 
nylig fra Havet indvandrede Lax 
indeholder en Mængde Snylteorme, 
som den har faaet gennem de Dyr, 
den har spist i Havet. Efterhaanden 
som don kommer længere op i det 
ferske Vand, forsvinde disse Ind
voldsorme, idet de efterlulanden dø, 

*) Uber Nahrung und Lebensweise der 
8almcn, Forellen und Maifische. Ar
chiv rUr Naturgeschichte Jahrg. 41. 
Bd. I. p. 122 f. 
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og der ingen ny føres til. Det viser 
sig nu, at Rhinlaksen aldrig faar 
andre Indvoldsorme under sit Op~ 
hold j Floden, i Overensstemmelse 
med, at den aldrig spiser noget; 
derimod finder man i andre Floder, 
f. Eks. i 0stersøfloderne og i den 
skotske Flod Tay, at Laksen efter
haanden faar andre Indvoldsorme, 
og det netop saadanne, som den kun 
kan faa ved at fortære forskellige 
Ferskvandsdyr. *) 

Selvom Laksen saaledes nogle 
Steder tager nogen Næring til sig 
u;nder sit Ophold i det ferske Vand, 
er dette dog alticl ubetydeligt og 
langt fra tilstrækkeligt til, at den 
kan leve af det. Hvad lever da 
Lqksen af i al den Ttd, den e'I' i 
Ferskvand? Den tærer paa sit 
Fedt. Under sit Ophold i Havet 
har den lagt sig en overordentlig 
Fedme til; alle Indvoldene ere om· 
hyllede af et tykt Lag· Fedt, og i 
Kødet findes talrige Fedtdraaber. 
Alt dette Fedt forbruges under dens 
Ophold i Ferskvand, ja tilsidst gaar 
det endog ud over Kødet, idet den 
store Sidemuskel uHdergaa'r en del· 
vis Resorptiow1. 

Som bekendt skelne Fiskerne mel· 
lem flere forskellige Slags Lax: 
Vinterlax, Sommerlax, Kroglax, 
Rognlax, o. s. v., og tidligere mente 
ogsaa Zoologerne, at det var i alt 
Fald to forskellige Arter, Vinterlaxen 
og Krogluxen. Det maa ogsaa ind
rømmes, at de to Slags se højst for
skellige ud. Imidlertid har det 
ved de nyere Undersøgelser, særlig 
.11tliescher-Ruesch's og Dr. Hoek's, 

*) Zschokke: Die Parasitenfauna von 
Trutta salar (Centralblatt fUr Bak· 
teriologie und Parasitentkunde 189t 
Bel. 10), 



vist si~, at det altsammen kun er 
forskellige Udviklinrjs-Stadier af den 
almindeUge Lax, og det forskellige 
Udseende er afhængigt af, om Køns
stofferne ere me1"e eller mindre ud
vikZede. Undersøger man en Vinter
lax i December, finder man, at 
..Æggestokkene endnu ere ganske 
smaa. og uudviklode, de udgøre kun 
1/2 °/0 af hele Vægten. ECterhaanden 
tiltage de saa i Størrelse; hen ad 
Foraaret udgøre de ca. 1 % af hele 
Vægten, ·i Juni ca. 3 %, i August
September lO-li> %1 i November 
20--.,25 °/0 eller endog lidt mere. 
Denne kolossale Udvikling af Ægge
stokke'ne finder altsaa Sted i den 
Tid, da Laxen intet spiser, altsaa 
ogsaa paa Bekostning af det i Ha· 
vet samlede Fedt. Ogsaa Sædstok
kene tiltage naturligvis paa samme 
Maade i V ægt, men blive ikke nær 
saB. store som Æggestokkene, sjæl
den mere end 6 °10 af hele V ægten. 
Undersøger man en Sommerlax, naar 
den kommer op i Ferskvand, finder 
man, at dens Irønsorganer have en 
lignende Størrelse som hos de Lax, 
der allerede have været oppe i 
Ferskvand frn. Vinteren af, og ende
lig finder man hos de forholdsvis 
faa Lax, der først komme op hen 
ad Efteraaret, Kønsorganerne næ
sten eller. helt udviklede. Det viser 
sig altsaa, at Kønsstoffernes Udvik
ling snart kan foregaa helt i det 
ferske Vand, snart for en større 
Del eller helt under Laxerts Ophold 
i Havet. Dr. Boek har fundet, at 
Sommerlaxene, som jo komme op i 
Ferskvand i Juni-August, gennem
snitlig ere 7- % lettere end Lax af 
samme Størrelse, som fanges i J a
nuu. Dette viser, at ogsaa de Lax, 
der bZive ude i Havet7 ophøre at 

æde, saa snart Kønsstofferne begynde 
at udvikles. "De synes kun at ved
blive at tage Næring til sig saa.
længe, til de have -tilstrækkelig Fedt 
og Kødbestand til dermed at. friste 
Livet i Havet eller Ferskvand indtil 
Legetiden og bestride Behovet til 
de vo:xende Irønskirtler." 

Samtidig med at Irønsstofferne 
udvikles, forandres Fiskens Udseende " 
betydeligt, idet de antage en sæt"Ug 
Yngledragt. Den smukke Sølvglans 
forsvinder; de blive mørkere, idet 
SkæUf.lne dækkes af en tykkere Over
hud; tillige blive de noget rødplet
tede. Men især bliver Hannernes 
(navnlig de gamles) Udseende for-. 
andret, idet der paa Spidsen af Un
derkæben dannes en stor Krog af 
haardt Bindevæv; den han være 
indtil et Par Tommer lang. I Over
kæben dannes en Hulhed, hvori 
Krogen passer ind, og ikke sjældent 
bliver Overkæben helt gennemboret. 
Undertiden er Krogen saa stor, at 
Dyret ikke kan lukke Munden. Disse 
store Hanner i Yngledragt er det, 
som gaa under Navn af Krogla:J~. 

Indvandringen i Floderne siges at 
foregaa i en bestemt Orden; det 
paastaas, at de ordne sig i en Vin
kel, ~ saaledes at en gammel, stærk 
Fisk gaar i· Spidsen, og de andre 
følge efter i større eller mindre Af
stand skraat bagved - som en Flok 
Vildgæs flyver. Ifølge en svensk 
Naturforsker, Gisler, der levede i 
Midten af forrige Aarhundrede, har 
man undertiden iagttaget saa. store 
Stimer, at, naar de gik r Overfladen 
af Vandet, deres Gang frem bragte 
en Brusen, der lød som et Stormvejr 
eller som svag Torden. - Under 
Vandringen lægge de en vidunderlig 
Kraft7 Behændighed og Udholdenhed 
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for Dagen; mindre Dæmninger, 
stærke Strømhvirvler og Vandfa] d, 
naar de da ikke er alt for høje, ge
nerer dem ikke synderlig, de springe 
over. Ifølge Iagttagelser, anstillede 
ved Hellefos i Norge, ved man sik
kert, at de kunne springe over Vand
fald med en Faldhøjde af 16 Fod, 
naar der blot er dybt og forholdsvis 
roligt Vand lige ved Foden af Vand
faldet. Springer den et lille Stykke 
for lavt, kan den undertiden holde 
Stand i den nedstyrtende Vandmasse 
og ved et kraftigt Slag med Halen 
arbejde sig helt op. Men det gæl
der om, at den fa ar Hovedet tige 
imod Strømmen, ellers rives den 
strax ned. En amerikansk Natur
forsker*) giver følgende Skildring: 
"Vi saa c. 30-35 Forsøg, som Laxene 
gjorde pas at komme op over Fal
dene, men. alle mislykkedes; disse 
Forsøg repræsentere rimeligvis kun 
noglo faa Fisk, da formodentlig hver 
Fisk gjorde flere end et Forsøg. 
Fisken hoidt sig i Vandet indtil 
10-20 I fra Foden af den lodrette 
Del af Faldet. I Reglen saa vi den 
først, naar den skød ud af Vandet 
som en Pil op imod Toppen af Fal
det; 10,-1'5, ja ofte 20 Fod holder 
den sig i Luften og falder saa i det 
hvirvlende Vand ved Foden af Fal
det, eller den træffer den faldende 
Vandsøjle noget under den øverste 
Kant. Undertiden træffer den nær 
ved Toppen, hvor Vandet ikke er 
helt lodret endnu; med hver Muskel 
spændt til det yderste, Kroppen' 
sitrende i h vel' Tomme af dens 
Længde, kæmper den med den fal-

*) B. Evermann: a preliminal'Y report 
upon Sal mon invcstigations in Idaho 
in 1894. Buletin of the U. 8. Fish 
Commission. 1895. p. 253 f, 

dende Strøm og holder maaske sin 
Stilling i nogle Øjeblikke. Men 
Kampen er ulige, og Laxen føres 
til sidst ned i Hvirvlen ved Foden 
af Faldet, maaske for efter at have 
hvilet sig lidt at genoptage.Karppen. 

. Ofte traf den springende Lax det 
sydende Vand ved Foden af Faldet, 
og der kunde den holde sig i Over
fladen af Vandet i længere Tid." -
Større Vandfald danne naturligvis 
en uoverindelig Hindring for Laxen. 
De springende Fisk søge stedse at 
beskytte Hovedet, idet de falde paa 
Siden eller paa Halen; dog man de 
undertiden bøde llled Livet for deres 
TI dholdenhed, idet de støde mod en 
Klippe og slaa sig ihjel. De 
trække saa højt op i Flodet'ne som 
muligt og tilbagelægge saaledes ofte 
meget lange Veje. Snaledes gaa de 
i Rhingebetet helt op i Aare og 
Reuss, svømme igennem Vierwald
stadter-, Zuricher- og 'Vallen-Søerne 
og vandre derfra videre op i Bjærg
bækkene, indtil over 4000 lover 
Havet; naturligvis maa de paa Vejen 
overvinde utallige Fald og Strøm
hvirvler. I selve ·Rhinen komme de 
ik~e højere end til Schaffhausen, 
hvor de standses af . Vandfaldet. 
Forøvrigt vandre de ikke særlig hur
tigt op ad Floderne; sa aledes ses 
de i Rhinen ikke ved Basel før i 
Maj, og helt op i de sman Floder 
komme de sjældent før sidst i Au
gust. De Lax, der først komme 
ind om Efteraaret, lige før de skulle 
yngle, vandre naturligvis hurtiger('. 
Som Ouriosum fortjener det at ti n
føres, at Japaneserne, naar de fange 
Lax, hænge en hvidmalet Troolem 
paa Agterenden af Baaden, saaledt,s 
at Lemmen stikker noget ned iVan., 
det. Baaden aukres op i Strømmen, 
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hvor JJaxen gaar op. Den tror da,. 
at det er et Vandfald og springf'r 
over den OIJ i Baaden*). I Norge 
bruges det ofte at bestryge Klip
perne med Kalk, hvor der er sat 
Laxegarn ud, eller at opstille en 
Væg af hxidmalede Brædder. Laxen 
tror da, at det hvide Skin kommer 
fra en skummende Elv,og svømmer 
hen dertil. **) 

Naar Laxen nu endelig er kom
men saa højt op,' som den finder 
passende, skal den til at finde en 
Legeplads. Dertil vælges et grundt 
Sted, hvor deJ' er fast, grov Sand
ellor Grusbund, med rask, men ikke 
for voldsom Strøm. De gaa nu to 
og to, Han og Hun sammen. Naar 
de have fundet sig en passende 
Plads, grave de først en Grube i 
Bunden; de stille sig nogle Alen' 
nedenfor den Plads, de have valgt, 
tage saa et raskt Tilløb og søge at 
bore Snuden ned i Bunden. Dette 
gentages flere Gange, og efterhaan
faa de saa gravet en temmelig dyb 

. Grube. Nogle Iagttagere sige, at 
det er Hunnen, der udfører dette 
Arbejde, andre at de hjælpes ad 
dermed. Dog kan der næppe være 
Tvivl om, at det hovedsagelig er 
Hunnen, der udfører Arbejdet. 
Ha.nnen har nemlig nok at gøre med 
dels at bortJage de unge Lax og 
Ørreder, de! gel'ne ville stjæle Rog
nen, dels med at holde Medbejlere 
i tilbørlig Afstand. Ikke sjælden 
kommer det til hæftige Kampe mel
lem Hannerne, der undertiden ender 
med den enes Død. Ved disse 
Kampe, benyttes den omtalte Krog 
i Spidsen af Underkæben som Vaa-

*) Norsk ~~iskeritiuenue 189f t p. 368. 
**) Sammesteds p. 185. . 

ben, eller ~ alt" ~ald - til at holde 
hin"anden fast med. ~fan har en
gang set Sejrherren j en saadan 
Kam p flænge Kødet løst langs Ryg
gen af sin Modstander, lige fra 
N akken til Halen, saa dennne til 
sidst sprællede døende i Va ndskor
pen. Undertiden "har man truffet 
Hanner, der havde faaet saaledes 
fat i hinandens Kroge, at de ikke 
kunde komme løs fra hinanden, men 
kunde kastes ind i Baaden lIled et 
Lystel·skaft. N aar de saaledes drive 
ned ad Strømmen holdende hinanden 
fast ved Krogene, tild~le de under· 
tiden hinanden saa kraftige Slag 
med Halerne, at det lyder, som naar 
to Brædder slaas mod hinanden. -
BH,er den Han, som Hunnen kom 
op paa Legepladsen med, fan
get, afbryder Hunnen Æglægningen 
eller TIdgravningen OK tyer hen til 
det nærmeste dybe Hul. Derfra 
kommer den snart igen frem med en 
anden stor Han. Young iagttog en 
Gang en Hunlax, der paa den 
Maade efterhaanden kom med 9 
Hanner, og da ogsaa den sidste blev 
fanget, kom den frem med en stor 
Ørred. Naar Gl'uben er færdig 
(9-10 Tommer dyb), udgyder Hun~ 
nen en Del af sin Rogn deri, og 
strax efter udgyder Hannen noget 
Mælk derover. Naar Æggene have 
ordnet sig paa Bunden af Gruben, 
begynde!" Hunnen igen. at grave vi
dere ovenfor, hvorved Sand og Grus 
skylles ned og dækker de Æg, der 
ere 1agte. Saaledes blive de ved i 
flere Dage (4-8), indtil al Rognen 
er lagt. Legningen foregaar især i 
Aftenskumringen og ved Daggry. 

N aar Laxen er færdig med J.Jeg
ningen, er den i høj Grad afkræftet 
og mager, og har tabt næsten Halv-
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delen af sin V ægt, hvilket jo ikke 
kan forundre, naar den har været 
paa Sultekur et helt Aar. Nogle ere 
saa afkræftede, at de dø umidelbart 
derefter; det paastaas i alt Fald at 
være almindeligt med en Laxeart i 
Floderne i Alaska, den saakaldte 
Konge-Lux eller Quinnat-IJax; med 
vor Lax indtræffer det i alt Fald 
kun sjældnere. De kaldes i denne 
Tilstand "Nedfaldslax". Deres Kød 
er nu smudsig-hvidt og næsten 
uspiseligt, kan undertiden være gif
tigt eller j alt Fald usundt. De 
lade sig nu drive med Strømmen ned 
til Havet, hvilende sig undervejs i 
de dybe Huller. Nedfarten gaar 
saaleues temmelig langsomt for sig. 
Endnu j Maj kap man træffe N ed
faldsfisk i Floderne. N aar de først 
have naaet Havet, komme de meget 
hurtig til Kræfter igen, antage 
paany den velbekendte Sølvglans, og 
Krogen hos Hannerne forsvinder. 
De blive nu hurtig meget større end 
før; exempelvis kan anføres, at en 
udleget Rognfisk paa 10 Pd., der 
blev mærket og sluppen ud i en 
Flod den 31. Marts, fangedss 5 
Uger og 2 Dage senere paa samme 
Sted - den vejede da 2P/4 Pund. 
Dermed skal naturligvis ikke være 
sagt, at de alle voxe saa hurtigt; 
men at de voxe meget hurtigt, er 
sikkert, og et saadant Exempel viser, 
hvor dumt det er at fange Nedfalds
lax. Samme Exempel viser forøvrigt 
ogsaa, at Laxen kan yngle to Aar 
i Træk, hvilket ogsaa stemmer mpd 
Resultaterne af de i Norge foretagne 
Mærkninger. . 

Det bør endnu omtalGs, at nogle 
Lax aldrig gaa ud i. Havet, men 
blive i Stedet for i store 8øer, saa~ 
ledes i Venern. Disse Lax se noget 
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anderledes ud end de, der gaa ud i 
Ha vet, men ere dog utvivlsomt samme 
Art. Ogsaa disse Lax gaa op i 
Floderne for at yngle, saaledes gaa de 
fra Venern op i Klarelven. Og
saa i de ,store amerikanske Søer 
findes saadanne Indsølax. 

Hvad her er sagt om Laxen gæl
der i alt væsentligt ogsaa Ørreden, 
som jo ogsaa· i sit hele Udseende 
ligner Laxpn i høj Grad og utvivl
somt ofte forvexles med den. Ad
skillige Ørreder gaa aldrig ud i 
Saltvand, de saakaldre Bækørreder 
eller Foreller; de have et noget an
det Udseende end de, der gaa ud i 
Saltvand. - Disse sidste gaa under 
Navnet Graaørreder eller Hvidørre
der, men det .er altsammen samme 
Art. Vi have het' i Landet k1.tn to 
Laxe-Arter: den almindelige Lax og 
Ørreden - alle de forskellige Slags 
Lax og Ørreder, som Fiskerne i 
Reglen skelne imellem og anse for 
forskellige Arter, ere kun forskellige 
Stadier af disse to Arter. Det sik
reste og lettest tilgængelige Kende
mærke for disse to Arter er Tæn
derne paa den første Gællebue. Hos 
Laxen ere de neuerste ikke synder
lig kortere end de øvrige, bos Ørre
den ere de nederste kun smaa Knu
der.*) Begge Arter variere i høj 
Grad efter de forskellige Lokaliteter, 
hvor de leve. Den berømte epgelske 
Ichthyolog, Dr. Gunther, mente for 
nogle Aar tilbage at kunne skelne 
ikke mindre end 11 forskellige Ar
ter fra Storbritanien alene. Nu pr 
der almindelig Enighed blandt! Zoo
loger om, at han er gaaet alt fHr 
vidt. J a en bekendt svensk Zoolog, 

*] Se Zoologia danica paa dE;t Qveuf'ul' 
citerede Sted. . 
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F. Smitt, er efter meget detaillerede 
og meget nøjagtige' Undersøgelser 
kommen til det Resultat, at Lax og 
Ørred i Virkeligheden kun er en 
Art; deri har han dog sikkert Uret. 

(Forts.) 

Nye Kuttere. 

Frederikshavn d. IO. April 1899. 
Det gaar stadig fremad med Byg
ning af nye Kuttere,' atter løb i 
forrige, Uge en af Stabelen, og flere 
vilde i den nærmeste Fremtid følge, 
og det er gode. og veludhalede Kut· 
tere vor Fiskerflaade forøges med, 
efterhaanden ere de mindre og ældre 
Fartøjer solgt, hovedsagelig til Sver
rig, og de Kuttere, der nu drive 
Fiskeri herfra, ere en Samling Far
tøjer, en Flaade hvoraf vi med Rette 
kunne være stolte. Den sidste For
øgelse er løben af Stabelen fra SkibsM 
bygmester N. Nielsen & Søns Skibs* 
værft, den skal hedde "Laurine", 
være hjemmehørende i Frederiks
havn og er bygget for et Partrede
ris Regning. Kutteren er 37 Tons 
Bruto drægtig og koster fuldtudru
sted 14000 Kr. Kutteren skal for
synes med Hjælpeskrue, som tillige
med Vaadspillet skal drives af en 
Petroleumsmotor paa ca. 5 Hestes 
Kraft, Motoren leveres' fra Firmaet 
Rudolph Hermann i Leipzig. 

Sidste Uge gik der atter en Kut
ter af Stabelen fra Skibsbygme
strene N. Nielsen og Søns hervæ
rende Værft, og ligesom den der 
løb i forrige Uge skal denne for
synes med Hjælpeskrae. Den er 
kaldet "Christine", er hjemmehø
rende i Frederikshavn og bygges 
for et Partredris Regning. Kut-

teren, . der er ca. 38 Tons Brutto 
drægtig, kostet' fuldtudrustet 13,500 
KI'. Petroleumsmotoren er paa ca. 
5 Hestes Kraft og leveres fra 
Firmaet Rudolph Hermann i Leip
zig. Skipper Hans Larsen tidligere 
Fører af en for nogen Tid siden til 
Sverig solgt Kutter "Ohristine" skal 
være den nye "Christines" Fører 
og tillige bestyrende Rheder. 
Denne Uge faar da ogsaa sin Kut
ter, i Morgen skal en ny løbe af 
Stabelen' fra Skibsbygmester H. V. 
BuhIs Værft, den skal hedde "Adol
fine" være hjemmehørende her og 
er ca. 37 Brutto Tons. Skipper 
M. J. Axelsen skal være Fører og 
Bankdirektør Otto .. L Berg besty
rende Rheder for Kutteren, der Pe
troleumsmotoren exklusive kommer 
til at koste 11,500 Kr.. Motoren' 
leveres fra Aktieselskabet "Frede-' 
rikshavDs Jernstøberi og Maskinfa-
brik. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Holbæk den 7. April 1899. For
aaret det er dog Haabets Tid, hed
der det i et Digt, og det gælder nok 
baade i Aandens og Baandens Ver
den, baade til Lands og til Vands. 
Det er saaledes ret mOl'Somt at 
lægge . :Mærke til Fiskerne, naar 
Foraaret nærmer sig; hver Mand 
faar travlt, hvert Ansigt vidner om 
et godt Haab til den kommende 
Tid; nu gælder det om at være 
parat med Baade og Redskaber for 
at kunne tage fat paa de forskel
lige Fiskerier efter Baanden, som 
Tiden til dem er inde. 

Allerede i Februar var der jo 
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, Sat enkelte Bundgarn ud, men Frost
vejret først i Marts gjorde, at der 
først henimod Midten af Maaneden 
rigtig blev sat Kraft paa at faa 
Resten ud, man kunde jo ikke vide, 
om vi ikke endnu kunde faa en lille 
Isvinter, Fjorden her bliver jo hur
tig tillagt, og Isen gør let Skade 
paa de dyre Garn. Nu første April 
staar der tæt op til 100 BundgarI;l 
ude i Holbrokbugten, Bramsnæsvig 
og Ourøsund. Det er imidlertid 
ikke ret mange, der har havt noget 
videre Udbytte af dem endnu, en
kelte have faaet Sild, somme Tider 
mange, hver Gang de have røgtet, 
saa de allerede nu ved Maanedens 
TI dgang have fisket for en 4-600 
Kr.; andre have slet intet faaet, 
men det er jo endnu saa tidlig, og 
enhver hal' det Haab, at hans Tid' 
kommer . nok. Næringer ere blevne 
brugte af og tn, men uden videre 
Udbytte. laIt er der fisket i denne 
Maaned en 2000 Ol Sild, betalte 
150 Øre senere ,l Kr. 33 Øre pr. Ol. 

Hvem der· har været ked af det 
i denne Tid, er Aalestangerne, der 
har ikke været Aal at opdrive, og 
der er kun stang~t 390 Pd., .men 

,/ da her i Aar er god Brug for Ar
bejdsmænd, har en stor Del ladet 
Aalejernet passe sig selv og er gaaet 
paa Arbejde i Stedet, man skulde 
jo skaffe Bl ødet til sig og sine, 
Torsken ladet' ogsaa til at været 
løbet sin Vej her fra, men der fan-. 
ges nok en Del ved Nykøbing, her 
til Holbæk er kun kommen 550 Pd. 

- , 
nu er nok alle Ruserne paa Land , 
d-a det med saa lille et Udbytte 
ikke mere 'h>etaler sig at have dem: 
ude. 

Frederikshavn d, 10. April 1899. 
I. Løbet af 2den Paaskedag og paa-

følgende N at tog hele Kutterflaa <

den paa Havet, men allerede Tirs· 
dag Nat blæste det op, og i Løbet 
af Onsdagen havde vi atter saa
godt som alle Kutterne i Havn. 
Udbyttet kunde saaledes ikke være 
stort, kun enkelte, der allerede Man
dag Formiddag vare paa Fiskeplads, 
naaede, hvad man kan kalde et godt 
UdbyttC'. Godt en halv Snes Kut
tere havde nord af Læsø }'angster • 
af 10-70 Snese, Rødspætten vejede 
10-14 Pd. Snesen og betaltes med 
2 Kr. 50 0re-4 Kr. 25 0re Sne
sen. Fra Herthas Flak indkom ca. 
en Snes Kuttere - med fra ganske 
ubetydelige Fangster op til 150 
Snese pr. Kutter, enkelte af disse 
Laster var meget smaatfaldende, 
vejede kun 8 Pd. Snesen, medens 
Rødspætter fangede længere øster 
ude vejede 13 Pd. Sneson, de be
taltes med fra 1 Kr. 25 Øre-3 
-Kr. 25 0re Snesen. De fleste øv
'rige Kuttere havde fisket i Læsø
rende, hvor de heldigste havde et 
U dbytte af ca. 100 Snese Rødspæt
ter af lignende Kvalitet og til samm.e 
Pris som sidstnævnte. I Slutningen 
af U gen var der atter Lejlighed til 
at gøre en Tur, men den var .endnu 
mere kortvarig end den forrige, fra 
Læsø og fra. Renden indhragtes kun .. 
ubetydeligt, medens e'n Snes Kut
tere fra Herthas Flak i Forhold til 
Tiden havde ret godt Udbytte, 20 
-150 Snese pr. Kutter. Fl'a Ska-" 
gen er kun tilført ubetydeligt. Det 
urolige Vejr har ogsaa havt. en uhel
dig Indflydelse paa Hummerfiskeriet 
under Norge, i lang Tid skal· der . 
omtrent intet været fisket. Lagrene 
i Kristianssand og Stavanger strække 
dog endnu til at tilfredsstille Ef
terspørgselen: til herværende For
handlere indtraf ca. 2000 Stkr. pr. 
Dampskib fra Kristianssand og ca. 
7000 Stkr. overlossedes direkte i 
J ærnbanevogn til Tyskland; der be
tales stadigvæk den høje Pris af 
1 Kr 80 Øre pr. Pd. en gros ab 
Norge. Kl. 
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R:øbenhavns Tilførsel af "fersk Fisk direkte fra FiskepladQ 
. og· pr. Jernbane & Dampskib / 

l Ugen fra 2. April til 9. April 1899. 

~ I ~ ~~ I t:; ~ 

I lcø~ 'a CD ~ 
,~ ~ CD ~ ~ I g;= 

-'IC 'a .CD CD >. 
ti,) :s :5! O..c:> -'IC~ 'a 'a Tilført af: 'a_ -'a 

l·.! ~ll~~ 
CD.: ::I.!2 ~ 

I 
t:U~ 'a .. ~~ ~(I) Cl c: ;; ...J1Sl CD CD C(..!! -'IC 

(O 11= -=a.. ~ ~ I- - RI bO C.D (I) (I) < o 

DanskeFiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 1',1. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh. . 
2 fra andre Pladser 3096 340 2 198 45 

Danske Kvaser: 
fra Fredcriksh. 

11 fra andre Pladser 9180 67050 
2 svenske .f.<'isker-

fartøjer ... 540 1260 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende 4 

Fiskerlejer ... 1088 8 1000 300 6090 2177 
5 S pr. Jernbane & 

Dampskib .... 30246 1380 750 1 5376 3 1500 4087 166200 2864 7000 4300 6072 
------------------------

laIt ... 43062 1380 7-50 6804 71008 4387 172290 5041 7000 4300 6072 

1) 1i50 Pd. TungeT og 200 Pd. Pighvar. 2) Sletter. 3) Skrupper. 4) 1487 Pd. Aal og 690 Pd. Aalekvabber. 
o) Aal. t) 6420 Pd. Laks og 580 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 322094 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: leyende, Kr. 4,35-7,00, Kassefisk 
Kr. 2,00-6,00 pr. Lpd.; Torsk, levende. Kr. 1,50-1,75; Sild, Kr. 0,75--1,25, pr. 01, 
smaa, Kr. 2,00-3,00 pr. Kasse; Aa~ Kr. 0,45-0,68 pr. Pd.; Laks Kr. 0,60-1,80 pr. Pd.; 
Ørred Kr. 0,90-1,00 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0~4O-0,60 pr: Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, B,-isling, Skrrupper, Mak't'el, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. " 
H. 'W'ledeJDann junior. 

'Telegramad,'. : Fischwiedemann. 

Laks- . ar. Ørredyngel. 
I April, Maj og Juni 

Maaneder leveres kraftig 
Ørredyngel fra Fiskeri
selskabet i Viborg. For
sendelsen sker i Selska
bets Emballage og il. 10 
Kr. pr. 1000 Stk. ab 
Viborg Station. 

Xvase til Salg. 
En Kvase, 9mtrentlig 

Drægtighed 5 Tons, klink
bygget, spidsgattet, Spryd
sejler, godt udhalet til Brug 
- 5 Sejl, . staaende og lø
beLde Gods, Ankere osv . ..
er billig til Salgt naar Hen
vendelse sker til Skipper og 
]'isker :Peder Pederøen, 
Humlebæk ved Øresund. 

For Fiskere. 
AHe Slags Fiskeredskaber 

faas billig hos Josef- An
dersen Holm, Harboøre 
pr. Lemvig. Aalevaad haves 
i Reglenpaa Lager og laves 
i mange Størrelser. Samme 
'Steds er et omtrent nyt Sil
devaa~ billig til Salg. 
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Københavns Mekaniske 
Net &. G arn .. F ab rik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej &5~' 

Bundgarn & Aalevaad 
leveres i 
denne Maaned hurtig. 

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. 

FærdJgsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt~billige. 

Undersøg selv Sagen,' 
skriv om Prøver af Du~, 
disse sendes altid frit. 

. F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. ' 

I1rovadr.: Johann Cohrs, Alt,ona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

1.'\'I~rer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
:\Iaskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
flejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags N~t og Garn.' Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og' i 
h!·dste Kvaliteter. ~'-alekllber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
ha.ves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 



Nr .. 16. 20. April. 1899. 

Med1e:c:Lsb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz (hrlsttreu, Grønnegade IO, København_ K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

I ndhoJd: Om Laksens Naturhistorie samt lidt 
om Fiskeavl. Aalefaringen bør udnyttes. 
Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - Dansk 
l1'iskeriforenings Hjælpefond. Regnskab for 1898. -
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 _H'orselldelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Lørdagen d. 22de April er Kon
toret lukket paa Grund af General· 
forsamlingen. 

Et Parti Aalefaring 
ønsk~s leveret. Tilbud med Oplys
ning om Aalefaringens Størrelse og 
om Prisen pr. Tusind bedes sendt 
til Fiskerikonlulent· Feddersen, Kø-

,benhavn V. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til· "Dan"k Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetet.fl Zoologiske Museunl, 
København K., og ikke til For· 
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Af Fisker H. Hansen, Karrebæks .. 
minde, er indsendt Indholdet af to 
Bøsser, en i Forsamlingshuset i 
Karrebæk Sogn 2 Kr. 71 Øre og 
en i Badehotellet i Karrebæksminde 
2 Kr. 5 0re. laIt 4 Kr. 76 øre. 

Om Laksens Naturhistorie 
'samt lidt om Fiskeavl. 

Et populær-videnskabeligt Foredrag, holdt 
i Naturhistorisk Forening 

af 
th. .ortenleu, Dr. phil. 

[Fortsat.] 

I N ord~Amerika findes en hel Del 
forskellige Laxearter, især i Flo .. 
derne paa Vestkysten. Den værdi· 
fuldeste af disse er Konge·Laxen eller 
Quinnat.:·Laxen (Oncorhynchu8tscha~ 
wytscha) som i Yukon-Floden i 
Alaska kan blive paa over 100 Pd. 
Oprindelig var der en umaadelig 
Rigdom paa Lax i· alle de norden .. 



ropæiske Floder og El ve, ligesaa i 
de nordligere Floder i N ordamerikn. 
Der er et udbr('<1t gammelt Sagn om? 

~ at Tjenestefolkene i gamle Dage be
tingede, sig at de ikke vilde, have 
Lax mere, end to Gange om Ugen. 
Nu behøver man næppe at sætte 
en saadan Betingelse mange Steder. 
Overalt er Mængden af Lax i Ti
dernes· Løb. bleven i høj Grad for
ringet (men i senere Tider paany 
bragt op igen ad kunstig Vej mange 
Steder); i adskillige Vandløb eT' den 
bleven helt udryddet. For at finde 
Steder, hvor den naturlige Rigdom 
en'dnu er til Stede, eller i alt Fald 
var for faa Aar siden, maa vi helt 
op til Alaska, . f. Eks. til den nu 
saa berømte Yukon-Flod, der jo lø
ber igennem Guldlandet Klondyke. 
I det hele taget er Vestkysten af 
Nord-Amerika den Landstrækning, 
der producerer den største Mængde 
Lax, I de senere Aar har der gen
nemsnitlig været fanget c, 100 lVIil
lioner Pund Lax i de til Stillehavet 
grænsende Stater og Alaska, til en 
V ærdi af 5,7000,000 Dollars. I Bri
tisk Oolum bia er den aarlige Fangst 
c. 25 Mil!. Pund til enV ær di af 
2,500;000 Dollars. 'l'otalværdien af 
Laxefangsten ved Nordamerikas Stil· 
lehavskyster er saaledes omtrent 
8,200,000 Dollars. Til Sammenlig
ning kan anføres, at J--Iaxefiskeriet i 
Storbritanien og Irland naal' op til 
c. 20 lVIill. Kr. aarlig; j Norge gi
ver det c. l Mill. K r., og i Dan
mark var Udbyttet i 1896 196,866 
Kroner. 

Det er ikke mange Fisk, Menne
'Sket kan komme til at drive et saa 
ødelæggende Fiskeri efter, som Laxen. 
Det vilde aldeles ikke blive vanske
ligt at udrydde den fuldstændigt, 

hvis det var Maalet. G-runden der· 
til er den, ,at det er en Livsbetin
. gelse for Laxen at vandre op i Flo-
der og Elve. Æg,fJene kunne kun 
udvikles i rindende .v and og kun i 
Ferskvand, Ganske vist har Forsøg, 
der i nyere Tid ere anstillede i Norge, 
vist, at Æggene kunne taale en lillo 
Smule Salt i Vandet. Dette kan 
imidlertid kun komme til at spille 
nogen Rolle for Uaklækningsanstal .. 
ter - i N atm'en spiller det ingen 
Rolle - Laxen yn,fJler kun i rin
dende Vand, den maa op i Floderne. 
De~te letter Fangsten af den nmaa· 
ligt; det er jo ikke vanskeligt at 
spære hele Flodløbet med saadanne 
Fangstindretninger, at hver eneste 
Lax, der gaar op i Floden, maa 
blive fanget. Saadanne' Indretnin
ger, Laxgaarde eller Tener, bleve i 
tidligere Tider bort skænkede som 
Privilegier af Regenterne; her i Lan .. 
det have vi endnu saadanne ved Ran
ders (Frisenvold), Vejle og Skern. 
Virkeligheden deraf sporedes snart, og 
allerede langt tHbage i Tiden indsaa 
man, at der maatte gøres noget, for 
at ikke Fiskeriet skulde helt øde
lægges. 

Paa flere Maader har man søgt 
at raade Bod paa Ødelæggelserne 
paa Laksebestanden. 1) ved Fred
ning, 2) ved at sø,qe at lette Fi ... 
ske ns Adganl til Floderne, bort .. 
rydde Hindringer for dens Van 4 

dring og endelig 3) ved kunstig 
Udldækning. 

Det, man først begyndte med, 
var at indføre Fl'edningsbestemmel
ser*), og det begYI:dte man paa '. al· 

*) Se en tidlIgere Artikel "Om Fred~' 

ning af Laks og Ørred i forskellige 
Lande" af Forf, heri Bladet, A arg. 
1896 Nr. 7 og 8. 



lerede langt nede i Middelalderen, 
især i England, Skotland og Irland. 
Allerede Aar 1030 fremkom i Skot
land en Lov, d er forbød Fangst af 
Lakseyngel og af Laks i Legetiden, 
og i Tidernes Løb er der saa frem
kommet en Mængde Love, mest 1..0-
kallove. Da man i Aarene 1842 
og 1861 skred til en Codifikation 
af disse Love i Irland og England, 
fandtes der i det første 26, i det 
andet Land 33 Love derom, hvoraf 
den ældste var fra det 13de Aar-
hundrede. Straffe bestemm elserne 
vure strenge; i en skotsk Lov af 
26 :Maj 1424 sættes Dødsstraf for 
3dje Gangs Overtrædelse af Bestem
melserne om Fredningstiden. I en 
Lov fra Aaret 1600 bestemmes, at 
Drab af Laks i Fredningstiden, af 
gydefærdig Laks eller Lakseyngel 
skal straffes som Tyveri "efter paa
gældendes Rang og Stilling"; af en 
senere Lov af 1806 synes det lige
ledes at fremgaa, at Straffen kunde 
gaa lige til Dødsstrj:lf, Som Følge 
af alle disse kraftige Lovbestem
melser har Laksefiskeriet i Stor
britanien stadig kunnet holde sig, 
selvom der i dette Aarhundrede 
har været en betydelig Nedgang 
deri. Endnu stadig er Storbritan
nien, særlig Skotland et af de lakse
rigeste Lande. 

J eg kan her ikke gaa nærmere ind 
paa Enkeltheder i Fredøningsbestem
melserne, som ere temmelig forskel1ige 
i de forskellige Lande. De samle 
sig alle om nogle faa Hovedpunkter: 
Laxen skal have Lov at lege i Fred, 
Ynglen maa ikke ødelægges, og Ned-

faldsfiBk maa ikke fanges. Endvi
dere gives der talrige Bestemmelser 
om" hvor store Maskerne skulle 
væ?'e i de Garn-Redskaber, der be-

l&i 

nyttes, om at Strømmen ikke mal. 
spærres helt af Garn-Redskabet, 
men den midterste Del, Midtstrøms
linien, Kungsådra skal holdes aaben. 
Endelig er der Minimalbestemmelser, 
Best,emmelser om, at Fisken ikke 

,maa tages, naar den er under en 
vis Størrelse. Dette sidste Punkt 
tU1'de væ1'e Hovedsagen i hele Fred
ningen; hvis der i denne Henseende 
fandtes rigtig gode Bestemmelser, 
vilde det .'?ikkert hjælpe overordent
lig meget paa Fiskeriet. I Skovbru
get er man forlængst kommen til det 
Resultat, at man skal fælde Træerne, 
naar de give' det største Udbytte, 
ikke fælde dem for tidligt, men hel
ler ikke lade dem staa for længe, 
selvom de kunde blive endnu me
get større. Det samme Princip 
burde raade ved Fiskerierne, man 
burde ikke tage Fisken, før den havdo 
naaet den Størrelse, da slen giver det 
største Udbytte. I dette Punkt staa 
vi endnu langt tilbage - vi vide 
endnu ikke sikkert, ved hvilken Stør
relse Laxen giver det bedste Ud· 
bytte, der tiltrænges endnu omhyg .. 
gelige videnskabelige U nJersøgelser 
af dette Spørgsmaal. Men Sand
synligheden er for, at det burde 
være forbudt at fa'lge Lax, der Are 
mindre end 5-6 Pd. Dette synes 
at fremgaa af Miescher-Ruesh's og 
Hoek's Undersøgelser, I saa Fald 
vilde alle de unge Lax faa Lov at 
lege i Fred og Ro, og, det vilde 
selvfølgelig i høj Grad hjælpe til at 
forøge Laxebestanden. 

Et andet Middel til at hjælpe 
paa Fiskebestanden bestaar i at 
rydde Hindringer for Laxens Van
dring op i Floderne af Vejen. J o 

længel'e Laxen kan komme op, des 
bedre Lejlighed har den til at finde 



gode Legepiadser, og det har selv
følgelig en ikke ringe Betydning. De 
Hindringer, sum det hovedsagelig 
drejer sig om at overvinde, ere store 
Vandfald, der ere for store til at 
Laxen selv kan klare dem. Man 
anlægger da Laxetrapper, d. v. s.' 
leder noget af Fossens Vand gennem 
en Rende med mind~p Fald, eller 
med mindre Hastighed end selve 
Faldet. Der gives en Mængde Kon
struktioner af I.Jaxetrapper, som jeg 
ikke her kan komme ind paa. *) En 
Hovedbetingelse for, at de skulde 
kunne gøre Nytte, er, at de udmunde 
paa et Sted, hvor Laa:en kommer 
hen under sin Søgen efter et Sted, 
hvor den kan komme frem. Ofte 
bruger man at anlægge Dæmninger 
i . Strømmen i skraa Retning fra den 
øvre Rand af Laxetrappens Uumun~ , 
ding, saa Laxen ligefrem ledes hen 
IH Trappen. , 

At saadanneLaxetrapperkunnegøre 
overordentlig stor Nytte, viser et Par 
Exempler, . jeg skal omtale. Paa 
Irlands Nordvestkyst er der en lille 
Flod, som hedder Ballisodare. Indtil 
Midten af dette Aarhundrede fand
tes der ingen Lax i den, lige ved 
dens Udmunding i Havet er der nem~ 
lig et lodret Vandfald af lidt over 
18 Fods Højde, som Laxen ikke 
kund~ passere. Da der saaledes 
ikke blev udklækket nogen Lax i 
dette Vandløb, og der følgelig ikke 
existerede nogen Laxestamme, der 
betragtede dette som sit Hjem, var 

. der heller intet Laxefiskeri i den lille 
Fjord, der fra Havet skærer sig ind 
til Vandfaldet. N u og d a kom en 
enkelt Lax op under Vandfaldet, 

") Se Landmark : Om Laxetrapper 
Norsk Teknisk Tidskrift ]884. 

nien der fangedes ~idrig mere end 
henved en Snes Lax der om Aaret. 
Saa fik en Mr. Co op er Eneret til 
Fiskeriet i Elven og den tilstødende 
Fjordstrækning, og han 'anlagde dai 
Aarene 1852~55 med en Bekost
ning af henved 9000 Kr. Laxetrap
per, dels ved Faldet ude ved Søen, 
dels ved to Vandfald højere oppe, 
der ligeledes vare for store til at 
Laxen kunde passere dem. Samti· 
dig blev en Del voxne Lax bragt 
op i Floden ovenfor Faldene, og 
endvidere hentedes Laxerogn andet
steds fra, og den deraf udklækkede 
Yngel udsattes i Floden. 

Allerede efter faa Aars Forløb 
saaes en Mængde Laxunger i Elvens 
øvre Del, og Antallet af voxen Lax 
forøgedes efterhaanden i høj Grad. 
Saaledes fiskedes der i 1855 188 
Lax, i 1858 1,457 Lax, i 1870 ikke 
mindre end 9,750 Lux til en Værdi' 
af omtrent 54,000 Kr. Siden det 
Aar har Fiskeriet afgivet omtrent 
samme aarlige Udbytte. l et Tids
rum af 15-18 Aar er det saaledes 
i dette temmelig ubetydelige Vand~ 
løb med en forholdsvis meget ringe 
Bekostning lykkedes at skabe saa at 
sige af intet en aarlig Bruttoindtægt 
af c. 50,000 Kr.*) Et aldeles lig
nende Tilfælde have vi i Floden Moy, 
ligeledes paa Irlands Nord vestkyst, 
kun at Udbyttet her er meget større, 
henimod l/'J Million Kr., (i Følge 
Brehm: Thierleben Bd. 8. p. 331.) 
Et mere nærliggende Eksempel· have 
vi i Aaen Sire i Norge. Et kort 
Stykke fra l\'luodingen er der en 
Fos, Logsfossen, 28 Fod høj, og lidt 
højere oppe er der en endnu større 
Fos, Rukanfossen, 89 Fod høj -

") Landmark: Om Laxetrapper p. '7. 



begge uoverstigelige for Laxen. Sau 
købte et Selskab Retten til Fiskeriet 
i Elven, der anlagdes Laxetrapper 
ved begge Vandfaldene i 1880-81, og 
Yngel udsattes i Elven. I 1886 var 
Indtægten af Laxe-Fiskeriet omtrent 
3000 Kr. Hvorledes det senere har 
udviklet sig, har jeg ikke fundet Op
lysninger' om. 

Disse Eksempler vise med al øn
skelig Tydelighed, hvilken storartet 
Forbedring af Fiskerierne der kan 
opnaas ved Hjælp af Anlæg af Laxe
trapper. Endnu et Middel gives der 
til at kjælpe paa Laxefiskeriet, og 
det utvivlsomt det rigtigste af dem 
alle, den kunstige U dklækni'ng. 

Som alt omtalt i Begyndelsen er 
det den nyere Tids Fortjeneste at 
have udviklet Fiskeavlen til en Kul
turopgave af stor Betydning. Men 
Fiskeavl har været kendt meget 
langt tilbage i Tiden. Alleretle i 
Oldtiden dyrkede Kineserne Guld
fisk. En rejsende fortæller herom: 
"Fyrsterne og de Store i det him
melske Rige lade' grave særlige 
Damme for den i dere~Haver, eller 
holde den i pragtfulde Poreellæns
vaser, der fyldes med friskt Vand 
to-tre Gange ugentlig. Med at 
betragte disse Fiskes artige Bevægel
ser og med at fodre og tæmme dem til· 
bringe de langtoppede Herrer megen 
Tid paa en for dem højst behagelig 
Maade." Ogsaa de gamle Romere 
kendte lidt til Fiskeavl, de rige 
havde ofte Fiskedamme, og i disse 
holdt de deres Yndlingsfiske: Mullen 
og Murænen. Den første af dem 
var højt skattetbaade for sit præg
tige Farvespil og for sit velsmagende 
Kød. Næppe nogensinde er en Fisk 
bleven betalt med højere Pris end 
Mullen' hos de gamle' Romere,' Se,. 
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neca fortæller, at Kejser Tiberius 
engang fik en stor Mulle forærende; 
han lod den bringe paa Torvet., og 
to fornemme Levemænd bøde hin
anden op, ~aa den tilsidst blev be
talt med 5000 Serstertier (noget 
over 800 Kr.). Plinius fortæller 
endog ,om Tilfæl~e, hvor en Mulle 
blev betalt med 8000 Sestertier (lidt 
over 1300 Kr. i vore Penge). Ogsaa 
Kødet af Murænen skattedes meget 
højt. Ifølge Plinius var det en 
Mand ved ~avn Hirius, der først 
anlagde en Dam, hvori han havdo 
saa mange Muræner, åt han v~d 

Cæsars Triumftog kunde beværte 
sine' Venner med 6000 Stykker. 
Om Romeren Crassus skrives der, 
at han i en Dam havde en meget 
smuk og stor Muræne, som han 
holdt meget af og smykkede med 
gyldne Klenodier. Den kendte Cras
sus~ Stemme, svømmede efter ham 
ved Bredden og spiste af hans 
Haand. Da den døde, skal C'rassus 
have sørget over den, begravet og 
begrædt den. Om en anden Romer, 
Vidius Pollio, fortælles der, at han 
fodrede sine Muræner med Menne .. 
skekød. Det havde han nemlig hørt, 
var den bedste Føde, de kunde faa, 
og han brugte da, naar hans Slaver 
havde forset sig, til Straf at drukne 
dem i Murænedu.mmen. 

I Middelalderen dreves ogsaa no
gen Fiskeavl, idet Munkene, der jo 
nok holdt af lækre, Retter, dyrkede 
Karper og rimeligvis ha ve indført 
dem adskillige Steder, hvor de kom 
hen. D~rimod er det næppe rigtigt, 
naar det fortælles, at de bave ind
ført Mallen heri Landet i Sorø Sø; 
den har næppe været ans~t for no· 
gen Lækkerbidsken', Ogsaa et 
Forsøg paa Fiskeudklækning har' 



man fra det 14de Aarhundrede af . 
en Munk ved Navn Don Pinchon. 
Dette har dog næppe været andet 
end Rogn af forskellige Ferskvands
fisk, han har samlet paa Fiskenes 
Legepladser og udk1ækket. Kunstig 
Befrugtning har han næppe foretaget. 
Disse hel' nævnte gamle Forsøg i 
Retning af 'Fiskeavl have dog kun 
historisk Interesse; nogen økonomisk 
Betydning have de ikke. Først da 
man begyndte at drive Laxeavl, kom 
der rigtig Fart i Sagen. 

I Midten af forrige Aarhundrede 
iagttog en' Lieutenant Jacobi fra 
Lippe-Detmold Laxens og Ørl'~dens 
Legning, og saa hvorledes Æggene 
befrugtedes. Han faldt da paa den 
heldige Tanke ad kunstig Vej at 
efterligne den naturlige Fremgangs
maade ved at blande Æggene og 
Mælken mellem hinanden. Forsøget 
faldt heldigt ud. Han arbejdede saa 
videre med sin Opdagelse, konstru
erede A.pparater, hvori Ungerne 
kunde udklækkes, og. udgav endelig 
i 1763 en fuldstændig Redegørelse 
for sin Opdagelse. Den engelske 
Regering tildelte Jacobi en livsvarig 
Pension for hans . Fortjenester -
ikke desmindre gik Sagen igen næ
sten helt i Glemme. I 1837 fore
tog John Sha,n kunstig Befrugtning 
af Lax i Skotland, dog fik dette ikke 
nogen rigtig Betydning endnu. Det 
egentli.ge Stød kom Frankrig. 

I 1842 begyndte en Fisker Remy 
i Forbindelse meden V ærtshushol
der Gehin at udføre kunstig Befrugt
ning af Ørreder i Vogeserne, og det 
varede ikke længe, før der sporedes 
en gavnlig Virkning paa Fiske
bestanden i Vandløbene der. Den 
franske Regering kom til Kundskab 
derom 0inedsatte i 1848 en Kom,. 

nllsslOn, der skulde undersøge Sa.gen 
nærmere. Pan dennes Forslag be-' 
"ilgedes der en aarlig Pension paa 
1500 Francs til Remy og 1200 til 
Gehin, og det paalagdes dem at ar
bejde for at fremme den kunstige 
Fiskeavl i Landet. Imidlertid ud
førte den. berømte Professor Coste, 
som var et af Kommissionens Med
lemmer, nogle Forsøg med Udklæk
ning og Opdrætning af Lax og ør· 
red, som gave saa udmærkede Resul
tater, at den franske Regering 
besluttede at oprette en Mønster
aBstalt for den kunstige Fiskeavl 
ved Bitningen i Elsass. Derved 
blev denne nye Industri bekendt og 
populær, og det: fremstod hurtigt en 
Mængde private Anstalter over hele 
Landet; det varede heller ikke 
længe, før andre TJande fulgte 
Frankrigs Exempel, saaledes Tysk
land, Schweiz, Holland, Belgien, 
England, Skotland og Irland, Sverig 
og Norge; ogsaa Danmark fik snart 
en Udklæknings-Antalt ved Randers, 
hvor Amtsfuldmægtig Hansen i 1858 
med Held begyndte at drive Ørred
U dklækning. (Forøvrigt var der 
allerede i 1855 anstillet Forsøg i 
Viborg, men det mislykkedes.) 

I Norge havde en Bonde, Jacob 
Sandungen selv opdaget den kun
stige Befrugtning i Begyndelsen af 
50'erne. Han lagde kunstig befrug
tet Ørredrogn ud i en Bæk, hvor 
der ikke før havde været Ørreder, -
og nogle Aar efter saa han, at der 
kom Ørreder op i Bækken for at 
lege; han ansaa med Rette dette 
for et Bevis paa, at hans Udsæt
telse af Rognen der i Bækken havde 
virket. Han arbejdede med Dygtig
hed videre paa denne Sag og tilbød 
Folk at besætte deres Vande med 



Ørreder. Dette vakte dog ikke me
gen Opmærksomhed, hvorimod Sa'u
dungen blev Genstand for en Del 
Spot fra sine Standsfæller , der be
brejdede ham, at han vilde gribe 
ind i Guds Anordninger. Senere 
gjorde den kunstige Fiskeavl store 
Fremskridt i Norge, især ved Prof. 
Raseh's Bestræbelser, og Norge er 
nu et af de Lande', der staar for
rest i Arbejdet paa Fiskeavlens 
Fremme. 

I Nordamerika udførtes det første 
Forsøg paa kunstig Befrugtning og 
Udklækning i 1851 af Dr. T. Gar
Uck; det var Bækørred, han gjorde 
Forsøg med. Senere foretog han 
andre Experimenter med forskellige 
andre Fiske, f. Ex. Hælt. Men 
først i Slutningen af 60'erne be
gyndte der at komme Fart i Ame
rikanernes ,Arbejde med Fiskeavlen. 
Ved den Tid begyndte de at ned
sætte de velkendte Fiskeri-Kommis
sioner, der i Aarenes Løb have 
udført et overordentligt stort A 1'

bejde, hvorved Fiskeavlen der har 
naaet en saa enorm U d vikling, a t 
de evropæiske Stater ere hlevne 
fuldstændig distancerede. Saaledes 
udklækkedes i Aaret 1891 i Nord
amerika ca. 960 Millioner Unger af 
Ferskvandsfisk (Lax, Hælt, Shad 
o. s. v.), i hele Europa ca. 67 l\tHllio
nel'. Nordamerikas Udgifter til Fi
skeavl i 1891 vare 369,636 Dollars, 

"' hele Europas 371°32 Dollars. 
J eg skal nu give en nærmere 

Beskrivelse af Fremgangsmaaden ved 
den kunstige Befrugtning, U dklæk
ning og Opdrætning, og dertil vælge 
Laxen som Exempel. 

Som omta.lt vandre de allerfleste 
Laks ind i Floderne, længe før deres 
Kønssto:ffer ere modne, kun nogle 
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faa blive i Havet, indtil Kønsstofferne 
ere helt udviklede. Da nu Fiskeri
erne væsentlig drives i Nærheden af 
Flodernes Munding, vil det i Reglen 
være forbundet med nogen Vanske· 
lighed at faa tilstrækkelig mange 
kønsmodne Fisk til at faa Rogn af. 
Den Vanskelighed kan man over
vinde ved at holde Laksen indespær .. 
ret fra den bliver fanget, indtil dens 
Kønsstoffer ere modne. . Da dlm 
intet spiser i den Tid, kan det jo 
let lade sig gøre; saaledes er Frem
gangsmaaden ogsaa f. Eks. ved den 
bekendte Udklæknings-Anstalt Craig 
Brook - i l\laine; i Canada har man 
endog med Held holdt Laksene inde
spærrede i Saltvand, i inddæmmede 
Stykker, indtil Kønsstoi'ferne mod
nedes. 

For at se om Rognen er moden 
tager man Laksen om Halen og 
holder den op, saa Hovedet hænger 
nedad; hvis Rognen er moden, synker 
den ned imod Hovedet, og den ba
geste Del af Bughulen bliver tom og 
slap. Sker dette ikke, er Rognen 
ikke moden endnu og kan ikke be
nyttes. N aar Fisken er tjenlig, 
holdet man den over en Skaal uden 
Vand, og ved et svagt Tryk paa 
Bugen af den faar man Rognen til 
at strømme ud. Da Fisken ofte 
spræller stærkt og er vanskelig at 
holde, har man konstrueret særlige 
Apparater til at lægge den i under 
denne Proces - en Slags Spænde
trøjer. N aar man har faaet saa 
mange Æg, der vil komme, uden at 
der anvendes kraftige Tryk (det er 
nemlig farligt, da ,der kan springe 
Blodkar i Bughulen, hvorved Æggene 
kunne tage Skade), lader man Fisken 
gaa tn næste Dag. Derpaa tager 
man en Hanlakli og presser Mælke 



ud' over Æggene. Det hele røres 
godt om, saa :Mælken kommer i Be
røring med alle Æggene. Mælken 
indeholder Millioner af meget smaa 
Legemer, de saakaldte Sædlegemer, 
der b,estaa af et lille, omtrent pære
formet Ho~ed og en lang tynd Hale; 
de svømme meget livligt omkring ved 
Hjælp af Halens Bevægelser. Be
frugtningen foregaar, ved at et Sæd· 
legeme trænger ind, i Ægget og 
smelter sammen dermed. Dette fore
gaar olerordentlig hurtigt, omtrent j 

samme N u, sOm Æggene og Mælken 
komme i Berøring med hinanden. 
Æggene skylles derpaa hurtigst mu· 
ligt rene. Faar Mælken Lov at blive 
i Vandet, kommer der meget hurtig 
Forraadnelse, hvilket selvfølgelig 
skader Æggene. 

Tidligere bar man sig lidt ander
ledes ad med' Befrugtningen, idet 
Æggene straks kom i lidt Vand, og 
Mælken saa udrørtes i Vandet. Der 
var imidlertid forskellige uheldige 
Forhold derved. Før Ægget kommer 
i Vand, er det blødt, fløjlsagtigt at 
føle paa, og Skallen ligger løst om 
Blommen. Saa snart der kommer 
Vand til, opsnger Ægget Vand igen
nem Skallen med en' saadan Kraft, 
at fremmede Genstande suges fast 
til Skallen; som Følge deraf komme 
Æggene til at klæbe til Bunden og 
til hinanden. I Løbet af 20-30 
Minutter er denne Proces forbi, de 
have opsuget saa meget Vand, de 

, kunne, Skallen er nu haard og stram, 
de klæbe ikke mere snmmen. Saa 
snart de have OpS1lJget Vand, kunn e 
de ikke befrugtes. N aar Mælken 
kommer i Vand, tabe Sædlegernerne 
allerede efter omtrent 30 Sekunders 
Forløb en stor Del af deres Bevæ
selsesevne, og efter 5 Minuters For-

løb ere de ubrugelige og kunne saa
ledes ikke trænge ind i Æggene. Hvis 
Befrugtningen ikke 'ske?' i Løbet af 
omtrent det første Minut, naar den 
udføres i Vand, kan den ikke finde 
Sted. Man naaede derfor. aldrig at 
faa' mere end højst 80-90010 af 
Æggene befrugtede ved denne Me
thode. I 1856 opdagede en Russer, 
Wras~ki, at man fa ar meget bedr.:e 
Resultat ved at blande Æg og Mælke 
uden at sætte Vand til; paa denne 
Maade kan man faa saa at sige hvert 
Æg befrugtet. Man kalder denne 
Methode: den tørre Befrugtning. De 
frisk-udtømte Æg ere omgivne af et 
Slimlag. Naar ~fælken blandes med 
denne Slim, beh~l~er den længe sin 
Kraft, man I har ~ed Held henyttet 
Mælke, der val' opbevaret saaledes 
i 12 Timer. 

N aar Befrugtningen ~r udført, 
lægges Æggene i U dklækningsappa
raterne. Der gives en hel Mængde 
forskellige Konstruktioner, som jeg 
ikke her kan beskrive nærmere. 
Hovedsagen ved dem er, at alle 
Æggene komme i Berøring med det 
friske Vand; der maa være en kon
stant Vandstrøm gennem A ppara
terne, helt saaledes at Vandet strøm
mernedenfra opad. Efter nogen 
Tids Forløb, c. 14 Dage, begynder 
man at kunne se Forskel paa de 
befrugtede og de ubefrugtede .Æg; 
men rigtig tydelig viser Forskellen 
sig først efter 35-40 Dages Forløb, 
naar øjnene paa Fostret ere blevne 
synlige. Det er nu en vigtig Opgave 
at faa de døde Æg tagne bort, da 
de ellers raadne og blive besatte 
med Skimmel, hvorved man kan ri .. 
sikere, at ogsaa de levende Æg an
gribes. 

I den første Tid ef~er Befrug t 



ningen ere Æggene meget skrøbelige; 
men naar de ere naaede saa vidt i 
U dviklingen, at Fostrets øjne ere 
tydelig-e, ere de mere haardføre og 
kunne nu transporteJoes udenom. De 
pakkes saa i Kasser med fugtigt 
Tørvemos eller lign. og med et Lag 
Is elIN' Sne videnom, saaledes at 
Æggene stadig holdes fugtige. Man 
har saaledes kunnet føre Æg fra 
Europa til Amerika og omvendt, ja 
endog til Australien, Ny Zeeland og 
Tasmanien har man fø1't La~se-Æg 
og saaledes fa aet indført denne værdi· 
fulde Fisk til / disse Lande, hvor den 
ikke tidligere fandtes. Ved Trans
porten af Æggene gælder det om, 
at de ikke ere saa langt fremme i 
Udviklingen, at Ungerne komme frem 
under Vejs, i saa Fald dø de na
turligvis. 

N aar Ungerne cre komne ud af 
Ægget, blive de, som ovenfor omtalt, 
i de første c. 6 TI ger liggende paa 
Bunden, indtil Blommesækken er 
forsvunden. Saa komme de frem 
for at søge efter Føde. Paa dette 
Tidspunkt kan man sætte dem ud i 
det fri, i Smaabække, hvor der er 
naturlige Betingelser for dem: Skjule· 
steder og tilstrækkelig F~de. Trans
porten er ikke særlig vanskelig; i en 
almIndelig Mælkespand kan man godt 
føre nogle Tusende Unger. Den ved 
Kørslen frembragte Rystelse af Van
<let i Spanden hjælper til at forny 
Luften i Vandet, saa Ungerne ikke 
dø af M angel paa Luft. I Amerika, 
hvor man ofte fører Y ngeJen meg~t 
lange Strækninger, har man indrettet 
særlige J ærnbanevogne til 'l'ransport 
af .Fiskeyngel; de ere tildels for
synede med Damppumper til at l1o1de 
Vandet i Cirkulation. (SlutteR.) 
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Aalefaringen bør udnyttes. 

Dersom man ikke vilde vedblive 
at gentage og gentage et. godt Raad, 
kunde man lige saa godt fra først . 
af have holdt Munden lukket. Kun 
ved idelig Gentagelse hænger noget 
ved eller bider sig fast. Dette er 
Grunden, hvorfor disse Linjer atte1' 
henleder Opmærksomheden paa Aa
lefaringen, som nu snart i Tal af 
mange Tusender fra Stranden vil 
søge Færskvandelle og prøve at sprede 
sig fra Kysten til enhver Plet i 
Landet, hvor Vand rinder. Ad Aaer, 
Bække, Kanaler og Grøfter trænger 
den op til Søer, Damme, Moser og 
Sumpe, om den orker at overvinde de 
Hindringer, som af alle Slags Stem
værker er lagt den i Vejen. Mang-

. foldige omkommer paa Farten ind 
i Landet; ædes af andre Fiske, 
nappes af Ænder. røves af Rotter , 
eller omkommer af~langel paa V æde, 
medens de klavrer op ad Træ- eller 
Stenvæg. 

Ødelæggelsen af rimeligvis den 
største Del Aalefaring, er et øko
nomisk Tab for vort Færskvands
fiskeri. 

Dette Tab kan gores langt, langt 
ringere, om IDan vilde være over at 
modvirke det. 

Men man v.il. ikke stole paa, at 
det virkelig er saaledes, skønt Sagen 
er lige saa simpel og let at fatte, 
som det Regnestykke, at 5 Øre for 
et Æg indbringer en Krone for 
Snesen. 

,U ndertiden hjælper det pau Lære
nemheden, dersom man kun ViM', 
hvorledes . man bærer' sig ad udl'n 
for Lande~ 'og hvad Pront man der 

" 



kan have af det. samme, som vi 
andre agter ringe. . 

Derfor skal der denne Gang næv
nes, hvorledes man aooetsteds ud
nytter Aalefaringen, Da det des
uden er en særdeles dygtig· Fisker 
og Fiskeavler uden for Landets 
Grænser, som er Hjemmelsmanden, 
kan det være, at hans Kendsgæl'. 
ninger hænger bedre fast. Hans Navn 
er Elsner, og han lever i Byen 
Nortorf imellem Rendsburg og Neu
miinster. Efter hans Erfaringer kan 
man for hver Tønde Land, en Sø 
er stor, udsætte omtrent 250 Stkr. 
Aalelaring. Er Søen altsaa 100 
Tdr. Land, kan man udsætte 25,000 
Stkr. (E. regner 25 Stkr. til Pundet, 
altsaa ret stor Aalefaring). Disse 
Ungaal koster ham omtrent 200 
Kr. Renten af dette Udlæg er for 
fire AaI' omtrent 32 Kr.; hele Ud
giften altsaa 232 Kr. Fire Aar 

, efter Udsættelsen fanges atter Aa
lene, og der fanges da omtrent 18750 
Stkr., som i Tværmaal vejer S/'1 Pd. 
Stykket eller bIt omtrent 14000 
Pd., hvis Værdi er ca. 6770 Kr., 
eller med andre Ord, Aarsudbyttet 
i de fire Aar er ca. 1700 Kr. Imid
lertid maa man lægge Mærke til, 
at det ingenlunde er Meningen, at 
lade Søens andet Fiskeri hvile i de 
fire Aar, man holder Fiskeriet gaa
ende,og man indsætter endog bvertAar 
lige saa mange Aal, som man har 
fanget, og desuden lidt flere til Gen
gæld for tilfældigt Tab. 

Den almindelige Klage, som ogsaa 
kendes her i Landet, at Indsøernes 
Aalefiskeri Aar for Aar gaar til
bage, gælder ogsaa de holsteinske 
Søer. Hr. Elsnel' nævner en om
trent 800 Tdr. Land stOl' Sø, hvor 
iler i omtr. 18 Aar er drevet re-

gelret Aalefangst af dygtige Fiskere. 
I de første Anr fangedes hvert Aar 
omtr. 30-32000 Pd. Aal. Men i 
de sidste 8-10 Aat; er Aalefang
sten aftaget Aar for Aar, saa at 
den i de seneste Aar kun har været 
15000 Pd. hvert Aar .. Over for en 
saadan Tilbagegang er Indførelsen 
af Aalefaring en god Hjælp, saa 
meget mere som i Virkeligheden 
Søens Produktionsevne ikke er gaaet 
tilbage, men ikkun '.rilgangen af op
trækkende A'alefal'ing. 

Dersom man i Danmark paa et
hvert Punkt, hvor Aalefaring stoppes 
i dens Fart op efter; vilde samle 
den, og skaffe den ind til passende 
Vande, kunde d~r hvert Aar spares 
ikke faa V ærdier. Det er sand
synligt, at Aalefaring nu let kan 
afhændes, naar det kun bliver kendt, 
hvor den kan faas. Fangerne vil 
tjene ved at skaffe den til Veje, og 
Ejerne af Fiskevandene vil gøre 
disse mere produktive ved a t ind
købe og udsætte Faringen. 

Transporten er ikke vanskelig i 
ikke altfor tætte Kasser med fugtet 
Mos eller Tang, og den lean godt 
vare et Par Dage. 

Altbur Feddersen. 

Mindre Meddelelser. 

Regnbueørrederne i "Dansk Fi
skeriforening's" Forsøgsdam, der nu 
ere tre Aar gamle og veje indtil 
over et Pund, ere for første Gang 
med moden Rogn og Mælke. Dam
men er kun omtrent tolv Alen lang 
og fem Alen bred med en jævn 
Vanddybde af halvanden Alen. Regn
bueørrederne viste i de første Dage 
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af April Tegn til at ,ville lege, idet 
de søgte Dammens Tilløb, hvor de 
arbejdede Bunden op, og hvor de 
ogsaa have leget, hvad optagne Bund· 
prøver' vise. Et mindre Parti.Æg 
blev ved Indfangning af endnu ikke 
udlAg~de Moderfiske gjort tjenlige 
til Klækning i Foreningens Anstalt. 
~ I Dammen er foruden Regnbue
ørred ogsaa under Opvækst en Del 
amerikansk Kildeørred, kalifornisk 
Ørreu og almindelig dansk Bækør
red. Samtlige Fisk maa naturligvis 
fodres. De enkelte Sorter enes godt 
i det lille Vand. Arthr. F. 

Den bohuslånske Sildefangst har i 
Tiden fra Oktbr. 1898 til April 
1899 ingenlunde været rigelig, nem
lig ialt ikkun omtrent 61 1/ 2 Million 
Pd. Deraf er til Frederikshavn 
sendt omtrent 2 Mill. Pd. og 
til København omtrent 11/ 2 lYlill. Pd. 
Fangsten 189T-98 var omtrent 
88,600,000 Pd. Derimod har Sil
den indbragt mere i 1898-;:-99 end 
i de foregaaende to Fangst.aar, nem
lig lidt over 3 Mill. Kroner imod 
henholdsvis Kroner 1,850,000 og 
1,095,000 - Prisstigningen skyldes 
den i Almindelighed høje Pris for fersk 
Sild. Kun en linge l\Iængde salte 
des, og hverken Gødnings. eller Olie ~ 
fabrikerne have i 1898-99 kunnet 
købe, fordi Priserne' vare for høje. 
Derimod have Fiskerne tjent godt. 
I det hele har Udlæget til TI drust
ning m. v. ikke svaret til Udbyttet' 

F. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 13. April 1899' 
Nu har Foraarsnskeriet endelig ta-

get sin Begyndelse her for Kystøn. 
I I.Jørdags gik Fangsten op til 35 
Snese Kuller pr. Baad foruden ikke 
faa Torsk. Kulleren exporteres til 
gode Priser, og Torsken afsættes 
tilfredsstillende i Omegnen, hvis Be
boere nu i saa lang Tid ikke have 
kunnet faa Havfisk. 

De ordinære FOl'strandsauktioner 
ere i forrige Uge afholdte her for 
Kysten. Der har været inddrevet 
særdeles meget Gods, og' Strand fog
derne have i Aar et sjældent godt 
Aar, Deres Løn samt Kørselspenge 
naar op til ca. 1,000 Kl'., et Fm'· 
hold, man kun yderst sjæ~dent ken
der Magen til. 

I U gen før Paaske sluttedes Skin
neforbindelsen paa den ny Bane 
mellt"lm Lemvig Havn og Thyborøn 
Kanal, og man saa. herovre for før
ste Gang det moderne Befordrings
middel et Lokomotiv. 

Fjaltring, 10 April 1899. Kuller
fiskeriet. Det la'der til, at Kullerne 
nu endelig ere komne saa tæt mod 
Land; at vore Fiskere i de smaa 
Baade kunne naa dem~ I Lørdags 
vare alle Baadelag ude herfra, og 
de kom til Land med en ret god 
Fangst, Enkelte Baade kom saale
des ind med over 40 Snese Kuller. 
Det var en god Fangst, efter som 
man er vant til 'herude. 'Det var 
meget stor F'isk, og den vejede saa
sedes godt. Den sendtes som sæd
vanlig til Hamborg, og formodentlig 
er den meget dyr der nu i Begyn
delsen af Sæsonen. Vil Vejret nu 
blive godt en Ugestid, vil der blire 
fisket meget herude, da Fiskerne el',6 
,parate til at gaa ud. I disse Dage 
sælges alt det inddrevne Strandgods, 
der i det sidste Aar er opdrevG 



paa Stranden fra Thyborøn til Thors
minde. Dette er ikke ubetydeligt, 
og Prisen bliver sikkert en net lille 
Sum, bvorafStandfogderne faa tredie 
Delen. N. 

Nissum Fjord d. 13. April 1899. 
Fiskeriberetningen for denne Fjord 
er nu afgiven. Der findes 21 ~'i

skere og 102 Lejlighedsfiskere med 
21 Sejlbaade og 72 Pramme. 

Indtægten har i Aaret udgjort 
20,671 Kr. Deraf er fisket 5078 
Pd. Laks til 7093 Kr., 6276. Pd. 
Ørred og Helt til 1621 Kr., 11,918 
Pd. Aa,J til 3868 Kr. samt Skaller 
for25~8 Kr. og Sild og Flynder 
4099 Kr. 

. Færring, den 10. April 1899. 
Man kan sige, at først i Dag har 
Foraarsfiskeriet for Alvor taget sin 
Begyndelse herude. Mellem Harbo
øre og Thorsminde er i Dag hvert 
enes~e Baadelag ude paa Kuller
fiskeri. . Fiskeriet herfor stiller sig i 
dette Foranr noget kontra, idet 
nogle Fiskere ere tagne ud til Høf
dearbejdet ved Thyborøn, der for 
en Tid siden har taget sin Begyn
delse. Fiskeriet har jo hidindtil 
givet saa lidt, at Familieforsørgeren 
ikke kunde opholde sig efter det. 
Nu savnes Fiskerne ved det Baa
delag, de hørte til. Deres Kolleger 
maatte saa leje en 4-Mands Baad 
fra Fjaltring, som de nu bruge. I 
Lørdags var den ene Baad ude her
fra og kom til Land med 6 Snese 
Ruller. I Dag toge de ogsaa ud og 
ha ve, været langt mod Vest. Ved 
5 Tiden i Eftermiddag kom de før
ste af Fiskerbaadene tilsyne ude 
mod Vest, og snart nærmede ~n hel 
:Flotille sig mod Land. Man kunde 

1i4 

tælle- 10 Baa.de. Samtidig styrede 
5 Kuttere mod Syd. Midt imellem 
alle disse Sejlere laa en t6mastet 
Skonnert og drev med Flag oppe 
paa begge Master. Det varede ikke 
længe førend et Dampskib Nord fra 
kom og tog Skonnerten paa Slæb. 
Det var visstnok Redningsdamperen 
"Vestkysten", der kom for at slæbe 
Skonnerten ind. U denfor denne 
Flaade af Sejlere' gik en overordent
lig stor Tankdamper. Kommet ud 
af Bovbjærg satte den Sydvest for 
at naa uden om Horns Rev, Vest
kystens frygteligste Skarpretter. Vi 

- have i dette Aar ikke set saa liv
lig· Sejlads paa Havet som j Dag. 

N • 

. Spodsbjerg, den 12. April 1899. 
I første Uge af indeværende Maaned 
har Fiskeriet ved Spodsbjerg været 
omtrent saaledes: 
Torskefiskeriet med Kroge og Bund

gaarn : 25,000 Pd. a 6 Ø .... 150.00 
SHd med-Bundgarn: 78 Kasser 

It 6 Ol It 1 Kr. 0' ••••••• 468.00 
Skrupper og Rødspætter med 

Bundgarn: 16 Kasser å 6. 
Snese It 35 Øre ........ 33.60 

Stenbidere med Bundgarn: 14 
Stkr. It 30 Øre ...... ~ .. 4.20 

Pighvar med Bundgarn: 20 
Stkr. It 50 Øre .... -. . . .. 10.00 

515~80 

I den senere Tid har Fiskeriet 
været aftagende, og Prisen paa Sild 
samtidigt nedadgaaende, hvilket er 
bevirket af de kort forud tagne store 
Masser Sild, hvorved Markedet snart 
blev overfyldt, men da der som sagt 
for Øjeblikket er Indskrænkning i 
Fiskeriet,vilde Priserne nok snart 
blive bedre igen. For øvrigt stunder 



det nu til med Rødspættefiskeli ber 
for Kysten, og saa godt som alle 
Torskeruser ere snart inddragne, 
medens Rødspættegarnene klargøres. 

J. 

Frederikshavn, den 17. April 99. 
I }\tIaanedens Løb er efterhaanden 
alle de Kuttere, som Vinteren igjen-

. nem have ligget afriggede i Havnen, 
atter blevne udrustede og forsynede 
med Mandskab, der hovedsagentlig 
bestaal' af Fiskere fra Skagen; for 
Tiden er der saaledes c. 120 Kuttere, 
der herfra drive Fiskeri. Nu lader 
det til, at det skal blive til Alvor 
med Vestkystfiskeriet, i U gens Be
gyndelse indkom et Par Kuttere 
med godt Resultat derfra, c. 180 
Snese hver, Rødspætter vejende c. 
18 Pd. Snesen og betalt med 4 Kr. 
75 ø. pr. Snes, man maa nu haabe, 
at disse enlige Svaler maa bebude 
et godt Sommerftskel'i; lokkede af 
det gode Resultat er i hvert Eald 
henved Halvdelen af Kutterflaaden i 
Ugens Midte. taget paa Vestkysten. 
Paa flere af Kattegats Fangstpladser 
have Kutterne i Ugens Løb to 
Gange haft Lejlighed til at fiske, 
omend denne Lejligbed paa Grund 
af uroligt Vejr ikke nogen Gang 
strakte sig ud over et godt Døgn. 
De paa Grundene nord og øst af 
Læsø fiskende, havde Fangster paa 
20-130 Snese, vejende 11-13 Pd. 
Snesen og betalte med 3-4 Kr: pr. 
Snes. Enkelte Kuttere havde. i 
Aalbæksbugten 100-200 Sno Smaa
fisk, saa sInaa, at de egentlig ikke 
burde fanges, de vejede kun 8 Pd. 
Snesen og betaltes med 1 Kr. 10 
Øre til 1 Kr. 50 Øre Snesen, det 
var ønskeligt, at' saadan Rødspætter 
slet ikke fangedes, vore Fiskere 

UlS 

burde faa øjnene op tor, at de helst 
skulde holde sig borte fra saadanne 
Fangstpladser , hvor Rødspætten 
sjælden opnaar virkelig madnyttig 
Størrelse. Fra Herthas Flak var 
Udbyttet knapt, kun enkelte 
naaede en Fangst af over, 100 
Snese Rødspætter, vejende ] 0-12 
Pd. Snesen og betalte med 21/ 2-31/ 2 

Kr. Snesen; endnu daarligere var' 
Udbyttet i Aalborgbugten.En Kvase' 
indkom i Lørdags fra Strøm stad 
med c. 1000 Stkr. Hummer, des-· 
uden indkom c. 2000 Stkr. pr. Damp.
skib fra Kristianssand, alt til her~:.. 

værende Modtagere; c. 1000 Stkr. ere: 
direkte overlossede fra Skib i J ern·-
banevogn til Tyskland; Prisen er' 
stadig 1 Kr. 80 Øre pr. Pd. eni 
gros ab Sverrig eller Norge. 

KJ;. 

Dansk Fiskeriforenings: 
Hjælpefond. 

,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 Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate 
IS, Muscovy CouP't, 

London E. C. 
Telegram Adr.: ~.Ublø. London 

Capl. A. SølliDg, 
"MarIendal" 80, Park AveDe, 

Hull. 
Telegram-Adr.: ø.Ublø. Hull. 
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ltøbenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra :Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen !pa 9. Appll til 16. Appil 1899. 
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Danske Fiskerfart. : Pd. .Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh. , 

11 fra andre Pladser 7632 400 1 595 8 108 9901.1 

Danske Kvaser: 
1 fra Frederik!!!h. 5400 
8 fra andre Pladser 9720 49572 
2 Ivenske Fisker-

fartØjer ... 1530 
pr. Baad og Vogn 

fra nærliggende 7 

Fiskerlejer .•. 1624 4 1320 540 5 240 3883 
i s 9 pr. Jernbane & 

Dampskib. , .. 41762 2386 4264 2 4480 4 1780 9500 6.342200 5520 5938 5905 8025 
--1.- 2~6 4664 6699 54310 11030 1342440 9403 5938 15905 laIt. , . 64514 8025 

1) Tunger 2) 3820 Pd. Tunger og 444 Pd. Pighvar. 8) Sletter. 4) Skruppol'. 5) Stenbidder. i) 9800 
Pd. Stenbidder og 200 Pd. Kuller. 7) 2618 Pd. Aal og 1265 Pd. Aalekvabber. 8) Aal. 9) 5275 Pd. Laks 0/1 663 
Pd. Ørred. 

lait er der tilført 515314 Pd." 

Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,25-7,00, Kassefisk 
Kr. 1,00--4,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,50-1,80, Kassefisk, Kr. 1,00-1,50 pr. IJdp.; 
Sild, Kr. 0,50-0,75 pr. Ol, smaa, Kr. 2,00-300 pr. Kasse; Aal, Kr. 0,35-0,65 pr. Pd. i 
Laks Kr. 0,50-1,30 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,80-1,00 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,35-0,55 pr. Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. "W'iedem.ann iuniop. -

Telegrarnad1~.: Fischwiedernann. 

Laks- & Ørredyngel. 
I April, Maj og Juni 

Maaneder leveres kraftig 
Ørredyngel fra Fiskeri· 
selskabet i Viborg. For· 
sendeisen sker i Selska
bets Emballage og a 10 
Kr. pr. 1000 Stk. ab 
Viborg StatioD.-

Baadtil Salg. 
En san godt som ny Dam· 

jolle, bygget af Eg, 20 Fod 
lang, med 3 Sejl, er paa 
Grund afindtrufne Omstæn· 
digheder billig til Salgs ved 
Hen vendeIse til 

Fisker L. Peter.en, 
'aarbæk pr. Klam.pellbor" 

For Fiskere. 
Alle Slags Fiskeredskaber 

faas billig hos Josef' All
dersen Rolm, Harboøre 
pr. Lemvig. Aalevaad haves 
i :Reglen paa Lager og laves 
i mange Størrelser. Samme 
Steds er et oD;ltrent nyt Sil· 
devaad billig til Salg. 
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Københavns Mekaniske 
-Net" G arn .. F ab rik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej 55 • 

. Bundgarn & Aalevaad 
leveres i 
denne Maaned hurtig. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerika.nsk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

NylcjølJiJig p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv dm Prøver af Du~, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmø8. 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 Helsin&'8r"., 

llwerer efter Bestilling eller fta Lager fea vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn sa,mt alle andre Slags Næt og Garn. Born
ttldsgarn, HamlJegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter..."-alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa La&,er~ 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler ,besvares straks. 



· . ~ '!Jlmii--

Nr. 17. 27. April. 1899. 

Med.1.exn.sbl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

Indhold: Om Laksens Naturhistorie samt lidt 
om ~'iskeavl. - Opmaaling og .!fiskeriundersøgelser 
ved Island. - Mindre Meddelelser. - Fiskeriberet
ninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 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
seredeti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. ' 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Et Parti Aalefaring 
ønske-s leveret. Tilbud med Oplys
ning om Aalefaringens Størrelse og 
om Prisen pr. Tusind bedes sendt 
til Fiskerikonsulent Feddersen, Kø
benhavn V. 

Dansk Fiskeriforenings 
Udklækningsanstalt 

kan i Maj, saa langt Forraadet 
strækker, afgive kraftig Yngel af 
Dansk Ørred (FOl' el) til Kr. 8,00 
pr. 1000 Stkr. Regnbueørred til 
Kr. 12,00 pr. 1000 Stkr. 

Bestilling maa være indgaaet inden 
Udløbet af April til Anstalten, Fal· 
~ouergaardsvej 16 København V. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fiskeeksportør Kr. Mikkelsen·Vend-
syssel .......... Kr. 10,00 

Indsendt af Fisker Lars 
Petersen, Kastrup fra 
Bøsser dersteds . ,,4,85 

lait Kr. 14,85 

Om Laksens Naturhistorie 
samt lidt om Fiskeavl. 

Et populær-videnskabeligt Foredrag, holdt 
i Naturhistorisk Forening 

af 
!'h, I1orteD.en. Dr. phil. 

[Slutning.] 

Det er indlysende~ at di8se sman, 
skrøbelige Fisk ere udsatte for mange 
Farer, blandt andet Vanskeligheden 
ved straks at finde Føde, . og utvivl.i. 
somt gaar en Mængde af deDl til 
Grunde. Selvfølgeligt vilde det være 
langt bedre, om' man knnde holde 
dem inde i nogen Tid endnu,til de' 
vare blevne saa storø, åt de !lemt' 



kunde kiare sig, beløf' 
Aar, iatt Fald b r "nele det første 
gør tttan P'" _ - Jgle Maaneder. Det 
Ungarn",16saa i mange Tilfælde. 
J)p~ . .J boldes saa enten i smaa 

..4-mme eller i dertil indrettede Trug, 
det har vist sig; at jo større Plads 
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de have, des bedre voxe de. N atur~ 
ligvis kunde Ungerne ikke -finde til
strækkelig Næring i en lille Dam; . 
de maa. fodres, Det gælder da om 
at finde passende Næringsmidler til 
dem. Man har dertil benyttet- kogt 
Æggeblomme, som dog har nogle 
uheldige Egenskaber, blandt andet 
den, at det bliver meget dyr Føde. 
T Almindelighed benyttes Affald- fra 
Slagterier, Kødet af gamle Heste, 
men især Lever. Ogsaa Fiskekød 
benyttes, ligeledes har man benyttet 
Ferskvandsmuslinger til at fodre dem 
med. N atutligvis maa det altsam
men hakkes fint, især saa længe Un
gerne ere smaa. Leveren knuses og 
blandes nogle Steder- med Mel. I 
Reglen bliver Kø~et ikke kogt. Saa
længe Ungerne ere smaa., fodres de 
mindst 4 Gange om Dagen, senere 
kun 2 Gange. De tage kun Føden, 
mens den svæver i Vandet, hvad 
der er sunket til Bknds, røre de 
ikke. Det er derfor 'nødvendigt at 
rense Trugene omhyggeligt, at intet 
skal ligge og raadne. Denne Be
sværlighed slipper man for, naar man 
giver dem levende Føde. ]\tfan har 
saaledes med Held fodret dem med 
Myggelarver. Som bekendt leve 
Larverne af den almindelige Myg i 
Vandet, .og de fleste ville have set, 
hvorledes smaa, lave Skovdamme 
om Foraaret kunne være helt sorte 
af saadanne Myggelarver. Bedre 
Føde for Laxeunger gives der næppe 
- men desvære vil det som oftest 
være' umuligt at faa dem i tilstræk-

kelig Mængde i længere ~id. Det 
kan man derimod faa af en anden 
Slags Larver, der ogsaa give et-for
træffeligt Fødemiddel for Laxeunger, 
nemlig Fluela1·ver. Ved den he-' 
kendte Udklæknings-Anstalt Craig: 
Broo.l{ i Maine' (Nord-Amerika) har" 
man oprettet en "Flue-Udklæknings-
Anstalt" for at kunne skaffe en til-o 
strækkelig stor Mængde af .disse: 
Larver eller Maddiker til FodrIng 
af Laxeyngelen, og en M and har 
særlig det H værvat passe Flue# 
Avlen, der foregaar paa følgende 
Maade: 

Man hænger noget Kød op pallet 
beskyttet Sted, saaledes at Spygflu
erne have frit Adgang dertil. Naar 
det er goet besat med "Spy" d. v. s. 
Æg - og det bliver det meget 
hurtigt i alt Fald i Løbet af en 
Dag - lægges det i Kasser, der 
sættes hen i Fluehuset. Larverne 
komme frem paa en Dag er det 
koldt tager det noget længere Tid -), 
og i Løbet af 2-3 Dage ere de 
fuldvoxne. Under naturlige Forhold 
kry be Larverne ned i J orden for 
at forpuppe sig; her' faar de ikke 
Lov til det, men man benytter sig 
deraf til paa en nem Maade at 
faa dem rensede og sorterede fra Kø
det, de have levet i. I Udklæknings A 

kasserne er Bunden af Staaltraaus· 
net, derpaa lægges et Lag Hø eller 
lign~nde og ovenpaa det Kødet. Selve 
Kassen stilles paa smaa Fødder i en 
større Kasse, saaledes at den er hæ .. 
l'et noget over Bunden af denne. 
Naar Larverne ere fuldvoxne, krybe 
de igennem Høet og falde saa ned 
paa Bunden af den store Kasse, 
hvor de kunne samles op. 

l Begyndelsen ere Laxeungerne_ 
for smaa til kunne tage fuldvoxne 



Larver. :Man maa da skaffe min
dre Fluolarvar til dom. - Det kan 
man faa, naar -man sætter en stor 
Masse .Æg paa et lille Stykke Kød. 
Der bliver da hurtig mange Larver, 
de skubbe hinanden til Side, saa de 
falde ned i den store Kasse, før de 
have naaet deres normale Størrelse. 
De, der blive paa Kødet, naa hener 
ikke den sædvanlige Størrelse, da 
der' ikke er Næring nok til d~m. 
Ogsaa vod Hjælp af Temperaturen 
kan man regulere. deres V æxt, 
idet de voxe meget langsommere ved 
lav end høj Temperatur. Paa den 
Maade kan man indrette det saale
kes, at man har Fluelarver hele 
Vinteren igennem. Det er ikke ube
tydelige Mængder af Fluelarver, man 
kan udklække paa denne Maade, 
ved Craig Brook Anstalten har man 
producere~ indtil en Skæppe om Da
gen. -,De ere aldeles fortræffelige 
til Føde for Fiskene, der æde dem 
begærligt og trives udmærket af dem, 
bedre end af Kød. Larverne ere 
temmelig sejglivede, saa de kunne 
ligge en Dagstid eller to paa Bun
den og vride sig; det gør altsaa ikke 
noget, om de ikke blive fortærede af 
Fiskene, før de synke til Bunds, blot 
de ere levende, tage Fiskene dem 
ogsaa, selvom de ligge paa. Bunden. 
Der bliver saaledes langt mindre 
Besvær med Rensningen, end naar 
der fodres med Kød. Endvidere er 
der den Fordel derved, at det er 
megot billig Føde; man kan jo nem· 
lig bruge det usleste Affald fra Slag
terierne, som ellers ikke kunde be
nyttes; ogsaa Fisk, der ingen Salgs
værdi har, kan benyttes - Spyflu
erne ere ikke Kostforagtere. - Man 
begynder dog altid med at fodre 

1,t 

med Lever i nogen Tid, før man be .. 
gynder med Fluelarverne. 

Baade Æggene og de smaa Unger 
ere udsatte for mange Farer. Æg
gene efterstræbes ude i det fri navn· 
lig af unge Ørreder (og Lax utvivl· 
somt ogsaa), for hvilke de selvføl
gelig ere en Lækkerbidsken. r u d
klækningsanstalterne ere de fri for 
den Fare, men angribes ber ofte af 
en Skimmelsvamp, (Saprolegnia fe
rox). Den danner et hvidt Fnug 
paa Æggene eller paa Blommesæk· 
ken hos de nys udklækkede Unger. 
Forøvrigt angriber den ogsaa voxne 
Lax; saaledes har der i England væ
ret hele Laxe-Epidemier, foraarsa
gede af denne S~amp. Man maa 
naturligvis borttage de angrebne Æg, 
for at de ikke skulle smitte de andre; 
men man kan ogsaa dræbe Svampen 
ved en Saltopløsning, og dette Mid .. 
del anvendes, naar Ungerne angribes, 

de kunne nemlig nok taale en 
kortvarig, forsigtig Behandling der· 
med. Ogsaa de voxne Lax, der ere 
angrebne af Svampen, komme sig, 
naar de vandre ud i Havet. 

U ngerne efterstræbes af mange 
, forskellige Dyr: Yandspidsmus, Rot .. 

ter, Vandstær, Isfugl, Frøer og 
navnlig ere de store Fisk slemme, 
ikke mindst deres egne Frænder. ......... 
Det er utvivlsomt et meget ringe 
Procent-Antal af de Æg, der lægges 
i det fri, der naar at blive til voxne 
Fisk. Betydelig større bliver det 
for dekun~tig udklækkede Ægs 
Vedkommende, især naar Ungerne 
holdes inde og fodres i det første 
Aars Tid og først slippes ud, naar 
de ere nogenlunde i Stand til at 
undgaa alle de Farer, der true dem. 

Her i E~ropa advendes den kun .. 
stige Befrugtning væsenligst paa La~ 



og Ørred, i N Ol'damerika (Canada 
iberegnet) ha r man taget alle de 
vigtigere Laxe-Arter under Behand
ling, og desuden gjort storeAnstrængel-
ser for Avlen af andre økonomisk 
vigtige Fiskearter, særlig Hælt, 
Saadart og en Art Stamsild, der 
kaldes Shad. For at give en Ide 
om, hvor storartede disse ameri
kanske Forsøg ere, skal jeg give 
nogle Oplysninger derom. 

U dklækningen af den almindelige 
Lax, Salmo salar, drives ikke i no· 
gen stor l\'faalestok i de forenede 
Stater; derimod udfører Canada et 
stort Arbejde tlermed, hvilket ses 
deraf, at il Aarene 1877-91 er der 
fra de store, Regeringen tilhørende 
Udklækningsanstalter udsat lidt over 
98 ~ Millioner La~eunger, eller gen
nemsnitlig c. 61/ 2 Million om Aaret. 
Af Kildeørreden, Salmo jontinalis, 
har Staten Michigan's Fiskekommis
sion i Aarene 1889-91 gennemsnit
ligt udklækket c. 21/ 3 Million om 
Aaret. Megen V ægt lægges der paa 
Udklækningen af den saakaldte 
Namayoush, en stor Laxefisk der, le
ver i de store amerikanske Søer, 

. og som siges tidligere at have naaet 
- en Vægt af indtil 125 Pund. Den 

gaar almindeligt under N avnet "Lake 
Trout." Af denne Fisk udsatte de 
fm'enede Staters· Fiskekommission i 
Aarene 1882-92 lidt over 141/ 2 

Million Unger; i 1895 alene ud del .. 
tes omtrent 8 Millioner Unger og 
lidt over 1 Million JEg. Canadas 
Fiskeriministerium har især drevet 
U dklækningen af denne Fisk i stor 
Maalestok; i Aarene 1882--91 er 
der udsat 56,618,000 N amaycush
Unger, i Aaret 1891 ale~e omtrent 
10 }fillioner. ~ Ogsaa Stillehavs
Lax avles i stor Maalestok, især de 

.- .. ; .. </-

to . vigtigste Arter: Quinnat-Laxetl og 
Rød-Laxen eller Blaaryggere (Oncor
hynchus nerka), paa hvilke hele den 
storartede Virksomhed med Con
servering af Laxkød (henkogt i Daa
ser) er grundet. I Canada udsattes 
i Aarene 1885-91 gennemsnitlig 
lidt over 4 Millioner Unger aarli~. 

-- Højst interessante ere de Forsøg, 
Amerikanerne have gjort P8:a ·at 
overføre Quinnat-Laxen til de Flo~ 
der, der falde i Atlanterhavet sær
lig de sydligere. Den er nemlig 
mindre følsom for høje Temperatu
rer end andre Arter, saa man skulde 
paa Forhaand vente, at det maatte 
kunne lykkes at faa dem in,dført der. 
Efter 10 Aars Anstrængeiser maatte 
Forsøget opgives som fuldstændig 
mislykket j der var udsat Millioner 
af Unger i disse Floder, men ikke 
en vendte tilbage fra HavE!t. Hvor
for dette storartede Forsøg mislyk
kedes, ved man ikke, paafaldende er 
det, naar man betænker, hvorledes 
man kunde overføre Laxen til Au
stralien, at man har faaet flere ame
rikanske Laxearter, f. Eks. Regnbue
Ørreden, naturaliserede i EvrQpa, 
og navnlig, at man har med udmær
ket Resultat overført en anden Fiske. 
art, Shad'en fra de amerikanske 
Atlanterhavsflader til Stillehavs
fiederne, hvor den tidlifere ikke 
fandtes. I 1871 udsattes 12,000 
Unger i Sacramentofloden ved St. 
Francisco. I de følgende Aar fort· 
sattes Udplantningen, dog ikke i 
noget særligt stort Omfang j det 
største Antal Unger udsattes i 1880, 
nemlig 250,000. Den har nu fuld
stændig acclimatiseret sig her og 
udbredt· sig over en stor Strækning 
til mange andre Floder; i 1892 be .. 
løb Fangsten sig her til 655,750 Pd.,_ 



og ,den er nu en af de almindeligste 
Fiske paaTorvet i San Francisco. 
Denne Fisk er af stor økonomisk 
Vigtighed i Amerika, og den avles 
i stor Maalestok. Ligesom Laxen 
gaal' den fra Havet op i Floderne 
for at lege, om Foraaret; Ungerne 
forlade Floderne om Efteraaret. 
Den lever væsentlig af Krebsdyr. 
De første Forsøg paa at udklække 
Shad-,Æg udførtes i 1867 af den be
kendte Fiskeavler Seth Green, men 
først henimod 1880, da Fiskeriet var 
aftaget saa stærkt, at det blev foru
roligende, kom der rigtig Fart. i 
Udklækningen. 'I Aarene 1872-82 
uddelte de Forenede Staters Fiskeri
kommission iaIt 200,946,350 Shad
Unger og -Æg, i 1883-92: 
367,697,000, deraf en Del aars
gamle Fisk. Foruden 3 U dklæk
nings-Anstalter tages ogsaa Kom
missionens Damper »Fish Hawkit i 
Brug herved, idet den midlertidig 
omdannes til en flydende U dklæk
nings-Anstalt. Rognen tages hoved
sagelig af de Fisk, som de om· 
boende Fiskere fange til Salg al 
den Rogn vilde altsaa være gaaet 
fuldstændig til Grunde. Dette er 
en næsten ideal Forbindelse af Fi
skeri og kunstig Udklækning. 

Endnu større Arbejde an'fendes 
der paa Udklækning af San~art og 
Hælt, især den sidste, der .bar den 
største økonomiske Betydning af 
alle Amerikas Ferskvandsfiske. Ud
klækningen af Sandart (en anden 
Art end aen europæiske) begyndte 
først i Begyndelsen af 80'erne efter 
at :fiskerne ved Detroit allerede i 

J 1876 havde fremsat Ønsket om at 
faa den gjort til Genstand for kun
stig Udklækning, . saa den kunde 
blive indført i Detroit-Floden, hvor 

) 
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den jkke fandtes. Da Sandarten jo 
er en graadig Rovfisk, havde man i 
Begyndelsen Betænkeligheder der .. 
ved; men i 1884 begyndte U dilill
nings-Anstalten i Sandwich at ud .. 
klække Sandart, øg Begyndelsen var 
ganske flot, idet der udWJekke de s 
10 Millioner det første A at, og~5 
Millioner det følgende Aar; i de 
følgende Aar udklækkedes et lig .. 
nende Antal i denne Anstalt. I' 
1887 begyndte Michigans Fiskel'i-. 
kommission at udklække Sandart, 
og 1'ndtil 1892 havde den udklækket 
ikke mindre end 165,757,000 Unger, 
som for største Delen ere satte ud 
i mindre Søer, hvor Sandarten ikke 
fandtes tidligere. I 1889 begyndte 
de Forenede Staters Fiskerikommis .. 
sion at udklække Sandart, og den 
begyndte med 60 Millioner Unger i 
det første Aar; indtil H?92 havde 
den uddelt 332,046,700 Unger og 
Æg af denne Fisk. Sandartens.Æg 
ere stærkt klæbrige. I Europa 
plejer man at lade Æggen e- fæste 

.sig paa Planter, Ris o. s. v. strax 
efter Befrugtningen; men i Amerika 
kunde man ikke godt bruge den 
Methode, paa Grund af de store 
Mængder· Æg. Efter forskellige 
Forsøg opdagede Prof. Beighard, at 
naar man blander Stivelse i Van
det, hvori Æggene kommes, sætter 
Stivelsen sig fast pal. dem i et helt 
Lag, saa. de ikke kunne klæbe sam· 
men. N aar Æggene behandles pal. 
denne Maade, give de ca. 20 pCt. 
bedre Udbytte, end naar de faa 
Lov at klæbe sammen. 

Ingen Fisk har dog været avlet i 
større Mængde end Hælten (ogsaa 
en anden Art end, vor Bælt). De 
første Forsøg gjordes i .1868 af 
Seth Green og Samuel Wilmot, men 



snart toge Fiskeri-Commissionerne 
sig deraf, og de store Udklæknings
anstalter i Detroit (tilhører Michi
gans Fiskericommission) og i Put-

. in-Bay, Ohio (tilhører de Forenede 
Staters Fiskericommission ) anlagdes. 
Den første bar i Aarene 1874-92 
udsat 735,825,500 Unger; de For
enede Staters Commission har i 
Aarene1881-91 udplantet621,807,OOO 
Unger i de store Søer; i 1895 har 
den 'udsat 189,190,000 Unger. Fra 
Oanadas Side udsattes i 1876-90 
304,650,000 Hæltunger i Erie-Søen, 

Hvilket Arbejde det koster at 
., skaffe saadanne Masser af Rogn til 

Veje', derom faar man nogen Ide, 
naar man hører, at alene Udklæk
nings-Anstalten i Detroit behøver 
ikke mindre end 130 Skæpper Rogn 
for at faa Apparaterne fyldte. Der
til behøves ca. 12,000 Fisk. Disse 
maa fanges en Ugestid føl' Læg
ningen begynder, og saa holdes de inde
lukkede saalænge, og det maa være 
paa et beskyttet Sted, da man ellers 
risikerer, at Høststormene slaar 
Dæmningerno i Stykker. Da Køns~ 
stofferne ikke modnes samtidig hos 
alle Fiskene, ja ofte ikke engang 
hele Rognmassen modnes paa een 
Gang hos den enkelte Fisk, saa 
maa al den indfangede Fisk under
søges saa godt som hver Dag. Og 
det maa g~ forsigtigt; tager man 
for haardt, eller holder man Fisken 
for længe ude af Vandet, dør den, 
og Rognen ødelægges, ifald den ikke 
allerede er moden. Tager man saa 
i Betragtning, at dette Arbejde maa 
udføres sidst i Oktober og i Novem
ber, under aaben Himmel, ofte i 
Kulde, Sne og Blæst, indser man, 
at det ikke er noget let Arbejde. 

Vi komme nu til det vigtise 

Spørgsmaal: Nytt8 nu alle disse 
enorme Anstrængelser noget? Kan 
man virkelig paavise, at Fiskerierne 
ere blevne forbedrede derved? Der
paa kan svares bestemt "Ja" . 
Ganske vist er der ikke altid kom
met noget Resultat af Anstrængel
serne, men der kan dog fremdrages 
adskillige Exempler, der uimodsige
lig bevise, at det har gavnet. J eg 
skal nævne nogle af dem. 

Don ovenfor omtalte Kildeørred, 
Salmo fontinalis, fandtes, før U d
klækningen begyndte, kun i ganske 
faa Vandløh i den sydlige Del af 
Michigan; nu er den talrig i den 
største Del af Landet. Den' har 
kun vid~re Betydning som Genstand 
for Sportsfiskeri, En Forening af 
Sportsfiskere lod grave en bugtet 
Kanal, 10 Kilometer lang, 6 Fv. 
bred og indtil 4 -5 Fod dyb, i en 
Egn, hvor der var nogle meget vand
rige Kilder. I deime kunstige 
Strøm udsættes aarlig ca. 300,000 
spæde Unger af den omtalte Ørred, 
samt af Regnbue-Ørreden og den 
europæiske Forel. I 1889 fiskedes 
2,407 Fisk til en V ægt af 768 Pd., 
i 1892 4,B53 Fisk til en V ægt af 
1,582 Pd. . 

I Provinsen Ontario er N amay
cush-Fangsten gaaet storartet fremad. 
I Aarene 1874-81 var den gennem
snitlig ca. 2 Mill. Pd.; fra 1882 'er 
den stadig gaaet fremad, i 1891 var 
den lidt over 6 Mill. Pd. I Con
necticut-Floden var Laxen aldeles 
udryddet; og i 1869 begyndte man 
at udsætte Laxeyngel der, men først 
fra 1873 af udsatteE der større 
Mængder, ca. 1/2 Mill. aarlig. I 
1874 faugedes enkelte Lax i Floden, 
i 1878 omtrent 500 Stykker. Hvor .. 



:-1edes <det har været senere, har jeg 
j::iklfe kunnet faa Oplysning om. 

t. , 
Paa Canadas Østkyst har Laxe-

fangsten ikke kunnet forøges trods 
den store U dsættelse af Yngel; 
Fangsten har holdt sig ved ca. 
21/ 2-3 Millioner Pd. :Men det, at 
der har kunnet vedblive at foregaa 
en saa betydelig Fangst~ maa sik
kert tilskrives Udsættelsen af Yngel, 
og det alene er jo et fortræffeligt 
Resultat. Et særdeles godt Exem
pel paa den kunstige Udklæknings 
N:ytte afgiver Rogua River, en min
·are Flod i Oregon. Udklækningen 
thegyndte· i 1882. I dette Aar var 
lU dhyttet af Laxefiskeriet der i Flo
. den8~0,928 Pd.; i 1885 var det 
:sunket tti 446,880 Pd. Fra nu af 
. hegynder det at tiltage jævnt; i 1888 
~val' 7ctet 962,976 Pd. og i 1895 
)1"Ot)6,955 Pd. 

Et særlig smukt Resultat har 
Shad-Udklækningen givet: Fra 1880 
til 1888 er hele Fangsten ved At
lanterhavskysten ,og i Floderne om
trent hleven dobbelt saa stor som 
før - fra. lidt over 4' 1\Iillioner 
Stykker til lidt oyer 71/ 1 Mill., .og i 
1896 var hele ~'angsten 13,115,395 
Stk., hvilket gaven Vægt' af 
50,847,967 Pd. til en Salgsværdi af 
1,656,580 Dollars. I Delaware
Floden gav Fangsten i 1873 kun 
81,000 Dollars, i 1890 en halv Mil~ 

. lion Dollars. Saa storartede Re
sultater kan Hælt-Avlen ikke be
rømme sig af, trods alle de store 
AnstrængeIser er Fangsten i sin 
lIelhed blev en rin,gere. l 1880 00-
lø'Q Fangsten i de store Søer sig 
tH ~1,4p3,900 Pd., i 1893 kun til 8 
J\:{ill. Pd. Dog viser Resultatet sig 
mindre tarveligt, naa.r man ser lidt 

,paa. Enkelthederne. Yngelen er 
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hovedsagelig bleven udsat i Erie- og 
Huron-Søen, og i disse Søer har 
Fiskeriet holdt sig nogenlunde con
stant. I Provinsen Ontario er 
Hæltfiskeriet blevet omtrent for
dohlet i Løbet af Aarene 1882-91, 
fra ca. 31/ 2 Mill. Pd. til 61/ 2-7 
Mil!. Pd. 

Foruden de omtalte Fisk ere og· 
saa adskillige andre Ferskvandsfisk 
gjorte til Genstand for kunstig Ud· 
klækning, dog alle i betydelig min .. 
dre Maalestok end de nævnte. 
Desuden har man ogsaa med mere 
eller mindre Held - forsøgt kunstig 
Befrugtning og U dklækning af for· 
skellige Saltvandsfisk, saaledes Ma
krel, Stør, men især Torsk og Flyn
der. For de to førstnævntes Ved .. 
kommende er der -endnu betydelige 
Vanskeligheder at' overvinde; der .. 
imod gaar det fortræffeligt med Ud .. 
klækningen af Torsk og Flynder, 
og det drives efter en større Maale .. 
stok. I Aarene 1878-96 er der 
saaledes af de Forenede Staters 
Fiskeri·Commission udklækket og 
udsat 449,764,000 Unger 'af Torsk, 
i 1896 alene ·98 Millioner. Af 
Flynder blev der i 1896 udklækket 
64,095,000 Unger. Det vil vel nok 
være umuligt at skaffe sikkert Be
vis paa, at disse TIdklækninger ere 
til nogen Nytte. Vi staa. jo ~er 
overfor selve Verdenshavets Fiske .. 
rigdom; forøges TIdbyttet her, kan 
det vel skyldes mange andre ukendte 
Aarsager end de Millioner Unger, 
der ere satte . ud, og som jo næppe 
ere lor mere at regne end en l 

Draahei Havet. Men skade kan 
det i . alt Fald ikke, og nogen Gavn 
maa det vel ogsaa gøre. .Æggene 
blive tagne af de Fisk, der fanges 
af Fiskerne til at sælges, og alle 



, • disse~ .Æg' vJlde saaledes ellers, være 
ble,ne ødelagte. Stor Nytte gør 
utvivla.omt Udklækningen af Hum
mer-,Æg, som. nu drives i Amerika 
i meget stor TIdstrækning, især' Ted 

. den marine Udklækningsanstalt 
- W oods Hole. I 1896' udklækkedes 

9-7,079,000 Unger, i 1897 ikke min
dre end 135 Millioner. Da disse 

_ . .Æg ellers for største Delen vild e 
være gaaede til Grunde, kan det 
vel næppe betvivles, at denne Ud
klækning er til stor Nytte. M an 
er nødt til at .sætte Ungerne ud 
straks, naar de ere udklækkede, 
ellers ætle de hjnanden. Da jeg nu 
er kommen udenfor den egentlige 

. Fiskeavl, skal jeg med det samme 
,oJDtale, at man i Amerika ogsaa 
,har begyndt at dyrke Frøer, der 
_ . der udgøre en meget skattet Føde. 
_ At ogsaa østers ere og i ma.nge 

Aar have været Genstand for kun
stig Avl, først i Europa, senere j 

Amerika, turde være vel bekendt. 
I den nu givne Oversigt over 

Fiskeavlens Standpun.kt i Nutiden 
har jeg væsentlig holdt mig til Nord· 
Amerika, fordi dette Land paa de 
fleste Omraader af' Fiskeavlen er 
langt forud for Europa. Imidlertid 
vilde det være uretfærdigt ikke at 
fremhæve, a t adskillige europæiske 
Lande staa paa et meget højt Trin 
i Henseende til Fiskeavl, saaledes 
Storbritanien og Norge i Henseende 
til L~xeavl, Østerrig, Frankrig og 
Tyskland i Henseende til Karpe
avl. Heri staar Amerika langt til~ 

bage.- Endvidere staal Norge meget 
højt i Henseende til U dklækning af 
,Havfisk (den bekendte Kaptain Dan~ 
nevig's Udklækningsanstalt i Fløde
visen "ed Arendal). Desværre kan 
man ikke resne Danmark med blandt 

,de Lande, der saa-,pas. et højt 
Trin i Henseende til Fiskeavl. Dog 
er der i de 'senere Aar gjort nogle 
meget vellykkede Forsøg paa et en
kelt Omraade, som næppe har været 
forsøgt andet Sted~, nemlig Ind
plantliing af Rødspætter i Lim
fjorden. Som bekendt har det vist 
sig, at ~ naar man om Foraaret 
fanger smaa Rødspætter paa ca. 6 
Tom. ude ved Thyborøn og' sætter 
dem ind i de indre Bredninger af 
Limfjorden, voxe de meget stærkt 
og blive i Løbet af Sommeren 
12-l4 Tom. lange og veje ca. 1 Pd. 
Dette er aldeles sikkert konstateret 
ved Mærkning af Fiskene. For
søget skal jo nu. fortsættes i- større 
Maalestok. Utvivlsomt er dette en 
Sag af stor Betydning, og Dr. p~. 
tersen har derved indlagt sig stor 
Fortjeneste. 

Ferskvandsfiskeiiet i Danmark 
staar desværre endnu paa et tem
melig lavt Standpunkt, trods Hr. 
Fiskerikonsuleni Feddersens store 
og fortjenstfulde Arbejde derpaa. 
Ganske . vist er der efterhaanden 
kommet ~n hel . Del private Ud
klæknings-Anstalter rundt om i J yl
land, og nogle Steder er der ogsaa 
sket botydelig Forbedring af Fi
skeriet. Men som -Helhed maa det 
vistno~ siges, at Udbyttet er' langt 
under, hvad det burde og kunde 
være. Vore større Vandløb inde
holde altfor faa Lax og Ørreder, 
vore store, Søer give gennemgaaende 
kun tarveligt U dbytte, og sroaa 
Damme give sa~ godt som aldrig 
nogen Indtægt. Grunden dertil er 
ikke alene, at der mangler Interesse 
for Fiskeavlenblandt Befolkningen 
- i den senere Tid er denne In
teresfie,o;Ket betydeligt. Men> en 
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væsentlig Grund er uden Tvivl den, 
at man har villet· dyrke Lax og 
Ørred i Damme. Dette kan utvivl
'srunt ogsaa gøres med Udbytte un
der gunstige Forhold og paa Steder, 
der virkelig passer dertil. (N a vnlig 
synes den fra Amerika indførte 
R.egnbue-Ørred at egne sig godt til 
Damkultur.) Men som oftest gøres 
det aldeles kritikløst og mislykkes 
derfor totalt. En bekendt Udklæk
ker i Jylland har i saa Henseende 
gjort stor Skade. Hvert Foraar 
oversvømmes Bladene med Reklame
Artikler fra ham, hvori han skriver, 
at Laxen kan trives i ethvert Vand
hul, hvorfor man bør skynde sig at 
købe Yngel af denne værdifulde Fisk 
hos ham. Jeg har hørt følgende 
Beregning, som skal stamme fra 
ham: En Lax kan i Løbet af 2 
ARr blive paa ca. 2 Pd. Sætter 
man altsaa 1000 IJaxeunger ud i 
sin Mergelgrav', saa--- har man om 2 
Aar '2000 Pd. Lux, d. v. s. 2000 
Kr. , Da Yngelen kun koster 30 Kr. 
pr. 1000, kan enhver selv regne ud r 

hvilken Fortjeneste det giver. Folk 
lade sig lokke, fylde elendige 
Mosehuller og Smaadamme· med 
Laxe~Yngel, købt i dyre Domme -
og faa naturligvis ikke en Smule 
ud dera.f. J eg har truffet Folk, som 
erte blevne narrede paa" den Maade, 
paa flere Steder i Jylland, fra ~fors 
til Nymindegab, og saadanne findes 
nok over hele La.ndet. Sligt skal 
nok gøre Folk kede af Fiskeavl. 

Der kan ingen Tvivl være om, at 
FiskeavZen vilde kunne blive en be
tydelig Indtægtskilde for Landbe
folkningen, men d~r ~ræves kyndig 
Vejledning. Det gælder nemlig om 
at dyrke den eller de Fisk, der passe 
b e.ds t til vedkommende Dam, eller 
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Sø, ikke den, der betales med den 
højeste IPris. Et smukt Exempel 
paa Fiskeavl, der· lønner sig godt, 
have vi i alt Fald, nemlig Lamme
fjorden, der nu drives af et Aktie
selskab, under Kaptain T'i'olles ener· 
giske og dygtige Ledelse; det har 
hidtil givet 3 pCt. i TIdbytte om 
Aaret, hvilket jo maa siges at være 
ret gode Renter. Men alli vore 
store Søer burde give et tilsvarende 
Udbytte, og vore Vandløb burde 
vrimle af Lax og Ørred. . U dklæk~ 
ningen bør dri ves i langt større 
Maalestok end hidtil, og navnlig, bør 
Yngelen udsættes, hvor den hører 
hjemme, i VandlØbene, ikke i Søer, 
~fergelgrave eller Tørvemoser. Man 
skal meget højt op, inden man be
høver at frygte for, at . der bliver 
sat' for mange Unger ud. De van
dre jo ud i Havet, og der er Føde 
nok til dem. Og man behø!er ikke 
at frygte for, at de voxne Fisk skulle 
gaa i andre Vandløb, saa man ikke 
sel v har Fordelen af den -' Laxen 
har jo den storartede Egenskab, at. 
dpn vender tilbage til det Vand, den 
levede i som Unge. Forhaabentlig 
oprinder der' lysere Tider nu, da 
Staten har købt Laxegaarden v.ed 
Frisenvold 'og derved aabnet en Mu
lighed for, at dette store Vandløb 
kan blive 'saa, fiskerigt, som det bør 
være. 

Endnu et Forhold maa omtales. 
Som bekendt ere alle vore Husdyr 
i høj Grad tilbøjelige til at variere, 
og man har derfor kunnet udvikle 
en Mængde Racer med mange for~ 
træffelige Egenskaber, som ikke fin
des hos den oprindelige Form. Paa 
samme Maade vil det utvivlsomt og
saa gaa med Fiskene, efterha,~nden 

Bom vi blive bedre kendt med Dyrk. 



ningen af dem. Allerede nu har 
lIlan forskellige Racer af Karper, 
og navnlig af Guldfisk har man ud
viklet en hel J\llængde Racer, med 
tildels højst mærkelige. Formel', (f. 
Ex. de saakaldte Slørhaler). Ogsaa 
de andre Fisk, der ere Genstand for 
Avl, vil man sikkert kunne faa til 
at udvikle forskellige værdifulde Ra
cer, . naar man først faar rigtig 
Herredømme over dem, ligesom man 
nu har det over Husdyrene. Det 
er netop Sagen: Fiskene skulle blive 
en ny Slags Husdyr for os. Der 
er allerede gjort store Skridt hen 
imod dette MaaI. Jo mere vi nærme 
os dertil, des større Betydning vil 
Fiskeavlen faa. 

Opmaaling og Fiskeri· 
undersøgelser ved Island. 

. I Tidskrift for Søvæsen, som ud
gives af Søløjtnant-Selskabet, har 
Premierløjtnant Kjær meddelt for
skellige Oplysninger om Skonnerten 
~ Dianas/(; Togt til Island i 1898 i 
en Artikel »Om Opmaaling og Fi
skeriundersøgelser. ved Island«, af 
hvilken vi skulle fremdrage enkelte 
Punkter, som særlig vedrøre Fiskeri
undersøgelserne. 

Efte'r at Rødspættefiskeriet paa 
de islandske Fjorde fra danske Far
tøjer i de senere Aar havde taget 
et betydeligt Opsving, og efter at 
der fra engelek Side var rettet An
modning om at faa Landgrunden og 
Fiske ban~erne omkring Island op
maalte af Hensyn til de store Trawl
fiskerier søgte Marine- og Land
brugsministeriet at opnna Bevilling 
tll en flereaarig og planmæssig Op· 

maaling og Fiskeriundersøgelse af 
Fjorde paa og Farvandet omkring Is .. 
land. Penge til en saadan Ekspedition 
blev bevilget, og Skonnerten :. Diana. 
afgik i Foraaret 1898 til Island for 
at begynde Arbejdet. 

Instruxen for Togtet lød paa: at 
opmaale Landgrunden ud til 100 
Favne Kurven, godt passeret, paa 
Strækning fra Seydisfjørdr til Vestro.· 
horn, samt at foretage saadanne 
Bundundersøgelser paa Feltet med 
Trawl, Skraber og Lod, at der for
skaffes et Billede af Bundforholdene, 
tjenlig til Oplysning for Vaadfiskere. 
Desuden skulde der foretages Fiske
riundersøgelser og Opmaaling i alle, 
Fjorde og Bugter paa denne Kyst. 
strækning, særlig med Snurrevaads
fiskeriet for øje. 

Endvidere bestemte Instruxen: at 
2/3 af Tiden skulde anvendes til Op
maaling og l/S til Fiskeriundersøgelser, 
alt efter Forholdet i de to Ministe
riers U dgiftel' til Ekspeditionen . 

Det er selvfølgelig givet, at det 
vilde have været heldigst, hvis de 
to Opgaver, Opmaaling og FiSKeri
undersøgelser, ikke havde været hen
lagte til en Ekspedition, men øko
nomiske Hensyn nødvendiggjorde ·en 
saadan Ordning, og man trøstede 
sig saa med, at man kunde fiske 
inde paa Fjordene, naar man paa 
Grund af Vejrforholdene ikke kunde 
maale op paa Søen. 

Fiskeriundersøgelserne skulde imid
lertid i Henhold til Instruxen fore
tages saavel paa Fjordene som paa. 
Landgrunden og helst til 100 Favne 
Kurven, men som Løjtn. Kjær ud
taler, » er man først udenfor Fjor· 
dene, skal der smukt Vejr saavel 
til Opmaaling som til disse TI nder
søgeiser , og her maa veL s~ed.se O~ ... 



maalingen blive den vigtigste. Re
sultatet af Aarets Arbejde viser 
ogsaa, at medens der er foretaget 
mange Fiskeriundersøgelser inde i 
Fjordene, har der ikke været Lej
lighed til at bearbejde store Stræk
ningur paa Søen. Dog er Fiskeriet 
ikke tilsidesat, hvad Tiden angaar, og 
Forholdet 2/S til l/S viser snarere, 
tvungne af Vejrforholdene, en stærk 
Heldning i Favør af Fiskerierne." 

Vi skulle ikke nærmere komme 
ind paa selve Opmaalingen, men 
kun nævne, at der ialt paa Togtet, 
som varede c. 31/ S Maaned, er taget 
c. 6000 Lodskud med Thompsons 
Loddeapparat, hvoraf c. 1000 paa 
Dybder over 70 Favne, til hvilken 
sidste Dybde svarer en udløben Li
nelængde af over 100 Favne. 

Fiskeriundersøgelserne ere blevne 
udførte dels med Snurrevaad og 
dels med Skovl-Trawl. IVaadet blev 
hevet ind ved Hjælp af Skibets An
kerspil. 

For at have 'den nødvendige- As
sistance om Bord til Klargøring og 
Reparation af Redskaberne, var der 
angageret to Fiskere, _ som skulde ud· 
føre :ovennævnte Arbejder :og assi
stere ved alle Fiskeriundersøgel
serne. 

I Løbet af Togtet er der ialt gjort 
ca. 150 Snurrevaadstræk paa 50 
Fiskeristationer foruden 14 Trawl .. 
træk. 

Med Hensyn fil de indvundne Re
sultater skriver Løjtn. Kjær følgende: 
»Man kan vel fra dette ArbejdE? ikko 
slutte tilstrækkelig godt til at fælJe 
nogen absolut korrekt Dom {lver 
Betingelserne for et lønnende Rød· 
spætten.skeri, særlig da flere af Sta
tionerne ere tagne tidligt paa Aaret, 
og Fisken mange Steder først træk-
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ker sent ind; men om Bundforholdene' 
og Betingelserne fra denne Side. 
foreligger der dog saadanne Oplys
ninger, at disse nedlagte paa en prak
tisk Maade i Fiskerikort, ville kunne 
spare Fiskerne meget i Tid og i 
UJgifter til Redskaber. 

Som Helhed kan nok udtales, at 
denne Kyststrækning i ethvert Til
fælde før Juli Maaned, ikke frem.
byder gode Betingelser for et lønnende' 
Snurrevaadsfiskeri. H~st og her ha ve 
vi,ganske vist fisket godt; men naar 
en Sriurrevaadskutter, for at bære 
sig, daglig skal fiske mindst 60 Snese 
gode Rødspætter, maa der enten ikke 
være forlangt mellem Fiskepladserne 
eller disse have en betydelig U d
strækning. ' Mange af 0stfjordene 
have nok gode Fiskestationer, men 
Sandbunden strækker 'sig kun kort 
ud fra Kysten og afbrydes tidt af 
Klippebund og Skær, saa en hel 
Kutterflaade fisker disse Pletter op 
i forholdsvis kortTid. Naar undtages 
Lodmundarfjørdr, Hellisfjørdl' og Vid~ 
fjørd ere de andre Fjorde meget 
dybe midt i, og med Undtagelse af 
den korte, sandede Landgrund, alle 
dyndfyldtei:Midten. Baade Dybden 
over 40-50 Favne og Dyndet ere 
sikre Tegn paa næsten komplet Man
gel paa Rødspætter. 

Fra Dania er der foretaget Land
dragning flere Steder dels med Flyn
der-, og dels med ~Pungevaad og ofte 
med godt Resultat f. Eks. i Eski
fjørdr; men her hindrer Lodsejer
retten Udnyttelsen af denne Fiske
methode, med mindre Kutterne slutte 
Kontrakt med Islænderne for dette' 
Fiskeris Vedkommende. 

Vestfjordene . have i nogle Aar 
vist sig at være udmærkede Fi&ke
pladser, og man kan haabe paa, at 



Fjorde i Bugten mellem Langanes 
og Seydisfjørdr ville vise sig ligesaa 

-fordelagtige, da de ere mindre dybe 
og indskaarne og derfor vistnok frem
dyde betydelig større Strækninger 
med god Sandbund. N æste Togt vil 
forhaabentligt gennem sine U nder
søgeiser give Oplysninger herom. 

Landgrunden paa den i Fjor maalte 
Strækning er næsten overalt haard 
Bund. Loddet og Trawlen have 
vist dette, undtagen lige ud for Lod
mundarfjørdr, hvor der findes et Flak 
med Skaller og Sand. Sønden for 
Flakket findes SeydisfjOl'ddybet, nor· 
den for lægt Vand med Klippebund 
og Koral. ' 

I Aar skal Farvandet opmaales 
fra Langanes Syd paa til der stødes 
til Arbejderne fra i ~ Fjor. Man 
maa imidlertid forbauses over, at 
»Diana> allerede skal afgaa til Island 
i Slutninge~ af April Maaned, thi 
naar man ved, at Fisken først træk
ker ind paa Bugterne i Midten af 
Juli Maaned, netop paa det Tids
punkt, pas. hvilket 8konnerten for
lader Island, er det meget tvivlsomt, 
om man i Aar kan vente noget Re
sultat af de Fiskeriundersøgelser, som 
skulle udføres. 

Hvem der særlig interesserer sig 
for Islandsfiskeriet, anbefale vi at 
gøre sig nærmere bekendt med Pre
mierløjtnant Kjærs interessante Ar-
tikel. - Il. 

Medlemslisten. 

Efternævnte Medlemmer ere, da de 
efter g~ntagen Reklamation ikke ha ve 
berigtiget deres Konting&nt for 1898, 
udslettede af Foreningen. 

• 

Bollerup & Petersen, Fiskehandlere, 
Lønborg pr. Tarm. 

Ohr. Høi, Konsul, Fabrikant, 
Ringkøbing. 

O. Seirup, Proprietær, Viumgaard 
pr. Tarm. 

Mindre Meddelelser. 

Vildgæsjagten, der pas. dette Tids
punkt plejer at give ret godt af sig 
her i Brednin"en, synes i Aar at 
skulle blive. af ringe Betydning. 
Dette Forhold er saa meget des 
mærkeligere, S6m det hedder sig, 
at der findes meget talrigt med 
Gæs længere øster paa i Fjorden. 

Vægtig Laks. Fra Skjern skrives 
til os : I Lundenes Laksegaard 
fangedes der forleden Dag en Laks, 
der viste sig at have den anselige 
V ægt af 37 Pund. lVIan er sikker 
paa, at dette er den største Laks, 
som nogen Sinde er fanget i Skjern
aa. 

Fiskeriberetninger. 

Fra Thybof,øn skrives der til os 
den 18. A pri! 1899. I Onsdags 
den Hl. ds., da 2 Baade fra Agger 
med 8 Mands Besætning, vare tagne 
ud, rejste Havet sig temmelig plud'. 
~seligt, saa det var umuligt endog 
''fed Middagstid at lande. Der tele
foneredes til "Vestkysten", samtidig 
med at Faresignalerne 'fistes. Ba.a
dene kom ind mod Land, men ven .. 
tede paa Hjælpen. Dampskibet op
tog lykkelig saavel Mandskab som 
Redskaber og Fangst og bragte alt 
frelst ind i· Kanalen. . 

\ 
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SildefiskerI. Ringkøbing Klit, d. 
18· April 1899. I den sydlige Del 
af Fjorden finder der for Tiden et 
godt Sildefiskeri Sted. Det kan 
saaledes meddeles, at 3 Fiskere 
fra Holmsland i Forgaars fangede 
over 150 Ol. Denne Fangst gjordes 
ved Skodbjergene. 

Harboøre, den 18. April -1199. 
De fleste af Kystens Fiskerbaade 
vare i Fredags Morge.s tagne ud 
paa Fiskeri med godt Vejr, omtrent 
11is Mil af Land; men hen paa 
Formiddagen blæste det op til en 
haard Storm af øst, saa at en Del 
af Baadene, der ikke vare 'landede, 
umulig ved egen Hjælp kunde na.a 
ind. " Vestkysten" allarmeredes da, 
og i Løbet af Eftermiddagen 'bjær
gede dette fortrinlige Skib 8 Baade, 
hjemmehørende paa forskellige Ste
der af Kysten og slæbte dem ind 
til deres Landingspladser., Alle Fi
skerne vare meget medtagne af det 
haarde Vejr, og særlig var Besæt
ningen ~ pas. sidste :Baad, der bIeT 
bjærget, meget udmattet, da den i 
6 Timer uafbrudt havde roet mod 
Stormen. 

,Ogsaa Damphaaden "Prøven" var 
tilkaldt under den farljge Situation 
og hjalp aere Baade fra Kysten 
Nord for Kanalen ind til Land. 
Det lykkedes at bjærge Fa.ngsten 
fra alle Baadens, 10-30 Snese 
Kuller samt nogle Torsk pr. Baad. 

Det va.r en etolt Dag for vore 
Bjærgningsskihe. 

Spod8bjerg, den i3. April 1899. 
Fiskeriet ved Spodsbjerg har, fra 7. 
-22. ds. været omtrent følgende: 

Torskefiskeriet med Kroge ca. 1600 
Pd. a 6 Øre === 96 Kr., do. med 
Bundgarn ca. 8000 Pd. a 6 Øre =-
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180 Kr., Sild ii2 Ks. a 6 01, 
Skrupper 4:0 ][s. s. 7 Sn., Stenbider 
20 Stk., Pig.. og Slethvar 35 Pd. 

Af anførte, Varer er . solgt og for
sendt saaledes: 

60 Ks. Sild til Rostock, 40 Ks. 
Sild til Nakskov, Netto Pris ca. 1 
Kr. pr. Ol. 12 Ks. Sild til Kiel 
ca. 70 Øre pr. Ol; fornem m eligst 
til København: Skrupper 50--75 Øre 
pr. Sn., Stenbider ca. 35 Øre pr. 
Stk., Pig- og Slethvar ca. 30-35 
Øre pr. Pd. 

Hele Udbyttet ca. 944 Kl'. 
J. 

Færrlng, den 19. April 1899. I 
sidste Uge saa det ud til, at Fi
skerne kunde tjene noget nu i denne 
Sæson, men det er standset igen af 
uroligt Hav. I Fredags kunde det: 
være blevet slemt for Fiskerne, idet 
de bleve overfaldne af haard Fra-· 
landsstol'm, medens de 'laa ude .. 
Fra Morgenen af toge begge Baade
lag ud, og da Vejret var godt, tog~ 
de noget _til Søs. De havde ikke 
saa f~a Kroge med sig, da de haa
bede at faa en god Fangst. Det 
blev dog ikke saaledes. Op paa 
Dagen fik vi en l'egulær Brandstorm 
af øst. Den ene af Baadene, en 
5 Mands Baad, naaede ind ,lidt over 
Middag, . men den anden ikke. 
Denne havde faaet 26 Kroge sat i 
Havet og fik kun 9 halet ind. I 
denne Baad var kun 4 Mand, og 
de fik nu den drøjeste Tur, de 
havde haft i lange Tider. De satte 
Sejlene til og krydsede op mod øst 
i' ca. 4 Timel', men Stormen tiltog 
saaledes, at Baaden, der omtrent 
var tom, ikke længer kunde bære 
Tøjet. De maatte bru6e Pumpen 
og en Spand til at øse med, for at 
den ikke skulde synke. De stod 



Fare for at .sejle den over Ende, 
og de maatte opgive at komme ind 
<efter. De kastede nu Ankeret og 
satte N ødfiag op, og Stillingen var 
saaledes, at var Ankerto1Tet bristet, 
var de hjælpeløse drevne mod Vest 
og sandsynligvis forulykkede. Fra 
Land saa man deres farefulde Stil
ling, og det Baadelag, der var kom
met ind, satte nu deres Baad ud 
for om muligt at komme Kamme
raterne til Hjælp. Den naaede og
saa derud og for søgte at tage Baa
den paa Slæbetov. Paa denne 
Maade havde de sikkert aldrig naaet 
Land, dersom »V estkysten« ej var 
kommen Nord fra. Den hjalp nu 
Baaden ind i IJæ under Kysten, 
saaledes at den naaede Land. 

N. 
Frederiksbavn, den 24. April 1899. 

Frisk Kuling i U gens Begyndelse 
tvang saa godt som alle de paa 
Vestkysten nskeBde lCuttere til a't 
søge Havnen, henimod et halvt
.hundrede Stykker indk0Il!. Mandag 
. og Tirsdag, flere med godt, enkelte 
tendog udmærket Udbytte, fra 1000 

1500 Kr. pr. Kutter. Det va.r 
{'g(~ntlig kun Fiskevejr i et knapt 
Døgn, saa naar flere af Kutterne 
dog i dette Tidsrum have kunnet 
faa saa godt Udbytte, er det et 
Bevis paa, at der i hvert Fald er 
nogenlunde rigeligt med Fisk paa 
V l'stkystens Fangstpladser. Man 
'man ogsaa haabe, at Vestkystnske
ri .• t - vort Kutterfiskeri's Hoved
I1<.>rve snart maa florere og bøde 
paa det knappe Udbytte af de sidste 
~laaneders Kattegatsfiskeri. Fiske
ri d paa Vestkysten er foregaaet 
muget spredt, hele Kyststrækningen 
frit Skagen til Hanstholm har været 
forsøgt, bedst Udbytte havde de i 

Nærheden af Blokhus i Farvandet 
udfor Svinkløv fiskende Kuttere, 
Fangsten varierede mellem 25 og 
300 Snese, Rødspætten vejede fra 
15-20Pd. Snesen og betaltes med fra 
3 Kr. 50 ø. - 5 Kr. 25 ø. pr. 
Snes. Fra Hirtshalsrenden indkom 
enkelte Kuttel'!' med fra 70-150 
Snese, vejende fra 13-14 Pd. Snesen 
og betalte med fra 2 Kr. 50 ø.-
2 Kr. 75 ø. pr. Snes. I Kattegat 
er det kun Pladserne N ord for 
Læsø, ller have givet no~et videre 
Udbytte, Kutterne havde fra 70-
100 Snese Rødspætter, som' vejede 
12-13 Pd. Snesen og betaltes med 
fra 2 Kr. 50 ø. - 3 Kr. pr Snes. 
Hummertilførsel er sket fra Sverrig 
pr. Kvase fra Strømstad, dog kun 
ca. 600 Stkr.; pr. Dampskib fra 
Kl'istianssand ankom godt et 1000 
Stkr. til herværende Forhandlere, og 
direkte her overlæsset fra Skib i 
J ærnbanevogne med Bestemmelse 
til Tyskland afgik ca. 6000 Stkr., 
Prisen er endnu 1 Kr. 80 Ø1'e pr. 
Pd. en gros ab Sverrig eller Norge . 

KJ. 

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

- London E. C. 
Telegram Adr,: Sølling, London 

Capt. A. Sølling, 
"Manendal" 80, Park AvelWe, 

Hull. 
Telegram-Adr.: SølUng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dan!:Jk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetets Zoologiske Museum, 
København K., og ikke til For4 

eningens Kontor. 

.... 
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LbeiihaV1lS Tilførsel at fersk Fisk direirlefra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen 1ra 16. April til 23. April 1899. 

Tilført af: 
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,Danske Fiskerfart. :11 Pd. I Pd. 

fra Frederiksh. 
20 fra andrePladserll 23616 

Danske Kvaser: 

Pd. I Pd. I Pd. I Pd. 

303 111770 SI 360 51 980 7 

5 fra Frcderiksh. ll28620 
19 fra andre Pladser 272341 168130 51 60 7 

3 svenske Fisker· 
fartøjer . .. 4050 1260 5 

Pd. Pd. Pd. Pd.' I Pd. 

pr. Baad og Vogn \ Rejer 
fr.a nærliggende 
Fiskerlejer . . . 2480 4 840 5 570 7 120 4503 78 

pr. Jernbane & 10 11 

Dampskib. . .• 54303 S434 62112 5440 4 2460 6 9200 8 307700 6490 5800 16740 \7026 

laIt. .. 137823 3434 6514 9690 73050 10810 30782010993 5800 6740 7104 

1) TungeT. 2) 5705 Pd. Tunger og 506 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 5) Torsk. 6) 1830 Pd. Torsk 
og 630 Pd. Kuller. 7) Stenbider. 8) 8250 Pd. Stenbidder og 950 Pd. llol'nfisk. 9) 2363 Pd. AaI og 2140 
Pd. Aalekvabber. 10) AaI. 11) 4990 Pd. Laks og 810 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 57~778 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,60-6,25, Kassefisk 
Kr. 0,75·-3,50 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,50-1,85, Kassefisk, Kr. 0,75 pr. Ldp.; 
Hornfisk, Kr. 8,00-10,00 pr. Snes; Sild, Kr. 0,33-0,76 pr. Ol; Aal, Kr. 0.40-0,70 pr. Pd.; 
Laks Kr. 0,50-1,20 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,60-:-0,80 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,35-0,45 pr. 
Pd.; Rejer, Kr. 1,25-1,50 pr. Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde Fiskeauktion 
. for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel, AaZ og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. ~iedeman.n juniop. 

Telegramadr. : :Pischwiedeman.n. 

Laks- & 8rredyngel. 
I April, Maj og Juni 

Maaneder leveres kraftig 
Ørredyngel fra Fiskeri .. 
selskabet i Viborg. For
sendelsen sker i Selska
bets Emballage og a 10 
Kr. pr. 1000 Stk. ab 
Viborg Station. 

Baad til Salg . I fiskekroge -Fabriken 
En saa godt som ny Dam

jolle, bygget af Eg, 20 Fod 
lang, med 3 Sejl, er paa 
Grund afindtrufne Omstæn
digheder billig til Salgs ved 
Henvendelse til 

Fisker L. Pete ... en, 
Taubu pr. Klampenborg. 

- Søl't'lllMal1Ie i A a Ilt er g 1888 eg 
I KøbenltavD 1888 -

anbefaler sit Udsalg at alle Sorter 
Fiskekroge, saa. vel i Staal, JærlP 
110m Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

K~eDba'fD X. 



Københavns ·Mekaniske 
Net" Garn .. Fabrik 

M. L. Utzon, Mariendalsvej SS. 

Bundgarn & Aalevaad 
leveres i 
denne Maaned hurtig. 

Sej l og U dsalg af Sej ldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nylljøbing p. Falster 
i Februar 1898. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir- . 
keligt billig~. 

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

F. N. Halmas. 
Telefon 129. 

Alton.aFiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingø:r, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsing.r", 
hwerer efter Bestilling eller fra Lager it'a vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
'l/Jldsgar'll, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr, til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .."-.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
,!laves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 
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Nr. 18. 4. Maj. 1899. 

Medl.e::cn..sbl.ade1i udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz (hristtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen or for Indlandet 10 Øre pr. Petit

Fnjo af l/S Sides Brede; for staaendeAnnoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Beltyreleen. Dansk l'iskerifor-
enings Generalforsamling. - Halsnæøfiskerierne. -
Minelre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - Be
kendtgørelser: 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanomose
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 ti! hans Bopæl: Falkone'rgaardsvej 16, 
København V. .' 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Et Parti Aalefaring 
ønskE's leveret.' .Tilbud med Oplyse 
ning om Aalefaringens Størrelse og 
om Prisen pr. Tusind bedes sendt 
til Fiskerikonsulent 'Feddersen, Kø
benhavn V. 

Dansk Fiskeriforenings 
Udklækningsanstalt 

kan i Maj, saa langt Forraadet 
strækker, afgive kraftig Yngel af 
Dansk Ørred (F Ol'el) til Kr. 8,00 
pr .. 1000 -Stkr. Regnbueørred til 
Kr. 12,00 pr. 1000 Stkr. 

Bestilling maa være indgaaet inden 
U dløbet af AJ;?rH til Anstalten, Fal· 

, konersaaJ.'dsvej 16 Københa~n V. 

Bestyrelsen. 

Ved Generalforsamlingen den 22. 
April genvalgtes de 3 efter Tur fra
træd en de BestyrelsesmedlemmerGros
serer Carl Bang, Grosserer Adolph 
Carl og Grosserer H. Klidtgaard, 
og i Stedet for aFdøde Grosserer O. 
Ekman, der ligeledes skulde være 
fratraadt, valgtes (:rosserer Leon
hard TaMg m,ed, 12 St. Derefter 
fik Konsul G. Berthelsen, Ringkø
bing 11 St. og Fisker Nielsen, Ka· 
strup l Stemme. 

Dansk "Fiskeriforenings 
GeneralforsanU[ng. 

Lørdag den 22de April 1899. 

Præsidenten, Kammerherre, Lehns .. 
greve Moltke·Bregentved aabnede Ge
ne.ralforsamlingen med følgende U d .. 
taleiser : Mine Herrer! Idet jeg 
herved tillader mig at byde Dem 

. Velkommen og takker Dem, fordi 
De ere mødte, maa jeg minde OlD, 

at Grosserer O. Eklllan er gaaet 
bort, siden vi sidst vare samlede" 

.'JlI 



J eg er overbevist om at være i Over
ensstemme-lse med d'Hrr., naar jeg 
her bringer dcn Afdøde en Tak for 
den Iver og Interesse, hvormed han 
bar varetaget Foreningens Tarv. 
Jeg kan særlig fremhæve det store 
Arbejde Grosserer Ekman lagde i 
U dstillingerne i Stockholm og Ber
gen, idet jeg tør sige, at det for en 
meget stor Del skyldes ham, at Ud
stillingei'ne bleve saa vellykkede for 
Danmarks Vedkommende, som de 
gjorde. Grosserer Ekman var en 
meget elskværdig Mand, ved hvis 
Bortgang Foreningen - derom ere 
vi alle enige - har lidt et Tab, og 
~"oreningen vil altid bevare Grosse
rer O. Ekmans Minde med Erkendt
lighed og Venlighed. J eg maa der
næst nævne, at siden vort sidste Møde 
ere følgende Medlemmer af Bestyrel
sesraadet afgaaede ved Døden: Fi
sker H. C. Y. Haag~nsen; Holbæk, 
Direktør Clausen, Ringkøbing, Sog
nefoged Gai. N oersgaard, Harboøre 
og Etatsraad Eckardt, ørumgaard. 
De to sidste have i mange Aar væ
ret Medlemmer af Bestyrelsesraadet, 
de have saa vidt muligt altid givet 
:Møde og taget livlig Del i Forhand
lingen. Der er derfor Grund for 
os til. at mindes det Arbejde, de 
hav o udrettet i Foreningens Tjeneste, 
og Foreningen vil altid mindes dem 
med Tak. 

Forsamlingen sluttede sig til Præ
sidentens Udtalelser ved at rejse sig. 

Ved N avneopraab godtgjordes at 
25 Medlemmer af Bestyrelsesraadet 
havde givet Møde foruden Bestyrel
sen, saaledes at Generalforsamlingen 
vaf Ibeslutningsdygtig, samt at 21 
Fisk~rforeninger havde sendt Repræ
sentanter. 

l!e Rlødtte 14:edl~ al Bevty--

relsesraadet vare- følgende: Itonsu1 
,Fabricius, Købmand N. P. Bøjer, 

Skipper P. Nielsen, Gæstgiver .O. 
Hausgaard, Strandfoged ~ Th. Søren
sen, Fiskehandler N. C. Brinck, 
Konsul M. Michaelsen, Skipper P. 
Istrup·Poulsen, Hofjægermester v. 
Holstein-Rathlou, Konsul G. Ber
tlzelsen, Fisker P. Mollerup, Entre
prenør Thomsen, Sagfører Theill, 
Fiskerikontrollør C. Holstein, Fisker 
R. Nielsen, Etatsraad Fr. Th. Adolph, 
Kaptajn C. Schrniegelov, Fisker J. P. 
Nielsen, Borgmester O. Neumann, 
Kammerraad C. Braminer, Købmand 
N. F. Hansen, Fisker P. Hillebrandt, 
Fisker H. Hansen, A potheker A. 
A«rsleff og Toldkontrollør L H. 
Stub. 

Følgende lokale Foreninger vare 
repræsenterede: Fiskeriforeningen for 
København og Omegn, Kastrup Fi· 
skeriforening, Stadeejernes Fagfor
ening i Øresund, Jyllinge Fiskerifor
ening, Refs~æs FiskerifOl'ening, Kal
lundborg Sømandsforening, Fiskeri .. 
foreningen for Ulfssund og tilgræn
sende Farvande, Møens Fiskerifor
ening, Nakskov FiSKeriforening, Bo .. 
gense Fiskeriforening, Svendborg Fi
skeriforening, Skagens Fiskeri fOl'" 
ening, Hirtshals Fiskeriforening, Fi .. 
skeriforeningen . for den sydvestlige 
Del af Limfjorden, Harboøre Fiskel'j .. 
forening, Fiskeriforeningen for Ring .. 
købing og Stadil Fjorde med Tilløb, 
Kolding Fiskeriforening, Fiskerifor· 
eningen for Hou og Omegn, Skive 
Fiskeriforening, Hjerting Fiskerifor
ening og Grenaa Fiskeriforening. 

Føi'ste Sag paa Dagsordenen. var: 

1. Valg af en Dirigent. 

Paa Præsidentens Forslag valgtes 
_:W:0u4~. 



te, 
~-... -~ .. --. 

Dirigenten: Idet jeg takker for 
Valget, haaber jeg, at det skal lyk
kes mig at lede Generalforsamlingen 
paa en forsvarlig Maade og til·d'Hrr's 
Tilfredshed. Generalforsamlingen er 
behørig indvarslet i Medlemsbladet 
og i l\\Berlingske Tidende«, som Lo
vene foreskrive. Dersom ikke no
gen har noget at indvende, vil jeg 
erklære Generalforsamlingen for lov
lig sat. 

Det næste Punkt paa Dagsordenen 
var: 

2. Det forløbne Aars Regnskab og 
Medlemsfortegraelsen fremlægges. 

Kas.c:ereren, Grosserer Carl: Af 
det i Aarsberetningen optagne Regn
skab fremgaar, at der i 1vfedlems
kontingent for 1898 er betalt Kr. 
6388,00 mod Kr. 6410,00 i 1897. 
Landbrugsministeriets Tilskud har i 
Aar ialt været Kr .. 17268,88 mod 
Kr. 12729,00 i 1897. Af dette mi· 
nisterielle Tilskud er i Aar ydet til 
Foreningens Formaal Kr. 9000,00, 
til Sælhundepræmier Kr. 4365,00, 
til Medlemsbladet Kr. 1000,00 og 
til Faresignalstationerne Kr. 2903,88. 

AldenRaben-LevetzauskeFondhar 
Foreningen faaet,. et Tilskud af Kr. 
1500,00 af det Classenske Fideikom
Kr. 400,00 og af Hjørring Amts
raad Kr. 50,00. For solgt Fiske-

. yngel er indkommet Kr. 286,60; 
,Renter i Sparekassen have i Aar 
udgjort Kr. 36,08 mod i Fjor Kr. 
61,66. 

Indtægten i Aar beløber sig saa
ledes ialt til Kr. 25929,56. 

Udgiften i Aar andrager iaIt Kr. 
259~9,56 + en Saldo paa Kr. 2854,41 
som altsaa er overført til Grundfon
den. 

4f U~De: eb.1 M '*'-~ Kr, 

-4:366,00 for U drydelø8 af Sænillnd.; 
til Oprettelse o~ Vedligeholdelø. 
af }i'aresignalstationer Kr. 2988,00, 
til Vallekilde Fiskerskole Kr. 621,00, 
til TI dklæknings- og Forsøgsanstal .. 
ten Kr. 1324,23, til Modelsamlingen 
l\:r. 868,69 og til Medlemsbladet Kr. 
4364,!H. 

Grundfonden bastaar for Øjeblik· 
ket af Kr. 11698,60 indestaaende i 
Sparekassen pr. lste Januar 1898; 
tilgaaet pr. 1898 et Overskud af 
Kr. 2854,41, af Renter i Sparekas· 
S(ln Kr. 324,18, af Obligationsrenter 
Kr. 12,00 iaIt Kr. 14889,19-
og desuden af Kr. 300,00 i Østif· 
ternes 4 % Kreditforeningsobliga- . 
tioner. 

Det er ikke altid nemt at faa 
l\ledlemskontingentet indkasseret, og 
jeg er vis paa, det vil interessere 
d'Hrr., naar jeg fortæller, at der' 
sidste Aar var 3 Medlemmer, som 
ligefrem nægtede at betale. Lo
vens § 3 siger, at TIdmældeise for 
at være gyldig for et Regnskab.saar 
skal være indsendt til Bestyrelsen 
inden 15. December i det fore .. 
gaaende Anr. Det er altsaa helt 
ind i det nye Aar, at de paagæl
dende nægte at beb le Kontingent, 
skønt de have modtaget Medlems
bladet o. s. v. Dette vidner om en 
saadan Begrebsforvirring, at det bør 
paata,les. Foreningeu kunde natur .. 
ligvis ad Rettens Vej indkræve Pen
gene, men agter ikke at gøre de-t 
og nøjes med at ekskludere de tre 
Herr.er af F0reningen. 

Da ingen ønskede Ol'det, gaves 
enstemmig Deoharge. 

Dirigenten: J eg foreslaar; åt vi 
som næste Pøkt pal. Dag_d .... 
.t1afIW 



3. Dan8lc Fiskeriforenings Hjælpe
fond for forulykkede Fiskere 

og deres Efterladte. 

KaS8ereren: Aaret begyndte med 
en Saldo fra forrige Aar paa 4091 Kr. 
16 øre. I aarligt Bidrag er ind
kommet 60 Kr., i Bøsserne 448 Kr. 
96 Øre, i indvundne Renter 796 Kr. 
24 Øre og fra Cand. jur. P. Sca ve
nins, Voergaard 100 Kr., tilsammen 
1405 Kr. 20 øre. Der er i Aarets 
Løb udbetalt Understøttelser til elleve 
Enker. I Sparekassen in_destaar der 
5008 Kr. 36 Øre og desuden ejer 
Fonden i Obligationer og Aktier 
18,100 Kr. 

Jeg maa bede d'Hrr. interessere 
sig for Bøsserne, der give en tem .. 
melig betydelig Indtægt, der helt og 
holdent kommer Fiskerne til Gode. 

Kammerraad Brammer, Hundsted : 
J eg vil ,bringe den højtærede Besty
relse en Tak fra de Efterladte efter 
Fiskere, som have modtaget U nder
støtteise fra Hjælpefonden. Denn,e 
TI nderstøttelse kommer jo ikke alene 
Enkerne, men ogsaa Børnene til 
Gode. Det har glædet mig, at end
ogsaa den allersidste Ansøgning, jeg 
har sendt ind, er bleven bevilget. 

Toldkontrollør Stub, Bornholm: 
Jeg bringer den ærede Bestyrelse 
en hjærtelig Tak for, hvad den har 
gjort for Bornholm. Vi have ikke 
k~nnet opfylde vore Forpligtelser 
med Hensyn til Understøttelser, 
navnlig ikke i det sidste Aar, da 
det har været knebent med Fiskedet 
derovre. Mit Løfte overfor Besty
relsen haaber jeg dog inden ret 
længe at kunne opfylde. 

Dernæst vil jeg tillade mig at 
rette en indtrængende Opfordring til 

Foreningens ærede Medlemmer. Vi 
ved jo nok, at den danske God
gørenhed altid er overordentlig villig 
til at hjælpe, naar der indtræffer en 
Ulykke for Fiskerne, men vi maa 
dog vist bebrejde os selv, at Fisker
nes Understøttelseskasse ikke vokser 
stærkere. Var det ikke en god Tanke, 
hvad vi have gjort paa Bornholm, 
at se at interessere Fiskernes Koner 
for denne Kasse, der dog absolut 
burde vokse og det med stærke 
Skridt. N aar Forsørgerne ere borte, 
sidde Enkerne og de Faderløse til
bage uden Hjælp. Det vilde derfor 
'være m('get heldigt, om Bestyrelsen 
havde flere Midler til sin Raadighed, 
naar det gælder om· at understøtte 
Fiskernes Efterladte. Vi se af Be
retningen, at 'den al og til maa af
slaa Andragender om Understøttelser, 
hvad der vistno~ falder den svært. 
Vi maa derfor se at arhpjde paa denne 
Sag, saa at Bestyrelsen kan blive 
i Stand til at fyldestgøre alle saa
danne Krav. Jeg' vil derfor give 
Dem det gode Raad: Se at faa fat 
i nogle af Fiskernes Hustruer og 
faa dem til at manøvrere med Sagen, 
saa skal der nok komme noget mere 
ud af den. Hustruerne vide, hvor 
Skoen trykker, og de ere m"aaske 
nok saa dygtige som Mændene til 
at arbejde for denne Sag. J eg hen· 
stiller denne Tanke til Bestyrelsen 
og Medlemmerne og beder Dem 
bringe den i velvillig Erindring, naar 
de komme hjem hver til sin Egn. 

Forhandlingen var hermed afslut
tet, og ~er gaves nden Afstemning 
Decharge for Regnskabet. 

Man gik over til det næste Punkt 
paa I>agsordenen: 
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4. Beretning afgives om Forenin
gens Virksomhed i 1898 og Virk
somhed.planen for 1899 forelægges'. 

Præsidenten: J eg skal kun 
ganske kort afgive en Beretning om 
Virksomheden i Aarets Løb, og da 
Hjælpefondens Virksomhed er om
talt af Kassereren, skal jeg gaa 
over til Faresignalstationerne. Af 
disse er der i det forløbne Aar op
rettet 3 ny, nemlig ved IJangerhuse, 
Vrist og Vejlby paa Harboøre; 
skønt Andragenderne om disse Sta
tioner indkom sent, fremmede Land
brugsministeriet efter vor Anbefaling 
dog Sagen under Hensyn til de 
vanskelige Landingsforhold ved Har
boøreky sten , saa Stationerne bleve 
færdige i Løbet af Sommeren .. Der 
findes nu iaIt 27 Stationer langs 
Vestkysten, og de gøre gennem
gaaende god Tjeneste, et Par af 
dem benyttes dog ikke mere og 
ville ved Lejlighed blive flyttede. 

Modelsamli~gen er i Aarets Løb 
blevet meget fOIøget navnlig af 
Hensyn til Udstillingen i Bergen. 
Blandt andet er der anskaffet en 
Del ny og meget smukke Fartøjs
modeller, ogsaa af Gaver har den 
modtaget en Del. Paa Grund af 
U dstillingen har den ikke kunnet 
holdes uaben i det forløbne Aar. 
For Tiden undergaar den en Re
paration, hvorefter den paany vil 
blive aabnet. Som tidligere omtalt 
er det nuværende Lokale for lille 
til Samlingen, Bestyrelsen er derfor 
indgaaet til Landbrugsministeriet 
med Ansøgning om et nyt Lokale, 
pan hvilken Ansøgning der imidler • 

. tid endnu ikke er kommet Svar. Et 
nyt .og bedre Lokale vil man i hvert 
Fald søge at skaffe. 

Fiskerskolen paa Vallekilde sy
nes stadig at vinde i Betydning, idet 
der melder sig flere Elever, og dens 
Virksomhed i det hele vinder Aner
kendelse. I Foraaret havde Skolen 
10 Elever, og med det nye Skole
aars Begyndelse meldte der sig 15, 
da man imidlertid ikke kunde give 
dem alle tilstrækkelig Hjælp, mødte 
kun 11, der alle faa Understøttelse 
af Foreningen. Kutteren \t Maagen« 
var atter paa Fiskeri ved IslaBd 
med en Besætning af Skolens tid· 
ligere Lærlinge. 

Der er i det forløbne Aar præ· 
mieret et større Antal Sæler end 
nogensinde tidligere, nemlig iaIt 
1469. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet 
om Forbedring af Vestkystens Baad
typer har det nedsatte Udvalg havt 
at erklære sig over to Andragender, 
gaaende ud paa Bygning af. Baade 
af ny Type med Motor; Bestyrelsen 
saa med Tilfredshed dette, idet den 
mener, at Initiativet til bedre Baade 
maa komme fra Vestkystfiskerne 
selv, og den fandt Anledning til at 
anbefale begge Andragender. 

Foreningen har i det forløbne 
Aar ved Imødekommrn fra General
direktoratet for Statsbanerne ladet 
udføre Forsøg med en hvidmalet, 
isoleret Vogn til Fisketransport. Re
sultatet findes Pag. 33 i Aarsberetnin
gen. Den kolde Sommer var imidler
tid uheldig for disse Forsøg, Qg man 
agter derfor at fortsætte Forsøgene 
iaar. 

Foreningen lod· paa given For
anledning foretage Forsøg paa Vest
kysten med Tran som Bølgedæmper, 
anvendt efter en ny Metode. I For,. 
søgene anstilledes af Medlem af 
BestyreIsesraadet Thøger Sørensen, 



•• n det Tiste sig atter, at Trannen 
Tar uTirk~om, s&asnart Talen var 
em større Grundbraad. 

En BegiTenhed, lom i det for
løbne Aar har lagt en Del Beslag 
pal. Foreningen, var den inter
nationale Fiskeriudstilling i Bergen. 
Som det ,il ,ære bekendt, blev 
Foreningen. af Landbrugsministeliet 
anmodet om ~t lede den danske 
Afdeling. Denne Udstilling forløb 
for Foreningen paa den mest til
fredsstillende Maade. Vor smukt 
kompletterede }Iodel- og Redskabs
samling udstilledes, og Deltagelsen 

.af private Udstillere var meget stor. 
I det hele var den danske Afdeling 
en fuldtud gyldig Repræsentation af 
det danske Fiskeri, hvilket ogsaa al
mindeligt blev anerkendt. Danmark 
"ar da 0isaa et af de Lande, der 
tog de fleste Belønninger, nemlig et 
Æresdiplom , der tilkendtes For
eningen, to Takkediplomer, 16 Guld
medaljer, 19 Sølvmedaljer, 15 Bronce
medaljer og 12 fik hædrende Om
tale. Efter Indstilling fra Foreningpn 
sendtes Kanonbaaden .. Guldborg
sund « en Tur derop med 14 Fiskere 
fra Landets forskellige Egne, som 
derved fik en nem Lejlighed til a t 
bese denne Udstilling. Denne For
anstaltning tror jeg at kunne sige 
vakte almindelig Tilfredshed, og 
man havde kun kunnet ønske, at 
endnu flere Fiskere kunde have be
søgt Udstillingen. 

I 1898 have 42 lokale Fisker
foreninger med ialt 3422 lVIedlemmer 
sluttet sig til dansk Fiskeriforening, 
saa den Sammenslutning af Fiskerne, 
som Bestyrelsan lægger megen V ægt 
pas. Ul menet et til stdt Gavn for 
Fiekerislllens Fremme, synes at 

.. Ul", '" tø. •• .. ~fert1l'e 
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Fiskerne til at holde fast ved Sam .. 
menslutningen. 

H vad nu Virksomhedsplanen for 
det paabegyndte Aar angaar, vil 
Bestyrelsen fortsætte sit tidligere 
Arbejde og arbejde videre paa de. i 
det foregaaende nævnte Opgaver, 
ligesom der jo i Aarets Løb ogsaa 
vil tilbyde sig ny. Af Opgaver, man 
navnlig har under Overvejelse at 
fremme i indeværende Aar, kunne 
nævnes, at man har tænkt at ind
gaa til Ministeriet, efter Initiativ af 
Villum sen, med et Andragende om 
at Domstolene ved Fiskerisagers Be
handling skulle tiltrædes af fiskeri
kyndige Folk i Lighed med, hvad 
der i Lovgivningen. er foreskrevet 
om . Søsagers Behandling ved sag
kyndige Søretter; 

Endvidere kan nævnes, at det 
paa Ferskvandsfiskeriets Omraade 
er under Overvejelse at faa et 
Samarbejde i Stand . mellem For
eningen og dansk Ferskvandskultur, 
hvorved man haaber at kunne virke 
fyldigere og vække Interesse for 
FiskekuH ur i videre Kredse. 

Dirigenten: Jeg foreslaar, at 
vi foreløbigt holde os til de af 
Dagsordenens Punkter, som Præsi
denten nu omtalte. Skønt jeg er 
Dirigent, vil jeg dog gøre en Be
mærkning i Tilslutning til Med
delelsen oin, hvad der er passeret 
i det forløbne Aar, og det er 
ganske naturligt, at jeg her maa 
tage Ordet. Det blev nemlig paa 
Generalforsamlingen forrige Aar 
vedtaget, at der skulde nedsættes 
et Udvaig, som skulde tage under 
Overvejelse, om der ikke kunde være 
Grund til at gøre en forandring i 
Foreningens Organisation, og Gene
ralforomlinøe. ,aløttJ in KØle.· 



mer .. dertil, nemlig; Overretsproku
rator Letb, . Borgmester N eumann og 
Konsul Bertelsen. Bestyrelsen sup
plerede dette Udvalg med to. Med
lemmer, nemlig: Kaptejn Trolle og 
mig. Dette Udvalg har saa i Aa
rets Løb boldt nogle Møder. Vi 
nedsatte straks et Underudvalg, som 
skulde tage Sagen under nærmere 
Overvejelse, og have derefter boldt 
to samlede Møder. Vi kom dog 
ikke videre end til de Forslag, der 
ere trykte og omdelte, og hvoraf 
ærede Medlemmer kunne se, hvad 
det er, vi bave bavt vor Opmærk
somhed henvendt paa. Imidlertid 
ere disse Forslag ikke behandlede i 
noget samlet Udvalgsmøde, og end
nu mindre ere de fra TI d valget 
blevne sendte til Bestyrelsen. Sa
gen er altsaa ikke bragt saa langt 
frem, at der kan være Tale om at 
stille Forslag derom paa General
forsamlingen. VI havo kun aftrykt 
Forslagene til Underretning for 
d'Herrer, da Udvalget mente, det 
var rettest at gøre Rede paa Gene· 
ralforsamlingen for, hvor vidt man 
var kommen i den Sag m. H. t. 
hvilken Generalforsamlingen i Fjor 
vedtog at nedsætte et Udvalg. 

Fiskehandler. Kr. Mikkelsen, Kø
benhavn: Der findes i Beretningen 
en Meddelelse om, at der fra Fre
derikshavn er indkommet et Andra
gende om Understøttelse til Fiske· 
skipperskolen der. Det bar vist vakt 
megen Forundring i Frederikshavn, at. 
vor Forening ikke har kunnet støtte 
denne Sag. Bestyrelsen bar sikkert 
Ret i, at den bør spare og faa 
Regnskabet saa godt Bom muligt, 
men da den nævnte Skole kan fa.a 
den allerstørste Betydning for Fi
sølet, ~terBOm UddaflBtflMeD i }la-
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vigation vil spille' en stor Rolle for 
Fiskerne, efterhaa uden som Fiskeriet 
mere og merc· udvikler sig, vil jeg 
lægge et godt Ord ind for, at Be- . 
styrelsen, hvis der atter indkommet' 
et Andragende fra Frederikshavn, 
vil bevilge dette og give nogle Hun .. 
drede Kr. til Fiskeskipperskolen 
deroppe. 

Det har glædet mig, at der har 
været gjort Forsøg med en Fiske
transportvogn, jeg vil henlede Op
mærksomheden paa, at man nu er 
ved at gøre Forsøg med en ny Slags 
Vogne - saa vidt jeg ved, paa 
Initiativ af Landbusholdningsselska. 
bet - der ere isolerede med et 
ganske fortrinligt Materiale, nemlig 
Fæhaar. Til Fremstilling af Kulde 
benyttes Ammoniak efter et ganske 
nyt System, som et Aktieselskab her 
i København har sat i Scene, og 
som vistnok vil bave Fremtiden for 
sig. Det var vist heldigt, om Be
styrelsen vilde have sin Opmærksom
hed henvendt paa disse Vogne og 
faa,. Banerne til at interessere sig 
for dem. 

Endelig ønsker jeg at gøre op .. 
mærksom paa, at det synes, som om 
vi her i Landet skulle til at forsyne 
Norge med Fiskeyngel Der hin 
staaet i en Avis, 'at Kutteren "Ellen" 
fra Frederikshavn nylig har været i 
Norge med 20,000 Stkr. Fiskeyngel, 
som ere fangede i Aalbæk Bugten. 
Da vor Fiskerilov forbyder al Fangst 
af umoden Fisk, ser det ejendomme
ligt ud; at man paa den Maade ,gaar 
med til at skaffe Norge en Rød
spættebestand. Jeg erkender, at 
videnskabelige Eksperimenter skal 
man gøre sas. frugtbringende som 
muligt i det almenes Intet"esse, men 
dariaod .,k&n JeS ikke anerkende dvt· 



for tigtigt, naar man her i Landet 
har en Lov, som forbyder at fiske 
den Slags Fisk, at man saa alligevel 
:fisker dem og gaar til Norge med 
dem. Norge er nemlig et meget 
godt Marked for danske Rødspætter, 
og der er i ethvert Tilfælde ikko 
nogen Grund for os til - tiltrods 
for· Loven - at forsyne de norske 
Fiskevande med Rødspætter. J ~ 
vil derfor henstille t il Bestyrelsen 
at se at fan. rigtig Klarhed over, 
hvorledes det hænger sammen med 
den Historie, og at den navnlig med 
sin Autoritet gør det indlysende for 
danske Fiskeridrivende, at det ikke 
er heldigt paa denn~ Maade at gribe 
ind i de danske Fiskeres Interesser. 

Overretsprokurator Letlt : Jeg vil 
blot udtale en Tak til Bestyr~lsen, 
fordi den har taget Hensyn til Fisker 
Willumsens Andragende om, at der 
maatte blive tilforordnet Domstolene 
fiskerikyndige Mænd i Fiskerisager. 
Dette Spørgsmaal har stor Interess(>, 
og Kravet er sikkert ogsaa velbe
grundet. Andragendet gik vistnok 
ud paa at gøre en Indstilling til 
Landbrugsministeren i den Retning, 
navnlig gaaende ud pa,a, at der 
maatte blive udarbejdet et Lovfor
slag i saa Henseende. Kunde det 
da ikke være hensigtsmæssigt at led
sage Andragendet med et foreløbigt 
Udkast? Kunde Bestyrelsen ikke i 
ethvert Tilfælde i store Træk angive, 
hvorledes saadanne Retter burde or
ganiseres? Gaar Bestyrelsen ind 
paa en saadan Ta nke, kan den jo 
indenfor sine egne Rammer udarbejde 
et saadant Forslag, ellel' tage andre 
Medlemmer med paa Raad. Jeg 
nnder den af Willumsen fremsatte 
Plan meget fortjenstfuld og vil være 
,lad, OlU der !unde ske noget i den 
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Rotning, saaledes at der til Dom
stolene i Fiskerisager tilkaldtes 
nskerikyndige l\{ænd. 

Konsul Berthelsen , Ringkøbing: 
Fra flere Sider er jeg blevet an
modet om at rette en Henvendelse 
til Bestyrelsen angaaende den Kon
sulent, som Staten har udsendt til 
England, for der at værne om vort 
Fiskeris og vor' Fiskehandels Inter
esser. Ban bor i Hull, skønt al vor 
Fisk sendes til London, og man føler 
sig brøstholden ved, at han aldrig 
er at træffe i London. Vi have 
skrevet til ham og anmodet ham om 
at opgive, hvilke Dage han vil være 
at træffe i London, men han har 
svaret, at han iKke har. Tid til at 
være der, hvad jeg finder meget 
uheldigt. Han burde dog, være at 
træffe F'aa den Plads, hvor der er 
Brug for ham. Det gælder specielt 
om Maanederne l\tIaj. Juli og Au
gust, hvor han helst bestemte Dage 
om Ugen burde være i London. Han 
kan jo let beregne, naar Damperne 
komme, fra Esbjerg med Fisk, og 
ban burde da være i London, naar 
Fisken kommer der. Jeg tillader 
mig derfor at henstille til Bestyrel
sen, at den vil virke ben dertil. 

Regeringskonsulent, Havnekaptajn 
Drechsel: Den af Hr. Mikkelsen om· 
talte Sag med Fiskeri af U nder~ 
maalsfisk kender jeg kun af, hvad 
jeg har hørt her i Dag. Jeg kan 
være ganske enig i, at det i og for 

. sig er aldeles forkasteligt at fiske 
Undermaalsfisk og bringe dem til 
fremm,ede Havne, men jeg skal gøre 
opmærksom paa, at ~er ikk~ kan 
skride s ind derimod, saaledes som 
Lovgivningen er for Øjeblikket. Loven 
forbyder Køb og Salg af Fisk under 
de i Loven angivne Maal, Dlen denne 



Bestemmelse gælder selvfølgelig kun 
for Danmark. Det· kan altsaa ikke 
forbydes en Kutter at :fiske Under
maalsfisk paa og udenfor dansk 
Søterritorium og bringe dem til Norge. 
Vil man dette Forhold til Livs, er 
der, saa vidt jeg kan se, ikke andet 
at gøre end at søge de Bestemmelser 
gennemførte, som for flere Aar siden 
ere trufne mellem den danske og 
svenske Regering om et absolut For
bud mod at tage Fisk under et vist 
Maal om Bord i Fartøjer. J eg har 
ønsket at gøre denne Meddelelse, 
for at det kan staa klart, at det 
omtalte Forhold ikke lader sig ændre, 
før man faar Lovgivningen forandret. 
- Med Hensyn til det af Konsul 
Berthelsen fremdragne Spørgsmaal 
vedrørende Fiskeriagenten skal jeg 
gøre opmærksom paa, at der i hans 
Instruks er optaget en Bestemmelse 
om, at han skal være en lige saa 
stor Del af Tiden i London som i 
Hull, og enhver der ønsker, at 
Agenten skal være ,tilstede i London 
for at give Oplysninger, vil kunne 
faa. dette gennemført. En anden 
Sag er det, at han' har Bopæl i 
Hull; dette er begrundet i, at Fiskeri 
med Dampere, som antager større 
og større Omfang, bliver drevet netop 
fra Hull, ligesom ogsaa Islandsnske
riet, der har Afsætning i HuH, ud
vikler sig mere og mere. For nu at 
dette' skal trives under heldige Salgs
l"ilkaar i England, er det nødvendigt, 
at Fiskeriagenten kan optræde hurtig 
og til enhver Tid, og derfor maa 
hans Bopæl være i H ull, og det tror 
jeg ikke, der el' Anledning til at 
foretage Forandring i for Øjeblikket. 
Men jeg gentager: Enhver, som vil 
fordre . hans :Nærværelse iLondon og 
ønsker Oplysninger i London, vil 
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kunne fremkalde det ved en simpel 
Henvendelse til ham. 

Bestyrelsesmedlem, Fisker P. 
Vill1.b'i11Sen: Overfor Hr. Mikkelsens 
Beklagelse over, at Bestyrelsen havde 
nægtet en Bevilling til Skolen i Fre
derikshavn, skal jeg - jeg taler 
kun paa egne, ikke paa Bestyrel
sens Vegne - bemærke: at det un
drede mig, at dette Andragende 
fremkom fra Frederikshavn, der el
lers ikke har trængt til eller støtter 
Dansk Fiskeriforening. Den er 
bleven stor, vor største Fiskeriplads. 
J eg har havt Lejlighed til at se 
Frederikshavn for mange Aar til
bage, og naar jeg sammenlilner, 
hvad den var dengang, med, hvad 
den er nu, maa jeg faa Agtelse og 
Respekt for den Kraft, der der er 
sat ind paa Fiskeriet. Frederiks
havnerne ere blevne store og dygtige 
Folk. N aar vi i tidligere Tid kom 
til Frederikshavn med Skib, lagde 
Fiskerne der sig paa Siden af os 
og solgte smaa Rødspætter for en 
Skilling - de kostede ikke mere, 
enten de saa vare store eller smaa. 
N u ere Forholdene ganske ander
ledes der. J eg kan ikke forstaa, 
at de nu netop komme til os, da 
de trænge til. disse 500 Kr. til en 
Piskerskole. J eg synes, det ser lidt 
underligt ud. Der maa vist ligge 
en eller anden Misforstaaelse til 
Grund, og Gud ved, om ikke mine 
Kolleger i Bestyrelsen· troede det 
samme. Frederikshavnerne have 
selv lavet denne Skole, og den har 
hidtil kunnet bestaa ved egne Mid
ler. .Hvorfor trænge de 1da nu til 
a.t -faa disse Par Hundrede Kroner 
af os. Viser det sig, at Skolen kan 
bestaa og duer, og at den virkelig 
trænger til dette Tilskud, saa kom 



igen med Andragendet, saa vil der 
maaske blive taget anderledes imod 
det. 

Fisker P. Mollerup, Harboøre: 
Paa Harboøre Fiskeres Vegne skal 
jeg bringe deu ærede BestJrelse en 
hjærtelig Tak fOl' dens Medvirkning 
til, at vi fik tre Faresignalstationer 
paa Harboøre . til Vejledning for 
Fiskerne under vanskelige Forhold 
og til Støtte for Redningsarbejdet. 

Redaktør Videbæk, Odder: Vil· 
lumsens Motivering af Afslaget> paa 
Andragendet fla'a Frederikshavns Fi· 
skerskole har forbavset mig noget. 
Grunden skal være den, at de ikke 
tidligere har søgt Hjælp. Vi kende 
dog alle den gamle Historie om Sø· 
manden, som sagde til V Ol'herre : 
»J eg trygler dig jo ikke hver Dag, 
derfor synes jeg nok, du kunde op
fylde ,min Bøn, naar jeg en enkelt 
Gang beder dig om noget,« J eg 
vil haabe, at det kun er en Misfor
staaelse, hvad jo ogsaa Fisker Vil
lumsen var inde paa. Alle, som 
sysle med dansk Fiskeri, ere dog 
enige om, at vort Haab om en hel
dig U d vikl hig af Fiskeriet maa gaa 
i Retning af søgaaende Skibe. Og 
Betingelsen herfor maa være, at vi 
faa uddannet Fagfol}r, som med 
Dygtighed kunne føre saadanne 
Skibe, og derfor bør ogsaa de 
Skoler, som uddanne saadanne Folk, 
støttes fra alle Sider. Der udredes 
jo allerede af Statsmidlerne betyde
lige Summer til Understøttelse af 
Elever paa Højskoler, Landbrugs
skoler og tekniske Skoler, og et saa 
naturligt n!ltionalt Erhverv som Fi
skerist maatte derfor nok kunne 
gøre Kra v paa; at dets Fagskole 

. stilles sideordnet med de øvrige Fag .. 
SkU~er; studed8S at aan litesRtt øodt 

som Haandværkets og Landbrugets 
Skoler faar Støtte af den da.nske 
Stat. Bestyrelsen kunde derfor god~ 
tage Hensyn til vi Jyders An
dragende, selvom vi kun sjældent 
komme og forlange noget af den, 
og selvom vor Anmodning maaske 
bar ha vt en noget kluntet Form. 
J eg vil derfor, saa godt det er mig 
muligt, anbefale den ærede Besty
l'else at tage under Overvejelse, 
hvilken Betydning en saadan Fisker
skaie kan have for Udviklingen ai 
dansk Fiskeri. J eg anser Opgaven 
for at være for stor i økonomisk 
Henseende for· denne Forening: at 
løse, men da Regering og Rigsdag 
have havt villigt Øre for Forslag, 
der ere komne fra denne Forening, 
vil jeg mp-get bede Bestyrelsen om 
at tage Andragendet fra Frederiks
havn under fornyet Overvejelse og 
mulig henstille til Lovgivningsmagten, 
at der ydes disse Skoler som Fag
skoler for Fiskere Bidrag i Lighed 
med, hvad der ydes af Staten til 
tekniske Skoler, Landbrugsskoler 
osv. Det' have Fiskerne et natnr-
ligt K ra v paa. (Fortsættes.) 

Halsnæsfiskerierne 
i Januar, Februar og Marta 1899. 

Af O. Brammer. 

I Januæt' Maaned var Vejret 
usædvanligt mildt, hvorfor Fiskerne 
kunde drive Garn- og Krogfiskeri 
med ,godt Udbytte af Torsk og 
Flynder i Isefjorden (særlig i Ny
købings-Bugten og Skansekrogen) 
samt pas. Grønnal~evle, hvorimod 
nogle . Forsøg paa at fiske Tunger 
hø Piøbva.!' M, m. UllIm.:aØ Å.1I01'; 



aldeles mislykkedes i Aar. Edder
fugle og Vildænder nedlagdes der 

,en hel Del af ved Skydning fra 
Baad, færre fangedes i Garn. 

l Februar vedblev det milde 
Vintervejr, hvorfor Fjordfiskeriet 
fOl:tsattes med Held, og. Tungefiskeri 
omkring Anholt forsøgtes atter, men 
nu forefandtes en Mængde tyske 
Damptrawlel'e (vore Fiskere talte 
en Snes Stykker), der oprodede 

. Havbunden baade' paa Kryds og 
tværs, saa Halsnæsfiskerne selv
følgelig ikke vidste, hvor de skulde 
sætte deres Garnlængder i Fred, 

,de maatte derior atter opgive Tunge
fiskeriet og indskrænke sig til Garn
og Krogfiskeri i Isefjorden, hvilket 
betalte sig bedre i Aar, særlig fordi 
der heldigvis var indkommen en 
Mængde store og gode Torsk paa 
Fjorden; ligeledes Rødspætter, Skru p
per og Sletter, for hvilke paa denne 
Aarstid opnaas gode Priser, fra 12 
til 15 Øre pr. Pd. for Torsk, der 
vejede 1 a 2 Pd. pr. Stk.; Flynder 
paa 8-12 Tom. a ca. 8 Pd.' pr. 
Snes a 1 Kr. Som Eksempel kan 
anføres, at medens en Anholtsbaad 
med en Besætning af 5 Mand med 
60 Garn og i 3-4 Dages Fra
værelse havde fisket: 2 Snese Tun
ger, 10-14 Tom., og som vejede 
22 Pd. a 1 Kr., 13 Pd. Slethvarrer 
a 6 Øre, 9 Pd. Rødtunger a 6 Øre, 
og en utallig :Mængde smaa Rød
spætter, Skrupper og Sletter, hvoraf 
kun ble, solgt for 1.58, Resten blev 
enten hængt op til Tørring (do 
bedste) eller kogt til Svine- og 

Hønsefoderi' altsaa iaIt en Brutto
fortjeneste af 25 Kr., der fordeltes 
i 6 Parter, efter at Omkostningerne 
til Proviant og Havnepengene vare 
•• dr ... e,... it.nde Ø'A _dl'e 

1.5 -
Sejlbaad med en Besætning af .2 
:Mand med 18 Garn i Skansekrogen 
(Isefjorden) 68 Pd. Torsk a 15 Øre, 
21/, Snes ·Skrupper a 1 Kr., 1/2 

Snes Rødspætter a 1 Kr. og 3 Sno 
Sletter a 50 Øre, altsaa iaIt for 1~ 
Kr. 70 øre) hvorfra drages byer 
9de Øre i Baadslod og 21/ 2 pOt. i 
Havnepenge. Men naar man nu 
betænker, at en Anholtstur i Rege
len varer 3-4 Dage og en Fiske
tur. paa Isefjorden kun nogle faa 
Timer, at 60 Garn sættes og træk
kes ved Anholt, kun 18 Garn træk
kes og sættes i Isefjorden daglig, 
saa vil man let se Forskellen baade 
paa Tid og Risiko samt paa For
tjenesten. Dertil kommer, at den 
Fisk~ som tages i Isefjorden, er 
langt bedre, federe og mere vel
smagende end den magre og løse i 
Kød(-Jt fra Kattegattet. 

Marts. Den første Halvdel af 
Maaneden vedvarede endnu det gode 
og for alt Fiskeri gunstige Vejr, 
men desuagtet var Anholtsfiskeriet 
yderst tarveligt, saa der kan ikke 
være nogen Tvivl om, at de tyske 
Trawldampere maa bære Skylden, 
eftersom de baade ha,e taget Bro
del'parten af den kostbare Fisk og 
ødelagt Havbunden saaledes, at 
Fødeæmnerne ere forsvundne. At 
Havbunden er oprevet i Aar af 
Trawlere. kunne vore Fiskere ogsaa 
se deraf, at deres Garnlængder ved 
Dragningen imod forhen ere fulde 
af Bændeltang i Stedet for af Tun
ger, Pighvarrer og andre Fiskevar<:>l'. 
Til end yderligere Skade for vore 
Fiskere er det, at· Tyskerne trawle 
rask væk hen over de dallske Fi~ 
sker es Garnlænidet; knække Si
merne oval:' og borttage nogle Gal'n 
_ed Tr~wlø _ _ ri .. J,~" driver 



bort med Strømmen. Efter lang
varig Søgen ere vel hidtil en Del 
af Garnlængderne fundne, men det 
kan ogsaa hænde, at de· aldrig fin
des, hvis Storm og U vejr indtræffer 
forinden. At vore· Fiskere under 
saa uheldige Omstændigheder krympe 
sig ved at sejle ud til Anholt, risi
kere deres kostbare Fiskeredskaber 
og lidet eller intet at fiske, kan 
man ikke fortænke dem i. Derfor 
have heller ikke ret mange af de 
store Baade været ude at drive 
Havfiskeri i Aar, ej beller gjort san. 
mange Anholtsture som i de fore
gaaende Aar, hvad nedenstaaende 
Beretning om Udbyttet vil oplyse. 
I døn sidste Halvdel af 'Maaneden 
syntes Tungerne. allerede at nærme 
sig Land, o: Sjællands Nordkyst, da 
Vinden gik til Nordvest med Storm, 
hvorefter det saakaldte :.Land
fiskeri« paabegyndtes med ret godt 
Held, ihvorvel Garnene tildels fyld
tes med Kløvertang m. m. og bleve 
snoede som Reb af Vind og Strøm 

»forkert Vand«, som det hedder 
i Fiskersproget. Men næppe var 
,Landfiskeh kommen godt i Gang, 
førend Vejret slog om, og Vinteren 
indfandt sig med Frost og Snestorme 
af østen, der jagede Tungerne fra 
Grundene ud igen paa Dybet, for 
Frost· og Kulde taale Tungerne ikke, 
sige Fiskerne. Da Vinden et Par 
Dage gik til Nordost og tog til i 
Styrke, udjævnedes tildels den i 
Februar ved Hjælp af Dampskibs
skruen opslaaede Rende foran Hund
sted Havnemunding, hvorfor Dam
peren snart igen maa rekvireres, og 
Renden igen oprenses, hvilket jo 
ikke er saa ringe en Bekostning, 
især paa denne Tid. Fiskerne ere 
darfør meset glade og tatnemlige 
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over, . at Regeringen og Rigsdagen 
nu har vedtaget at bevilge den an
søgte Understøttelse af 30,000 Kr. 
til Hundsted Havns Forbedring og 
Tilbygning, hvorved de saa ofte om
talte Ulemper utvIVlsomt ville fore
bygges. De store Omkostninger et 
Par Gange om Aaret ville herefter 
spares og kunne anvendes til Afbe
taling af Laanet; endelig glæde Fi
skerne sig ogsaa til den lovede 
Dampmuddermaskines snarlige An
komst, som al1e Nordsjællands' 
Baadehavne i høj Grad trænge til. 
l de sidste Dage af l\farts satte 
nogle Fiskere i Hundsted Næringer 
i Isefjorden og fiskede nogle Ol 
Sild, men det varede kun kort, ri
meligvis paa' Grund af Frost, Kulde 
og Storm, der -standsede alt Fiskeri, 
og af samme Aarsag ere - imod 
Sædvane - Marsvingarn og Bund
garn endnu ikke udsatte. N u staar 
alles Haab til et gunstigt Vejr og 
heldigt Fiskeri i April Maaned. 
Blot det skadelige Damptrawleri i 
Kattegattet maatte ophøre, de 
danske Fiskere haabe selvfølgelig i 
Lighed med Svenskerne: "At det 
maa blive udvirket ved Underhand
ling mellem de i Kattegats- og 
Skageraksfiskeriet interesserede IJan
de, at Trawlfiskeriet i de nævnte 
Vande ved Overenskomst forbydes 
indenfor en Grænse af 13 Kvartmil 
fra Land." 

Naar man vil sammenligne Ud
byttet af de forløbne 3 Maaneders 
Fiskeri i Atlr med det foregaaende 
Aars paa samme Tid, saa vil man 
sb'aks opdage en .betydelig N ed
gang, og fof' at konstatere dette for 
Fiskerne skal jeg - efter J'our
nalerne - meddele samme. 

Det samlede Udbytte af alt Fi. 



slteri i Aar kan tilnærmelsesvis op .. 
gives saaledes: 

Sild: 60 Ola 126 0. . . . 
Torsk: c. 8000 Pd. a 12 0. 
Tunger: 850 Pd. a 86 ø .. 
Pighvar: 160 Pd. il 30 ø. 
Slethvar og Rødtunger: 260 

62,50 
960,00 
722,00 
45,00 

Pd. a 6 ø. . . . . . . .. 16,60 
Rødspætter: 900 Sno a 60 ø. 450,00 
Skrupper og Sletter: c. 2000 

Snese å 10 ø. . . . . .. 200,00 
Stenbidere: 120 Stkr. a 26 ø. 30,00 
Edderfugle og forskellige 

Sorter Vildænder a 60 ø. 340,00 
Laks: 1 vejende 2 Pd. a 75 ø. 1)50 

2826,60 

Fisket 1898 fra 18te Jan., til 1ste 
April: 
Tunger: 6500 Pd. a 85 ø. 6525,00 
Pighvar: 1000 Pd. a 30 ø. 300,00 

5825,00 

Fisket 1899 i samme Tid: 
Tunger: 850 Pd. å ~5 ø.. 722,50 
Pighvar: 150 Pd. Il 30 ø. 45,00 

767,50 

Fortjenesten i Fjor ar Tungefiskeriet 
i nævnte Tid paa Part 150-200 Kr. 

Fortjenesten i Aar af 
Tungefisk. i nævnte 
Tid paa Part . . . . 25-30 

Enkelte Baade have ikke en Gang 
tjent til Udgifterne; dog maa det 
som anført bemærkes, at et færre 
Antal Baade i Aar have deltaget i 
Anholtstlskeriet; selvfølg~lig især 
fordi det viste sig at være saa lidet 
lønnende. 
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Mindre Meddelelser. 

Afdød gamolel Pisker. Den 2i. 
A pril afgik ved Døden Fisker Mads 
Lauridsen af Hygum ved Lemvig i 
en Alder af 77 Aar. Den Afdøde 
dannede sammen med Fiskerne Jens 
Fal~ og Clemen Bau Danmarks 
ældste Fiskerlav, idet de 3 Fiskeres 
Alder tilsammen udgjorde 232 Aar, 
da Jens Falk er 82 og Cl. Hau 73 
Aar gammel. De tre gamle Fiskere 
have uafbrudt fisket i Lav sammen 
paa Limfjorden i 37 Aar. 

Modig Handling. I sjdste Nr. af 
dette Blad omtaltes en drøj Ha.vtur, 
som et Baadelag fra Færring havde 
haft den 14de April, samt at det 
andet Baadlag, som var landet, un .. 
der Føreren P. Bo/tg Pedersen 
gjorde et modigt Redningsforsøg paa 
at frelse deres Kammerater, hvilket 
imidlertid ikke vilde være lykkedes, 
hvis ikke , Vestkysten« var kommen 
til Hjælp i rette Øjeblik. 

lIen det opofrende og modige 
Træk er derfor lige smukt ,og bør 
ikke heller glommes. Den unge 
Fører P. Borg modtog under Ulyk
ken 1893 en Redningsmedaille, og 
maa siges, at han fremdeles bærer 
det da fortjente Hæderstegn med 
al Ære. J. Gr. P. 

Bsterasæsonen er nu afsluttet. 
Det samlede Udbytte beløber sig til 
ialt 1,080,000 Stk. Limfjordsøsters. 
Detto Antal er næppe saa stort som 
Udbyttet i forrige Sæson. Grunden 
hertil er Vejrliget, der særlig i }\Ilarts 
l\Iaaned hindrede Fiskeriet. Som 
sædvanlig har østersen været af for
trinlig Kvalitet. 

Fra Island, meddeles at Krydseren 
»Heimdalc, Kaptajn Bræstrup,kom 



til Reykjavik den 27. Marts med 
alt v('l om Bord. ,Heimdalc tog 
straks to engelske Trawlere, hvoraf 
den ene ful~lastet netop skulde hjem 
med sin Fangst. Begge fik 1000 
Kr. Mulkt, alle Trawledskaberne og 
Fangsten konfiskeredes. Den fuld
lastede Trawlers samlede Tab kan 
anslaaes til lidt over 20,000 Kroner. 
Trawlerne anholdtes i Midnessjø ved 
Reykjavik den 27 . Marts. 

Fiskerib~retninger. 

Fjand, den 29. April 1899. For
aarsbavfiskeriet her for Kysten har 
nu været drevet i et Par Uger, 
og Udbyttet har været op til 30 
-40 Snesp. Kuller pr. Lav. Fang
sten er foreløbig solgt til lokale Ex
portører. 

Foraarsjj'o't'dfiskeriet har ikke væ
ret og tegner ikke til at blive 
saa godt som i Fjor. Navnlig ta
ges der for faa Laks. Forleden 
fangede. dog M. Ballesig i Nees en 
I;:1 ks paa ca. 40 Pund, en Fangst 
dt'J' indbragte den lykkelige Fisker 
pn f!ortjeneste af det dobbelte Antal 
Kroner. 

Spodsbjerg, den 30. April 1899. 
Fiskeriet ved Spodsbjerg har fra 
,den' 23.-30. ds. inkl. været omtr. 
·sanledes: 
"l\)\'skefiskeriet med Kroge 900 Pd, 

do. - Bundg. 2500 -
811<1 med Bundgarn . ,. 232 Kass. 
Rouspætter og Skrupper 10-
Hornfisk. . . . . . . . .. 2-
Pighvar og Sleth\'ar. .. 30 Pd. 

.N ævnte Fiskesorter ere forsendte 
1 il, Rostock. Kiel, Nakskov og Kø-

~'~'l l. 

Frederikshavn, d. 1. Maj. :rier. 
Kuttere, særlig af de paa Vestky .. 
sten fiskende, have paa Grund af 
Fremkomst paa Fiskepladsen paa 
et uheldigt Tidspunkt kun opnaaet 
ringe Udbytte. Fra Til'sdag af og 
senere daglig ere Kuttere indkomne 
fra Vestkysten, hvor de have fisket 
dels og for Hovedpartens Vedkom
mende i Hirtshalsrenden dels paa 
mange Pladser imellem Skagen og 
Hanstholm. Udbyttet varierede mel
lem ~o og 270 Snese, vejende 14-22 
Pd. Snesen og betalte med 2-51/ 1 
Kr. pr. Snes. De fra Hirtshals ind
kommende vare af den mindst ,æg
tige Kvalitet, herfra indbragtes des
uden e. 4000 Pd. Skærissing, som 
opnaaede 10-"15 ø. pr. Pd. Flere af 
de mindre Kuttere have fisket i Katte
gat; nord og øst af Læsø ha ve hen
ved en halv Snes Kuttere hav t Ud
bytte af :30-70 Snese pr. Kutter, 
Rødspætterne vejede 11-12 Pund 
Snesen og betaltes med 1 Kr. 70 
Øre og 2 Kr. pr, Snes. Et lignende 
Antal Kuttere have fra Aalborgbugt 
indbragt Fangster af 60-200 Snese 
Rødspætter af lignende K valltet som 
sidstenævnt. Fra Herthas Flak ind
kom enkelte Kuttere med smaa Par
tier Rødspætter, vejende 10 Pund 
Snesen og betalte med 1 Kr. 20 
Øre pr. Snes. Tilførsel af Hummer 
har kun fundet Sted fra Norge og 
været knap, kun henved 1000 Stk. 
ere pr. Dampskib fra Kristianssand 
tilført herværende Forhandlere og c. 
4000 Stk. ere direkte overlossede i 
J ernbanevogn bestemte til det tyske 
Marked; der betales endnu 1 Kr. 
80 Øre pr. Pd. en gros ab Norge. 

Jti • 

11 )" r~ 
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ltøbenha vns Til.fersel af fersk Fisk direkte :fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

1 Ugen fra 23. Aprll til 30. April 1899. 

~ I h 

bD'~ ~ t ~ s.. ..... I bD~ ØJ -g I Cl) 
Cl) a;l,~ s.. ,.e ~ Cl) 

o ØlS a;l_ --== "1:'11: >-~ > CI._ ::! Q..Q 

Tilført af: "CI_ -"Cl :'.c g.~ ØJ::s :a~ I «i .æ 
",::,:g "Cl 

~l J~~ ~~ =:J: ti) ØIS= Cl) «i 
§.~ ~~ .... bil a;l -c~ ...IbtJ c::J --= «I -= -/.)(l UJ ... a.. 'en o o UJo -< o 

Danske Fisker rart'1 Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. lld. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh. 
6 fra andre Plads e I 4698 130 11 735 ti ') 

Danske Kvaser: " 
fra Frederiksh. 

15 fra andre Pladser : 24534 58500' 
I 

4 svenske .I!~i8ker- \ 
fartøjer ... 8114 1152 4 

pr. Baad og Vogn 
fra nærliggende !l 

Fi,8kerlejer . . • 1792 8 580 4 270 6 4802 71 
pr. Jernbane & \) lO 

Dampskib .... 27672 4040 2533 1 2048 8 776 5 35790 7 300900 6670 7900 7381 4280 
--- --- -,--,-- -- --- - ---I--------

laIt ... 60018 4040 i2533 3970 61008 36795 300900 11472 7900 7381 4351 
I 

1) 2010 Pd, Tunger og 523 Pd. Pighvar. 2) Sletter. 3) Skrupper. 4) Ton!k. 5) 576 Pd. Torsk og 200 
Pd. Kuller. Ii) Stenbider. 7} 30330 Pd. Hornfisk og 5460 Pd. Stenbider. 8) 2557 Pd. Aal og 2245 Pd. Aale
kvabber. 9) Aal. 10) 7080 Pd. Laks og 820 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 500368 Pd. 

, Betalt Gennemsnitsoris af Opkøbere: Rødspætter: levonde, Kr.3,00-5,00, Kassefisk 
Kr. 2,00,-3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,00-1,60 pr. Lpd.; Hornfisk, Kr. 4,00-7,00 pr. 
Snes; Sild, Kr. 0,40-0,60 pr. Ol; AaI, Kr. O 35-0,60 pr. Pd.; Laks Kr. 0,50 -1.10 pr. 
Pd.; Ørred Kr. 0,60-0,80 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,40 pr. Pd.; Rejer, Kr: 1:50 p'r. Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrttpper, Jfak1'el, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser 
H. 'W'iedem.ann juniol'. 

Telegramad1".: Fischwiedemann. 

Laks- & 8rredyngel. 
I April, Maj og Juni 

Ma.aneder leveres kraftig 
Ørredy.ngel fra Fiskeri
selskabet i Viborg. For
sendelsen sker i Selska
bets Emballage og a 10 
Kr~ pr. 1000 Stk. ab 
V~~ 

Anno Tl cer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, 
Grønnegade 10. 

)j'or staaende Avertisse1lien.t~r 

ind~ be"ldtMw ~. 

fiskekroge ... Fabriken 
- Sel'ftledaUle t A a l h r g 1881 ., 

t KebullaTla 1888-
anb6faler sit Udsalg liU alle burter 
Fiskekroge, saa. vel i Staal, JæJ'lr 
lom M6.lling, lamt Pilke i Till og 
Bly. Forsende8 mod Efterkrav. 

Conrad Christensen .. 
'" Btrandltrædø ,1. 
~~. 



,Københavns Mekaniske 
Net" Garn .. Fabrik 

M. L. U"tzon, Mariendalsvej 66. 

Bundgarn & Aalevaad 
leveres i 
denne Maaned hurtig. 

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. 

NykjølJillg p. Falster 
i Jt'ebruar 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 Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rn~\·adr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer,,, 75 H elshrger", 

]p,"I'rer efter Bestilling eller fra Lager ha vor med de nyeste og bedste 
:\I.lskiner fOl'synede, Fabrik: Silde .. , Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uhlsgar'll, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 

,hedste Kvaliteter. ..<l.aleknber, Kork', Flaadtræ og Kateehu 
Jhnves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. < 
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Nr. 19. II. Maj. 1899. 

'Medl.e.:c::&..sbl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz (hristtreu, GrønnegadeiO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/S Sides Brede; for st&aende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

I ndholq; Bekendtgørelse. - Inspektionen. 
Cicka.lære til samtlige Amtmænd. - Dansk ..ri· 

skeriforenings Generalforsamling. Om en rationel 
Udnyttelse. af Havfiskeriet. - Mindre Melldelelser. 
- Fiskeriberetninger. - BekendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af l\'lediemsbladet 
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 ti! hans Bopæl; Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Sølling, Danish Consulate 
., M.useovy Oeurt, 

London E. C. 
Telegram Adr.:øelllDg. London 

Capt. A. Sølling, 
"MarIendal" 80, Park Avenne, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Selllng, Hull. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "DanQk Fiskeri
forening" , bedes adresserede til 
Universitetet,{J Zoologiske Mitseum, 
København K., og ikke til For
eningens Kontor. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond 

Fra Rasmus Nielsen, Skalø, er ind .. 
sondt Indholdet af en Bøsse paa 
Fejø Gæstgivergaard .. Kr. 2,00 

og en Bøsse paa Skalø. " 0,26 
Fra MallingNielsen,Thurø 

er indsendt Indholdet af 
2 Bøsser dersteds . .. " 4,29 

laIt Kr. 7,54 

Bekendtgørelse 
angaaen!lo 

Indskrænkning i det i Henhold 
til Fiskerilovens § 9 under 29. 
Januar 1890 udstedte Forbud 
mod Vaadftskeri i visse Vande. 

Da Forholdene paa Grund af den 
milde Vinter efter Ministeriets Skøn 
gøre det forsvarligt for indeværende 
Aar at indskrænke den Tid, i hVil· 
ken Vaadfiskeri i de i Indenrigs .. 
ministeriets Bekendtgørelse af 29. 
Januar 1890 omhandlede Vande er 
forbudt, bliver det herved i Henhold. 



Lov om Fiskeriet i Danmark 'af 5. 
April 1888 § 9 bestemt" at For
budet mod Va.t<lfiskeri i de nævnte 
Vande undtagelses\'is bortfalder for 
'indeværende Aars Maj Man.ned. 

Hvilket . herved bekendtgøres til ., 
Efterretning og Iagttagelse for alle 
vedkommende. 

Landbrugsministeriet, d. 4, April 1899. 

A. Bale. 
H. C. Dons. 

Fm. 

* * * 
'Som det vil erindres frigaves ved 

Bekendtgørelse af 29. April 1898 
ligeledes Brugen af Vaad i Maj 
Maaned s. A., medens en saadan 
Frigivelse tidligere kun havde fundet 
Sted ved Bekendtgørelse af 8. Maj 
1890, og da ikkun for Halvdelen af 
Maj Maaned -s. A. Red. 

Inspektionen. 

Det meddeles os, at Torpedob~aden 
"Springeren" fra den 9. Maj har 
afløst Opmaalingsfartøjet "Krieger" 
som Fiskeriinspektionsskib i Far
vandene. indenfor Skagen. 

Fra Landhrugsministeriet er ud
sendt følgende: 

Cirkulære til samtlige 
Amtmænd. 

I indeværende Finansaa:r vil der 
af Statskassen kunne anvendes et 
Beløb af. 100,000 Kr. Hl rente
bærende Laan til Kommuner til 
videre U dlaan til Fiskere eller Fi
skeriselskaber som Hjælp til An-

skaffeise af Fartøjer og Redskaber, 
navnlig tjenlige til Havfiskeri. 

Idet Ministeriet herved tjenst
villigst anmoder d'Hrr. Amtmænd 
om hver fol' sit Amts Vedkommende 
paa- hensigtsmæssigste Maade at 
bringe den saaledes trufne Foran
staltning til almindelig Kundskab,' 
undlader man ikke at tilføje, at An
dragender om Laan af ovennævnte 
Sum for at kunne komme i Betragt
ning maa være indsendte til Land
brugsministeriet inuen den 15de Juni 
d. A. og være ledsagede dels af en 
Erklæring fra vedkommende Amts
raad om, hvorvidt det samtykker i, 
at den paagældende Landkommune 
optager Laanet, d.els af de fornødne 
nærmere Oplysninger til Bedømmelse 
af, hvorvidt der maatte være Anled
ning til at imødekomme den paa
gældende private Laansøgers Begæ
ring (hans Formuesomstændigheder, 
hans tidligere Virksomhed som Fi
sker, hvorledes Laanet agtes an
vendt, til hvilket Slage Fiskeri det 
nye Fartøj agtes benyttet, dettes 
. Størrelse, og hvormeget det i det 
hele vil koste). De Laan, der her
efter maatte blive tilstaaede af 
Statskassen, og til hvilke der vil 
blive knyttet den Betingelse, at Be
løbet af Kommunen udlaanes til den 
private Laansøger paa de samme 
Vilkaar, hvorunder Laanet gives, 
Kommunen af Statskassen, skulle 
forrentes og afdrages med mindst 6 
pCt. a årligt, hvoraf 3 pCt. af det til 
enhver Tid skyldige Beløb betragtes 
som. ,!tente og Resten so~ Afdrag. 

Forsaavidt Andragende om ~aan 
allerede, nu el~ indgivet til Mini .. 
steriet, er fornyet Andragende ikke 
nødvendigt. 

Et Antal Eksemplarer ai nær-



værende· Cirkulære vil blive tilstillet 
d'Hrr. Amtmænd. 

Landbrugsministeriet, d. 27. Apri11889' 

P. M. V. 
L. B. WuHf 

H. C.Dans, 
Fm. 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling. 

Lørdag den 22de April 1899. 
(Fortsættelse. ) 

Fiskehandler K1. lYlikkelsen: Da 
Hr. Villumsen ved Besvarelsen af 
mine Bemærkninger om Andragendet 
fra Frederikshavn ikke talte paa Be
styrelsens Vegne, vil jeg rette mine 
Udtalelser til ham, og bebrejde ham, 
at han forsøgte at stille Frederiks
havn og dennes Fiskere i et uheldigt 
Lys ved at sige, at de ere blevne 
store, at de aldrig have trængt til 
Foreningens Støtte, <?g at der derfor 
ingen Anledning var til at støtte dem i 
denne meget vigtige Sag. J eg maa 
atter med Hensyn til Andragendet 
pointere, at det for Frederikshavn er 
en ny Sag, som har Betydning for 
hele Landet. FiskerEf fr~. dim 

, frederikshavnske Fiskerskole,f kunne 
jo komme til Esbjerg, til Smaaøerne 

, osv. og faa Kuttere at føre til }'i
skeri i Nordsøen. N aar Frederiks-

. havn derfor har henvendt sig til 
Dansk Fiskeriforening er det med 
velberaad Hu, idet·' man antog, at 
Foreningen vilde yde Skolen Støtte. 
Jeg ~an slutte mig til Redaktør Vid· 
debæks Betragtning, at Foreningen 
kunde være Mellemled mellem Staten 
og Fiskeriskolen, naar der var '1"ale 
om- at bevilge Tilskud til disse, lige-

~oa 

som den er det overfor andre Bevi1;. 
linger, der ydes til Fiskeriet. 

,Fisker R. Nielsen, Skalø: Det 
hal' forundret mig, nt vor Forening 
ikke har kunnet yde Bidrag til Fi
skeriskolen i Frederikshavn; thi man 
maa ikke glemme de store Tab, som 
Assurrancen har maattet dække, og 
som dog vistnok stamme lidt fra 
Ukyndighed, og harpaa kunde der 
nok raades noget Bod ved Under
visningen i Fiskeriskolerne, sQm der
for fortjene al mulig Støtte. 

tJ eg har indleveret til Rigsdagen, 
et Udkast til en Fiskerilov, hvori 
jeg, udtalte, at for Fremtiden bnrde 
Fiskerikontrollen bestaa af mere sag
kyndige lVlænd, for at de kunde bi
staa Dommerne i Fiskerisager. Det 
glæder mig nu, at den samme Tanke 
fremkommer ogsaa fra anden Side. 
Kunde vi faa det ført igennem, 
behøve vi ikke at nedsætte alle 
disse mange Udvalg. Foreningen 
har ogsaa, synes jeg, brugt lidt for 
mange Penge. Der er flere store Ud· 
gifter i Regnskabet og der er overført 
til Grundfonden Kr. 28,54. Af disse 
Penge kunde der maaske nok være 
falden Hdt af til Fiskerskolen i Fre
derikshavn, saaledes at Fiskerskipø 
perne maaske kunu\.' blive lidt klo
gerere, hvad der ingen Skade var 
til; de kunde ikke blive fQl, ~loge. 

Fisker P. Villumsen : l\'led Hr. 
Videbæk kan jeg v,ære fuldstændig 
enig i at lovprise,hvad vore Fiskere 
kunne lære paa 'Fiskerskolen ; deri
mod kan jeg ikke forstaa, at ha~ 
lægger;U dgiften overpaa dansk Fi .. 
skeriforening, naar han dog siger, at 
det er en Statssag. Der maa dog 
vist være noget der, som Hr. Vide
bæk, hvor højt han ellers rækker, 
ikke er naaet op til. Staten og 



dansk Fiskeriforening er dog ikke et 
og det sammC'; vi have ikke Nøglen 
til Statskassen, om vi end stræbe ef
t'er' at kunde udrette saa meget som 
muligt for det danske Fiskeri. Hvor· 
for har man ikke i denne Sag hen
vendt sig .til Staten; det laa dog 
netop her saa lige for. Enten' maa 
man ikke have været saa ganske enig 
med Hr. Videbæk i, at det var no
get, der laa ligefremt for Staten 
eller ogsaa lllaa der have været an
dre Grunde. 

Hr. Mikkelsen maa aabenbart have 
misforstaaet mig, naar han vil bebrejde 
mig, at! jeg har sagt, 'at Frederiks
havn var stor. Naar jeg har talt 
om, at Frederikshavn nu er bleven 
stor, -har jeg dermed ment, at det 
nu ikke gaar til der som i ældre 
Dage, hvor de solgte Rødspætter for 
en halv Skilling. Det er dygtige 
Folk, som ere komne langt frem, 
saaledes at Byen er blevet vor vig
tigste Fiskeplads. Det er heller 
ikke af den Grund, vi have afslaaet 
dette Andragende. Vi tro netop 
ogsaa, at denne Skole ligesom Høj
skolerne og de tekniske Skoler hø
rer under Statens Forsorg. Da Be
styrelsen engang bad ~finisteren om 
Penge til Eleverne paa Vallekildes 
Fiskerskole, svaredes der ogsaa N ej. 
De kunde nyde godt af Bevillingen 
til de andre Højskoleelever, ' og der 
kunde ikke ofres noget særlig til 
dem. Det ligger da saa nær, at de 
søge MiniE teriet om Bidrag til Fi
skerskolen. Overfor Hr. Mikkelsen 
vilde jeg kun pointere, at Frederiks
havn aldrig har haft Brug for Dansk 
Fiskeriforening i andre Henseender, 
og at det derfor saa underligt ud, 
at den havde Brug for os, naar den 

trængte til det Par Skiiiing J til ell 
Fiskeriskole. 

Entreprenør Thomsen, Hjerting: 
J eg skal ikke blande mig i Diskus
sionen om Tilskuddet til}'iskerskolen, 
men skal dog bemærke, a t det fore
kommer mig ikke saa uforstaaeligt, 
om Bestyrelsen har stillet sig af
ventende overfor denne Sag, og at 
den først vilde se, hvad den Skole 
udrettede, om den i det hele trængte 
til og fortjente en saadan Under
derstøtteise. Det l~unde ogsaa tæn
kes, at Bestyrelsen gik ud fra, at 
det maaske var rigtigere at give 
U nderstøttelse til unge Fiskere, del' 
søgte Uddannelse paa forskellig 
Maade, og saa· lade dem selvom, 
hvor de ville søge denne U ddan
nelse enten i Frederikshavn eller 
ved en anden Skole. Det er en 
temmelig vanskelig Sag at holde 
Skole, navnlig for Vesterhavsfiskere. 
Vi have i Hjerting bemærket, at 
naar faglærte Sømænd, der ville 
blive hjemme og fiske i Stedet for 
at gaa paa de lange Rejser, an
skaffe sig Fiskefartøjer for at drive 
Vesterhavsfiskeri, gaar det dem galt, 
jeg hal' ikke kendt et eneste Eks
empel paa, at de ikke ere komne 
galt fra det. VesterhavsD.skerne faa 
deres Uddannelse paa en anden 
Maade, og naar Fiskeriet ellers gaar 
godt, og der er gunstige Afsætnings.. 4' 

forhold o. s. v., have vi aldrig sav
net dygtige Folk, der forstaa at ma .. 
nøvrere og bringe Fisken hjem; 
men selvfølgelig kunde det være 
ønskel.igt, at Fiskerne kunde faa 
nogen mere teknisk og faglig Ud· 
dannelse end hidtil. I den Anled· 
ning henvendte vi os for nogle Aar 
siden til Foreningen om Understøt .. 
leIse til Fiskere, der vilde rejse ud 



og gøre sig praktisk bekendt med, 
hvorledes der tiskedes andre Steder· 
Vi tik straks et lille Beløb paa 50 
Kr., som blev givet til en lVfand, 
vi sendte ud, og som brugte Pen
gene, saa godt han kunde uden dog 
at høste de ønskelige Erfaringer. 
Det vilde være af Betydning for os 
derovre, om der blev stillet et 
Pen5ebeløb til Disposition; saa at 
praktiske Fiskere kunde gøre sig 
bekendt med Fiskermaader og Fi
skeredskaber andre Steder, og jeg 
henstiller til Bestyrelsens Overvejelse, 
om det ikke kunde være rigtigt at 
faa foranstaltet saadanne Fislfer
rejser i Lighed med de Husmands
rejser, der aarlig foretages her i 
Landet. 

Fisker Nielsen, Taarbæk: Som 
Fisker maa jeg udtale min Misbil
ligelse af, at der bliver taget Smaa
fisk fra danske Kyster og slæbt over 
til Ohristiania Fjord. For nogle 
Uger siden" foreslog den svenske 
Fiskeriintendant at udsætte smaa 
Rødspætter ved Bohu'slehn og mente, 
det var billigst og nemmest at faa 

. dem ovre ved J yHands Vestkyst. 
Jeg skrev da et Par Linjer derimod, 
idet jeg gik ud fra, at danske Au
toriteter vilde vide at forhindre 
noget saadant, men der er siden 
blevet slæbt en Ladning Smaatisk 
til Ohristiania Fjord. Enhver Fi
sker maa misbillige sligt, og hvis 
LOVien ikke forbyder det~ et' det saa 
meget mere beklageligt. Det vilde 
da være ønskeligt, at de rette Au
toriteter saa at faa Loven' om
arhejd~t saaledes, at det blev for
budt. Thi da Fiskeriet iforvejen 
er i Misvækst; vil en saadan Op
træden kUli bidrage til yderligere" at 
forværre "det. 
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Redaktør Videbæk: U den at 
ville føre Polemiken om Frederiks
havn videre, vil jeg blot spørge Be
styrelsen, om den da ikke, da den 
altsaa tidligere selv har henvendt 
sig til Ministeren i en lignende An
ledning, ogsaa her kunde have givet' 
Retledning til direkte Henvendelse 
til Ministeren. Det var dog saa 
naturligt, at Fiskerne her henvendte 
sig til Foreningen, saa selvom de 
havde givet deres Henvendelse fejl 
Adresse, vilde det dog have ht\ft 
Betydning for dem, om Bestyrelsen 
kunde have vist dem, hvilken Vej 
de helst skulde gane En saadan 
Vejledning vil vel ogsaa nok det 
store Flertal af Bestyrelsen til en
hver Tid være villig til at give. 

Det Bestyrelsesmedlem, som ny
lig førte Ordet, har gjort mig lidt 
bange for at fremkomme med en 
anden Sag ogsaa fra en Jydsk For
ening, der heller ikke tidligere har 
henvendt sig til Fiskeriforeningen 
om Hjælp. Det er muligvis ogsaa 
forkert, at de henvende sig her, 
men jeg vil da blot paa deres Vegne 
bede Bestyrelsen om et godt Raad. 
Sagen angaar Hou Havn, som i 
1881 blev bygget af en privat Mand, 
Hofjægermester V. Holstein-Rathlou. 
Tildels ved Beboernes Hjælp blev 

" Havnen bygget til Udførsel af Korn, 
idet Bønderne i Hads Herred gave 
et mindre Tilskud' i Form af Ar-

. bejde. Man kunde en ~nkelt Dag 
se 30 Spand Heste i Gang med 
Kørsler til Havnen. Den blev si; 
den ødelagt af Tilsan,ding, men nu 
er den atter i Stand, og der bor 
nu 3T Fiskere ved Hou. Havnen 
har dog ikke blot Betydning for de 
stedlige Fiskere, men ogsaa for an
dre Fiskere. Der ligger tidt mange 



Torskekvaser der baade fra Svend
borg og ogsaa fra sjællandske Fi
skerlejer. Lægger man sammen, 
hvad der er fanget dels i Ruser og 
dels ved det hjemlige Fiskeri, er 
der ved Hou fanget Torsk for ca. 

.. 20,000 Kr. Der er aldrig bleven 
taget noge'n Afgift af Fiskerne der. 
Havnen er paa en Maade af Ejeren 
blevet overladt til Fiskerne, som 
selv havde begyndt et stort Arbejde 
for at gøre Havnen sejlbar. De 
have skillinget sammen dels af 
Penge, dels af frivilligt Arblljde. 
Der er af disse 37 Fiskere n u teg
net 100 Arbejdsdage og samlet en 
Sum ind. Desuden er der _ mange 
Folk derovre, som gerne ville støtte 
Fiskerne. Hele det indsamlede Be
løb er dog kun 1000 Kr., og det 
forslaar naturligvis ikke meget. Ej
eren af Havnen har udtalt, at hvis 
der kunde findes en Form, hvori 
Havnen kunde komme Fiskerne yder
ligere til Nytte, skulde han stille 
sig saa velvilligt til Sagen som mu
ligt, saa 'at det kunde blive eh 
virkelig god Fiskerihavn. Baade 
Fiskere fra Fyen og Sjælland have 
udtalt, at det var en meget vigtig 
Havneplads. Der er j sidste Aar 
paa Basis af Havnen blevet fisket 
ialt for 50,000 Kr., og det er dog 
ikke saa ganske lidt for en saadan 
lille. Fiskerihavn. Der Cl' af Staten 
i en lang Aarrække,:. blevet bevilget 
:Midler til faa Fiskerihavne i Gang. 

"Da nu Havnes~gen lige fra Born
holm til Vestkysten hul' san. umaa
delig stor B~tydnillg, f.ordi . Udvik
lingen gaar i Retning af søgaaende 
Fartøjer, . vilde jeg gerne lægge et 
godt Ord ind for Hou Havn og an
mode Bestyrelsen om, naar vi i sin 
Tid indsende et Andragende om 

Sta~sbidrag - om et minare Bidrag 
men dog for stort til, at Fiskerne 
kunne magte det - da at anbefale 
et saadant Andragende. Hou Havn 
har ikke alene lokal Betydning, 
men ogsaa Betydning for de mange 
Kvaseskippere , som efterhaanden 
benytte den. Den søJ!:es af Folk 
f~a Svendborg, fra Isefjorden og 
Hundsted, af Lille-Bæltsfiskere m. fl.,. 
saaledes at Havnen maa være en 
af dem" der staar for Tur til at 
faa en lille. Hjælp. Jeg gaar ud 
fra, at Bestyrelsen ikke vil afvise 
dette' Andragende, . men hjælpe os 
pau bedste Maade, og jeg vil 
paa Forhaandtakke for dens Vel
villie. 

Dirigenten: Maa jeg paa Be
styrelsens Vegne bemærke, at naar 
Andragendet fra Frederikshavn blev 
afslaaet, var det kun fordi BestYl'el
sen ikke mente, at den havde Penge 
at anv~nde til det Formaal i øje
blikket, hvor meget den end inter
esserede sig for Sagen og fandt den 
overordentlig god og heldig. 

Havnekaptajn Drechstl: Spørgs
maalet om Fiskeskipper-Skolen er 
overordentlig vigtigt, og jeg kan 
personligt slutte mig til d'Hrr. Mik
kelsensog.Videbæks Udtalelser i 
saa Henseende. Naar det er blev en 
sagt, at vore Fiskere ikke havde 
særlig nødig at underkaste sig-no· 
gen Eksamen, kan jeg aldeles ikke 
anerkende Rigtigheden deraf. Tvert
imod, jo mere Fiskeriet ud\T]kler sig, 
jo større det .4ntal Fartøjer bliver, 
visende paa Fiskeri, desto -mere 
vil man indse Nødvendigherlen af, 
at Førerne af disse Fartøjer under
kaste sig en Eksamen. Men dertil 
kommer tillige, at Eksamen nu er 
lovbunden, for et vist Fiskeri i hvert 



Fald. Foruden den af den ærede 
Dirigent nævnte Grund for Dansk 
Fiskeriforening' til ikke at støtte 
Skolen i FredeIikshavn, kunde der 
ogsaa nævnes den, at Regeringen 
har støttet den med et temmelig 
væsentligt Bidrag. Hvorvidt den 
vil være i Stand dertil i Fremtiden, 
tør jeg ikke nu sige noget bestemt 
om, men jeg skal kun udtale det 
Ønske, at Skolen i Frederikshavn, 
der er begyndt saa godt, maa ud
vikle sig frodigt og drage andre 
Skoler efter sig andre Steder i 
Landet. Det er en ikkø ganske 
ringe Energi og Arbejde, der af 
Folk i Frederikshavn er lagt i denne 
Sag, og hvad mere er, man har 
været i Stand til særligt ved N a
vigationsdirektørens Velvillie at 
skaffe denne Skole ganske fortrin
lige 'Kræfter. For at en saadan 
Skole skal kunne trives, er det og
saa aldeles nødvendigt, at der stilles 
gode Lærerkræfter til dens Disposi
tion, - ligesom ogsaa den Maade, 
hvorpaa Skolen le(les, har den aller
største Betydning. Saafremt man 
nu vil være i Stand til vedblivende 
at kunne skaffe de nødvendig Lærer
kræfter, vil jeg anbefale alle, som 
har Interesse for' denne Sag, at 
medvirke til, at den kan 'gennem
føres i saa fuldt :Maal som muligt. 
Det vilde maaske være rigtigt ef ter
haanden at. komme ind paa at gøre 
en .Eksamen)) Aflæggelse obligatorisk 
for alle Fiskere, der føre Fartøjer 
af en vis Drægtighed. Da Loven 

. om Sønæring blev gennemført, ~havde 
jeg,0nted . disse Be~temmelser at gøre, 
forsaavidt de angik Fiskerfartøjer. 
Det stod dengang for mig saaledes, 
at for at Fiskeriet, d~r jo dengang 
kun ~.!ar et rent Kystfiskeri, skulde 
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kunne udvikle sig saa frit som mu· 
ligt, maatte der ogsaa være de 
mindst mulige Baand paa Fiskerne. 
Man raadede dengang heller ikke 
over tilstrækkelige Kræfter og var i 
det Hele taget nødt til at ind
sk!'ænke alle hæmmende Bestemmel. 
ser, fordi det vilde være umuligt at 
faa de Folk, som dengang begyndte 
paaFiskeriet, til at underkaste sig 
slige Prøver. Nu stille Forholdene 
sig noget anderledes. Fiskerne ville_ 
nu meget snarere være i Stand til 
a t kunne underkaste sig Eksamen, . 
og naar Fartøjernes Antal stiger 
saa betydeligt, _ som det hidtil er 
steget, og Fiskeriet drives længere 
tilsøs, maa det vistnok siges, at det 
er en Nødvendighed, at de større 
Fiskerfartøjer maa føres af eksami .. 
nerede Skippere, der ved saa meget, 
som der maa fordres ved denne 
~'iskeskippereksamen. Det er ikke 
store Fordringer, men saa meget 
bør dog enhver Mand, som fører 
Fiskeriartøj udenfor selve Kyst- , 
farvandene have Kundskab om. I 
Tyskland, England og andre fiskeri .. 
drivende Lande er en saadan Eks
amen obligatorisk. 

Konsul Fabt'ici1tS, Skagen: I Til
slutning til de fremkomne U dtalel
ser fra den ær. Dirigent og Hr. 
Kaptejn Drechsel vil jeg ogsaa 
hævde, at Fiskeskippereksamen ab
solut maa være en Statssag. Fisker
skolen i Frederikshavn er den eneste 
Skole af den Slags, der er oprettet 
her i Landet af Hensyn til Fis~er
b~f()lkninten, og.soni Følge deraf 
er der ogsaa - som vI' hu hørte -
fra :Frederikshavn sket en Henven
delse til Regeringen og opnap.aet et 
Bidrag derfra. Af de Fiskere, som 
iaar have fa aet Eksamen skal nu en 



føre , Prins Valdemar «. pau Island, 
h'V'ad han ikke vilde· kunne faa IJov 
til, hvis han ikke havde Eksamen. 
A t Frederikshavn ikke hidtil har 
haft nogen iøjnefaldende Anledning 
til at henvende sig til Dansk Fiskeri
forening, kan dog ikke bebrejdes 
Folk del'oppe. Det glæder mig at 
høre, hvad jeg i alt. Fald har faaet 
det bestemte Indtryk af, at den 
ærede Bestyrelse er tilbøjelig til at 
støtte Skolen i Frederikshavn, de 
Penge ville ogsaa være godt an-
vendte. (Forts.) 

Om en rationel Udnyttelse 
af Havfiskeriet. 

(Efter svensk "Teknisk Tidsskrift".) 

Af Jordens Overflade udgør 28 
pCt. Land, medens de 72 pCt. ere 
Have, Søer, Floder etc., som imid
lertid ere langt rigere beboede af 
levende Væsener end Landjord·en. 
Allerede heraf vil man kunne indse, 
hvor stor Betydning Fiskeriet burde 
have, og hvor meget større Bet yd-

. ning Fiskerierhvervet vilde faa, der
som denne Haandtering fik gode 
tekniske Hjælpemidler til sin Raa
dighed. 

I Indledningen til Kataloget over 
Fiskeriudstillingen i London 1897 
udtales: For 60 Aar siden vaag-. 
nede de forenede Kongerigers (Stor
britanniens) Fiskeriinteress(>r af sin 
Søvn, en Udtalelse, som fuldt ud 
kan passe paa de nordiske Landes 
Fiskerier. Foreløbig har man dog 
kun søgt at faa Fangstredskaberne 
forbedrede, men Spørgsmaalet om 
at faa· Fangsten tilberedt til vel-

smagende og holdbar Menneskeføde 
har kun vundet ringe Fremgang. *) 

De fleste Haandværk og Indu
strier ere i vor Tid i Besiddelse af 
fuldendte Redskaber og Maskiner, 
men Fiskerihaandteringen savner 
næsten helt og holdent Maskiner 
til Tilberedning af den fangede 
Fisk. Hermed menes selvfølgelig 
Tilberedning til Menneskeføde. 

Sortering, Rensning, Benenes Ud
tagning o.' s. v" som maa n,nde 
Sted inden Fiskens Saltning eller 
Preservering, udføres nu altid med 
Haanden , og dette ligger ganske 
naturligt i Fiskenes varierende 
Størrelse baade med Hensyn til 
Længde, Tykkelse, og Bredde, der i 
høj Grad vanskeliggør Konstruk
tionen af Maskiner til Saltning og 
Rensning, 

Sverri g har navnlig følt Savnet 
af Maskiner tH Fiskens Tilbered~ 

ning, thi Fiskeriet, særlig Silde
fiskeriet, giver et rigeligt Udbytte i 
en forholdsvis kort Periode af Aaret, 
~en paa Grund af manglende Ar
bejdskraft er det kun muligt at faa 
nogle faa Procent af Fangsten til
lavet til Menneskeføde. Resten af 
Fangsten maa da gøres nyttebrin
gende paa anden lVlaade og tilbere
des derfor til Gødning. 

Denne nødtvungne Ødselhed med 
N aturens Gaver, som Fabrikationen 
af Guano af fe1'sk Sild medfører, 
har foraarsaget Sverrigs Vestkyst 
et Tab paa mindst 4: Millioner Kr. 
om Aaret, og dette Tab rammer 

. ") Her er ikke taget Hensyn til Deli
katessesager, som paa Grund af deres 
hØje Pris ikke ere tilgængelige fol' 
den store Masse af Befolkningen og 
derfor ikke have videre Betydning som 
Næringsmiddel. 



egentlig den fattige Fiskerbefolk
ning. Dersom Fabrikkerne kunde 
tilberede hele Fangsten til Men
neskeføde, kunde de naturligvis be
tate mange Gange mere pr. Hekto
liter end Tilfældet nu er, paa Grund 
af Sildens større Værdi som N æ
ringsmiddel. 

Denne Mangel paa Maskiner er 
imidlertid nu afhjulpen, idet In
geniør, Dr. Martin Ekenberg i Gø· 
teborg, som i flere Aar har arbejdet 
paa at udnytte. Havfisl<eriet paa en 
mere rationel Maade, har konstru
eret flere l\'faskiner, som synes at 
skulle føre os et godt Skridt nær
mere med Hensyn til Tilberedning 
af Fisk. 

Dr. Eken berg har . konstrueret : 
1) en Sorteringsmaskine, 
2) en Rensningsmaskine, samt 
3) en Maskine, der skiller Kødet 

fra Benene. 
H vad So rteri ngsm tJtskin e n an

gaar, er denne konstrueret saaledes, 
at den sorterer Fisken efter dens . , 

Længde. Maskinen arbejder . hur-
tigt, idet det nemlig ved Forsøg 
har vist sig, at en Maskine kan 
sortere 120 Sild i Minuttet, hvad 
der svarer til, 11~15 Hektoliter 
Sild af Middelstørrels@ i Timen. 
Af de største Sorter Sild gaar der 

. 20 Hektoliter og af de mindste 6 
Hektoliter gennem Maskinen pr. 
Time. Maskinen k:rn drives med 
Haandkraft og kan med Lethed be
tjenes af en Dreng. 'Sorterings. 
maskinen vil efter al Rimeliglwd 
faa en stor Betydning for SnlterieriH', 
og den kan indrottes for alle Stør
relser af Fisk, saasom Brisling, 
Makrel, Sardiner etc. 

H vad der ligger til Grund for 
Konstruktionen a.f denne Maskine 
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er den Omstændighed, at Tyngde
punktet hos en Fisk ligger i dennes 
forreste Halvdel; eller med andre 
Ord, dersom Fisken understøttes 
paa l\-lidten af sin Længde, falder 
den altid med Hovedet nedad. For 
at opnaa dette, behøver man kun 
at føre Fisken frem efter sin Dæng
deretning over Ruller, hvis indbyrde,s 
Afstand mindst er en halv Fiske .. 
længde. Skal man sortere Fisk af 
forskellig Længde, anvendes en 
Række Runer med større eller 
mindre Mellemrum mellem hinanden. 
Maskinen er indrettet saaledes, at 
Fisken, som skal sorteres, føres ved 
H jælp af et Baand uden Ende ind 
over Rullerne, og naar saaFisken 
kommer hen imellem to Ruller, 
hvis Afstand mindst er en halv 
Fiskelængde, vil Fisken falde ned i 
Mellemrummet mellem Rullerne i 
en tragtformet Beholder. Nu er 
Fisken altsaa sorteret efter sin 
Længde og skal derefter føres ind i 
Rensningsmaskinen, men inden dette 
skeer,. maa den passere igennem et 
Vendeapparat , for at den skal 
komme ind i Rensningsmaskinen med 
Bugen nedad. Dette Vendeapparat 
.bestaar af en skraatliggende. Rende, 
hvis øverste Ende er bred og flad i 
Bunden, saa at Fisken kan ligge 
paa Sidf:'n i den, men som bliver 
smallere og smallere, saa at den 
nedglidende Fisk tvinges til at stille 
sig paa Højkant. Renden fortsættes ' 
i et ovalt Rør, som er vredet et 
halvt Slag, og som altsaa da~ner 
en halv Skruegang med stor Stig· 
ning. I dette Rør vil Fisken kunne 
blive vendt, saa at Bugen eller 
Ryggen, som inden Fisken kom ind 
i Røret vendte nedad, kommer opad, 
naar den f9rladel' Røret. Hvilken 

/ 



Side af Fisken, som kommer til at 
vende opad i Renden, beror paa, 
om Ryggen er tungere end Bug~n 

eller omvendt. I første Tilfælde 
ligger nemlig Tyngdepunktet nær
mest' Ryggen, og denne vil derfor, 
idet Fisken glider ned igennem Ren
den, komme til at vende nedad, og 
omvendt vil Bugen vende nedad, 
hvis Tyngdepunktet ligger nærmest 
denne. Om Tyngdepunktet ligger 
nærmest Ryggen eller Bugen beror 
paa, om Fisken er »fuld « eller 
»tom«. Vender Ryggen nedad, an
bringes det ovale Rør iRendens 
Forlængelse, hvorved Fisken bliver 
vendt med Bugen nedad, hvad der 
er nødvendigt af Hensyn til Rens
ningsmaskinen. Fra Røret glider 
Fisken ind i denne Maskine *), hvor 
den føres hen overen Kniv, som 
skærer Bugen op, derfra henimod 
en roterende Børste, som borttager 
Indvoldene, og forbi andre Børster, 
som rense Fisken udvendig. Bør
sterne rotere stadig i Vand, og 
derved holdes de stadig rene, medens 
Fiskeaffaldet samtidig føres bort. 

Denne Maade at rense Fisken paa 
er billigere og fuldstændigere, end 
naar det gøres med Haanden, og 
Maskinen kan arbejde saa hurtigt, 
at den kan modtage og rense 100 
til 120 Sild i Minuttet. 

~no 

l\Iaskinen har navnlig Betydning 
ved Rensning af ,Sil~ og mindre 
, Fisk, hvorimod det ikke vil være 
'nogen Fordel at anvende, den ved 
Rensning af større Fisk\ ~t rense 
en Torsk,. ,som vejer 10 Kilo, med 
Haanden, tager omtrent ligesaa lang 

.) Har været nærmere omtalt heri BIa. 
det for 1897, Pag. 492, 

Tid som at rense 9/4 Kilo Sild paa 
samme Maade. 

For det Tilfælde, at Hovedet 
skal skæres af Fisken, som f. Eks. 
ved Tilberedning af Sardiner, an
hringes et Apparat i Forbindelse 
med Rensningsmaskinen , i hvilket 
de rensede Fisk faa Hovedet skaa
ret af. 

Fordelene ved denne fuldstæn
dig(' Rensning ere store, thi medens 
man hidtil har ,maattet købe sine 
Sild med alle Indvoldene i, højt 
regnet befriet for Maven og Gæl
lerne, kan man nu ved Hjælp af 
disse Maskiner befri Sildene for al 
ullødvendig Ballast af Indvoldene. 
Denne Ballast udgør mindst l/S af 
Fiskens Vægt. 

N aar Indvoldene ere udtagne, 
bliver Saltningsprocessen simplere, 
Fisken bliver holdbarere og faar 
bedre Smag, og Sildens Handels
værdi forhøjes betydeligt. 

Som Biprodukt fa as Indvoldene, 
som kunne anvendes til Fabrikation 
af Guano eller Olie. 

En Sorterings- og Rensnings
maskine med Tilbehør og Petrole
umsmotor koster ca. 6000 Kr. 

Dr. Ekenberg har opfundet en 
meget simpel Methode *), hvorved 
Fiskekødet fremstilles som en blød 
Masse, fuldstændig befriet-for Ben. 
I de fleste Fisk er Benbygningen 
saa løst sammenføjet, at en Del af 
Benene blive i Kødet, naar Ryg
raden udtage~, og disse Ben maa 
derfor plukkes ud hver for sig, men 
dette Arbejde Ol' meget. langvarigt. 
Arbejdet undgaas imidlertid derved, 
at de rensede Fisk lægges imellem_ 
Net af Metaltraad, eller hvis Fisken' 

.) Omtalt heri Bladet for 1897,Pag.SOS. 
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har svær .6enbygning imellem hul
lede Plader, hvorefter den presses. 
Paa denne· Maade faar man pres
sede Kager af Fiskeben' med lidt 
vedhængende Kød, samt benfrit 
Fiskekød som gaar igennem Ma
skerne i Nettet eller Hullerne i 
Pladen. 

Ved Hjælp af Henkogning kan 
der af det pressede Sildekød frem
stilles et udmærket og billigt N æ
ringsmiddel for Befolkningen, hvad 
Erfaringen allerede har vist. 

Fiskekødets Konservering. Ved 
Fiskekødets Konservering ved Kog
ning støder man paa adskillige Van
skeligheder. Henkogning i lukkede 
Daaser er som bekendt den bedste 
Maade at preservere Kød paa, thi 
man faar' et Produkt, som kan holde 
sig i næsten ubegrænset Tid, og 
som, hvad Smag 0i' kemisk Sam
mensætning angaar, nærmer sig 
meget til frisk Kød. 

En lignende Flemgangsmaade 
vilde sikkert for længe siden være 
blev en anvendt ved Preservering af 
Fiskekød, dersom dette, ikke havde 
haft den mindre heldige Egenskab, 
at Kødsaften (saftvatten) udskilles 
ved Æggestoffernes Koagulering un
der He'nkogningen, selv. om der ikke 
er tilsat Fiskekødet. Saltlage, eller 
lignende. 

Kødsaften medførerfiere Ulemper, 
idet nemlig Konserven faar et min
dre appetitlig Udseende og meget 
let fordærves, naar Daasenaabnes.:, 
Desuden vil der stadig udskil1(\s 

,.)loget Æggehvidestof- samt n*e af 
de;~toffer, som give Kødet Smag, 
og som gaa 'tilsp~lde, 'da" Kødsaften 
ikke benyttes. 

Disse Ulemper fjernes imidlertid 
ved den Methode, som Dr. Eken· 
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berg anvender, idet han enten 
1) tørrer Fiskekødet let, saa at der 
ikke kan udskilles Kødsaft, eller 
2) koagulerer Fiskekødet ved en 
hurtig Opvarming til 70-110 Gr.O. 
og derefter fjerne Kødsaften, eller 
3) tils~tter Stoffer, saasom Stivelse 
etc. , der bimle de forskellige Be· 
standele. 

H vilken af disse Fremgangs· 
maader, man vil anvende, beror paa 
Fiskekødet og Beskaffenheden af 
den Konserves, som skal fremstilles. 
Skal Fiskekødet tørres, inden det 
lægges i Daasen, behøver Va.nd· 
indholdet kun at formindskes 5 a 
10 pCt. 

Behandles Fiskekødet efter Me
thoden 1 og 3 mistes ikke noget af 
Bestanddelene i Kødsaften, hvor
imod .det sker, dersom Kødet be
handles efter Methoden ~. Fiske
kødet undergaar ingen Forandring 
ved at del' tilsættes en ringe Mængde 
Stivelse, ca. 5 til 10 pCt. af Kø
dets V ægt. Renset Kød, som be
handles med Stivelse og' SOfn hen
koges, holder sig udmærket og ad
skiller sig ikke, hverken hvad Smag 
eller Udseende angaar, fra frisk 
kogt Fisk. 

Dr. Ekenbergs Henkogningsme
thode egner sjg særlig til Fremstil
ling af Konsel'ves af de forskellige 
Torskearter, som endnu' den Dag 
idag p~æserveres paa samme Maade, 
som for Aarhundreder siden, nem
lig ved Soltøhing paa Klipperne 
(Klipfisk, ' Stokfisk), eller ved . en 
galtning (Kabliau). }1 

Begge disse gam:1e ~Methodel' ere 
i og for sig gode, men de svar'e 
ikke længere til til de Fordringer, 
som vor Tid stiller til Tilberedning 
af et værdifuldt Næringsmiddel 
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Hverken Klipfisk. eller Kabliau kan 
benyttes uden at have ligget i Vand, 
enten for at blødes eller for at be
fries for 15-20 pOt. Saltindhold. 

TorsKefiskeriet er Verdens betyde
ligste Fiskeri, og derfor vil det ogsaa 
have stor Betydning, nuar Torsken 
kan tilberedes paa en saudan' l\tlaade, 
at den bliver et billigt og velsJ;llu-' 
gende N æringsmiddel. Dette kan 
ske ved, at Torskekødet efter at 
være befriet fol' Skind og Ben, be
hanales pau· en af de ovenfor be
skrevne Maader, presses i Blikdaaser, 
som tilloddes og derefter steriliseres 
pau sædvanlig Maade ved Opvarm
ning. 

Torsken renses med Haanden, men 
Kødet behandles forøvrigt ved Hjælp 
af Maskine. 

Torskekonserves, som nu frem
stilles i stor Maalestok af det af 
Dr. Ekenberg dannede Aktieselskab' 
"Promotor" i Gøteborg, kan holde 
sig i ubegrænset Tid, og da ,der 
ikke er tilsat Sult og Krydderier, 
har Fiskekødet fuldstændig Karak
teren af frisk Fisk. 

Det er "Plomotor"s Hensigt, at 
udruste store søgaaende- Fartøjer, 
i hvilke der er indstalleret en fuld
stændig Konservesfabl'ik, og som 
skulle sejle fra den ene Fiskebanke 
til den anden og opkøbe og hen
koge Fisk, som lige kommer op af 
Vandet. 

En Daase, som indeholder om
trent 1 Kilogram Fiskekød, vil kunne 
sælges for 55 øre. Alt hvad der 
findes i Daasen kan anvenhes, hvad 
der derimod ikke er Tilfældet, naar 
man køber urenset Fisk. 

Hvad Sild angaar, saa koster en 
middelstor Sild, der vejer 200 Gram, 
ca. 6'5 Øre, und~rtiden 8-10 øre. 

Det bliver altsaa (naar man regner 
med 6'5 Øre) 32'5 Øre pr. Kilo,; 
gram, og naar der fraregnes 34 % 

Affald (Hoved, Ben, Indvolde etc.), 
koster saltet Sildekød mindst 49'4 
Øre pr. Kilogram, og her er ikke 
medtaget, hvad Rensningen koster. 
Endskønt de ovenfor omtalte Kon
serves leveres i forholdsvis dyre 
BHkdaaser, ere de ikke dyrere, ja 
ofte billige1"e end saltet Sild. 

Folk, som betale 10 Øre for en 
middelstor Sild, og det er ofte Til
fældet i de større Byer, faar Tor
skekonserves 50 % billigere end 
Sild. 
. Paa Fangstpladserne vil Fisken' 

kunne købes til billigste Pris, og 
naar hertil kommer, at Tilbered
ningsmaaden er forholdsvis billig, 
idet der hovedsagelig anvendes Jvfa
skin er, saa vil Fiskekonserves, til
beredt som anvist af Dr. Ekenberg, 
sikkert blive et billigt Næringsmiddel 
for Befolkninge~. - h -

Milldre Meddelelser. 

Belønning til Fiskere. Jh'a Bov
bjerg skrives der til os d. 6. d. M.: 
Ulykkesdagen d. 21. November 1893 
toge følgende Færring-Fiskere: Pe
der Borg Pedersen, Peder G reger
sen, Hans Smitk, Lars Kristian 
Lau,rsen, Jens Fjo'i'dside og AndeTs 
Bjerg frivillige ud med Rednings
baaden "Liløre" fOf: at hjælpe deres 
i Fare værende Kammerater, skønt 
de faa Timer forinden vare landede 
under stor Livsfare. 

For Redningstogtet hin Dag hæ
dredes de' med Redningsmedaillen. 
Nu i sidste Uge, henv~d 6 Aar efter, 
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niodtoge de en Gave paa 150 Kr., 
25 Kr. til hver, fra ukendte i Kø
benhavn. Gaven sendtes af Frøken 
Svartz som en Anerkendelse for ud
vist Mod og Opofrelser, og den vakte 
selvfølgelig baade stor Glæde: og 
Takne~li~hed hos de fattige Modta
gere. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 8de Maj 1899. I 
den sidst halve Snes Dage har For
aarshav:Dskeriet kastet rigtig godt af 
sig. Man har jævnlig været ude, og 
der er taget op til 60 Snese Kuller 
pr. Baad foruden Torsk. Kulleren 
har hele Tiden kunnet eksporteres, 
og Priserne have efter Aarstiden 
holdt sig endog meget gode. 

Flere af vore yngre Fiskere ere 
allerede bortrejste paa deres Sommer· 
:Dskeritur i Limfjorden og ved Sjæl
land, og en Del følge efter, saa Hav
fiskeriet vil blive .drevet med mindre 
Kraft eftertidig. 

Vor Jernbane bliver aabnet den 
første Uge i næste M aaned. Ved 
Aabningshøjtideligheden kommer bl. 
u. til Stede; Indenrigsministeren og 
Generaldirektøren for Statsbanerne. 
- Med Hensyn til Toggangen da
bliver denne foreløbig indskrænket 
til to i hver Retning, a.ltsaa 4 Tog 
daglig, med første Tog herfra }Ior
gen 730 og sidste Togs Ankomst 115 

. Aften. I Sommermaanedmne vil 
der -desuden løbe et Par Ekstratog. 

E8bjerg, den 4de Maj 1899.- Fi
skeriet fra E8bjerg Havn har hidtil 
i pekuniær Henseende givet et ret 
tilfredsstillende Udbytte gennemgaa
ende for samtlige Kuttere, idet de 

ha ve indbragt betydelige Partier 
Rødspætter, der trods deres Liden
hed i Størrelse ere blevne betalte 
med forboldsvis gode Priser, Vægten 
var kun henved 8 Pund pr. Snes og 
Prisen 5 Øre pr. Pund. 

U dbyttet afsattes hovedsagelig til 
de engelske Markeder, men gav des
værre Fiskehandlerne store Tab. 

En Bedring i Forholdet med Hen
syn til Fiskens Størrelse er nu hel
digvis indtraadt, og Priserne ere der
for gauede op til det dobbelte menlig 
10 Øre pr. Pund. 

I Fiskeriet herfra deltage foruden 
samtlige her hjemmehørende Kuttere 
et Dusin Stykker fra Frederikshavn, 
Grenaa, Stuer og Lemvig. 

L .•. 

Fra Limfjordsft8keriet. Nibe Bt'ed
ning, den 7. Maj 1899. I denne 
Maaned har der her omkring været 
drevet et ret godt Sildenskeri, bedre 
end i de nærmest foregaaende Aar. 
Der er Baade, som have taget indtil 
90 Ol pr. Dag. Denne Fangst er 
velvfølgelig dog kun ringe imod, hvad 
Tilfældet var for et Par Menneske· 
aldre siden, da man, for at blive 
den rige Fangst ledig maatte sælge 
den til Bønderne, der hovedsagelig 
brugte Silden til Gødning. ' 

Aalefiskeriet har hele Vinteren væ
ret drevet med taaleligt Udbytte. 
Af TorRk. er der derimod kun taget 
lidt; tilmed er Torsken bleven min
dre og miDdre. - Af Flynder er 
der ogsaa taget en Del, men ogsaa 
her el' der tilsyneladende kendelig 
Tilbagegang i Kvaliteten. 

_. Paa Rejgæs er der i dette Foraar 
drevet en r~t god J agt. Bestanden 
har været temmelig talrig; men Fug
lene blive vanskeligere og vanskeli
gere at komme ps a Skud. 



Frederikshavn, den 8.· Maj 1899, 
N aar man ser hen til de gode For
hold, under hvilke Kuttere have 
fisket i f6rløbne Uge, maa Vestkyst
fiskeriet i sin Helhed siges at have 
givet temmelig knapt Udbytte, Rød
spætten forekommer altfor sparsomt 
paa de forskellige Fangstpladser, 
Kutterne ha ve ofte været en 8 Da
ges Tid om at faa en Last . paa 
100 Snese fisket sammen og tør saa 
endd,a ikke henregnes til de uhel· 
digste; hvad der bedst illustrerer 
Forholdet er det, at der fra U gens 
Begyndelse fiskede vel eu ca. 80 
Kuttere deroppe, men kun en 26 
Stk. ere i Løbet af de sidste Dage 
indkomne med større eller mindre 
Fangster. Halvdel~n af disse -jnd
kom fra Birtshalsreuden med fra 
100. op til 250 Snese pr. Kutter, 
Rødspætten vejede ca. 14 Pd. Snesen 
og betaltes med 2-21/ 2 Kr. pr. Snas; 
herfra indbragtes ogsaa ca. 3000 Pd. 
Skæl'lssing, som opnaaede 10-15 
Øre pr. Pd.; Resten af de andre 
illdkommende havde fisket de1s N ord
vest af Løkken, dels udfor Bulbjerg, 
(1\~ havde fra 80-180 Snese pr. 
1\ \I tter, Rødspætten var af udmærKet 
I\: nllitet, vejede 16-27. Pd. Snesen 
og betaltes med fra 21i,,-61f2 Kr· 
Snesen, saa for manges Vedkom
mendebl2v det jo en smuk Forret· . 
nillg.Flere af de øvrige Kuttere 
skulde være søgte helt hed tIlHorns-
1'1''', da Fiskeriet pa::t <:le ngrdligere 
l i e;gende Pladser ikke havde været 
delll gunstig, men 'derfra er endnu 
ikke hørt noget Resultat. I Katte
'gat er der uf henved en halv Snes 
h:: nttere i Farvandet N ord for Læsø 
gj1lrt Fangster af frn 40-180 Snese 
pl'. Kutter, Rødspætten veiede 12-
l J Pd. Snesen og betaltes med fra 

11/2-21/ 2 Kl'. pr. Snes, den høje 
Pris opnaaedes i U gens Begyndelse, 
førend der var kommen Tilførsel fra 
Vestkysten. Disse Kuttere havde 
desuden ca. 2000 Pd. Slethvar, som 
betaltes med 15 Øre pr. Pd. Et 
liglL&nde Antal Kuttere indkom fra 
Aalborgbugt med fra 100-250Snese 
pr. Kutter, Rødspætter af mmdre 
Kvalitet vejede 9-11 Pd. Snesen 
og betaltes med 1 Kr. 10 Øre til 
1 Kr. 40 Øre pr. Snes. 3-4 Stkr. 
havde fra Kobhergrunden .Sydøst 
for Sæby mindre Fangster, fra 40-
100 Snese pr. Kutter, vejende ca. 
14-16 Pd. Snesen og betaltes med 
2-3 Kr. pr. Snes. desuden ind
bragtes dprfra i~lt ca. 1000 Pd. 
Slethvar og Skerissing, som betaltes 
med 15 Øre pr. Pd. 2 K vaser ind
kom igaar fra Sverrig med ialt c3:: 
2000 Stkr. levende Hummer, og pr. 
Dampskib fra Kristianssand tilførte s 
ca. 1500 Stk., alt til herværende 
Forhandlere, svensk Hummer er 
falden noget i Pris, men den er 
heller ikke af en saa god Kvalitet 
som de norske, som stadigvæk be
tales med 1 Kr. so Øre pr. Pd. en 
gros ab Norge, direkte til Tyskland 
overlossedes her i Jernbanevogne ca. 
6000 Stkf. - . Il. 

Dallsk Fiskeriforenings ( 
Hjælpefond. 

Dansk Fiskeriforenings Hjæl pefond, 
som" har til formaal at støtte for .. 
ulykkede Fiskere og deres EfterI:itlte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade Nr. 20. 
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ltøbenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i U gen fra 30. April tll 7. Maj 1899. 

I ~ I ~= ~",Itt '" "'~ l I bØ~ "Cl 
.':Il.!:! CD .~ '" ~= I:il:= :å~ I 

ø CD CD >. r.o:; ::5! 0.<::> 
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Danske Fiskerfart. : Pd. I Pd. I- Pd. I Pd. I Pd. I Pd. I Pd. 1 Pd. I Pd. I Pd: I Pd. 

6 fra Frederiksh. 20628 
20 fra andre Pladser 301321 I 182 1\1075 sI I 420 7 

Danske Kvaser: 
9 fra Frederiksh. 1151120 

11 fra andre Pladser 352801 110800 5 

4 svenske ~'isker-
fartØjer ... 5580 

pr. Baad og VOån 
fra nærliggen e \} 

Fiskerlejer . . . 2336 4 760& 490 7361 I 122 
pr. Jernbane & 1(1 11 

Dampskib .•.. 25104 3880 2000 2 1184 4 3316 64326 8 265000 11180 4395 4010 
-- ---- --------

laIt ... 3S80 2182 4595 11891 64746 265490 18541 4395 4132 

1) 126 Pd. Tunger og 56 Pd. Pighvar. 2) 1540 Pd. Tunger og 460 Pil. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper' 
(i) To- sk. El) 106 Pd. 'l'orsk og 225 Pd. Kuller. 7) Stenbider. 8) 61416 Pd. HOInfisk og 2910 Pd. Stenbider' 
H) 4968 Pd. Aal og 2393 Pd. Aalekvabber. 10) Aal. 11) 3610 Pd. Laks og 725 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 553528 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: -Rødspætter: levende; Kr. 2,50-5,25, Kassefisk 
Kr. 1,60-3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 0,90-1,25 pr. Lpd.; Sild, Kr. 0,30-0,75 pr. 
Ol; Aal, Kr. O 25-0,60 pr. Pd.; Laks Kr. 0,50 -1,40 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50-0,80 pr. 
Pd.; Gedde, Kr. 0,25-0,40 pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 1,00-6,00 pr. Snes; Rejer, Kr. 1~25-
1,50 pr. Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckern fø rde Fiskeau kti O n 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrtt,pper, Makt'el, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. . Højeste' Priser 
H. "W'iedem.ann iuniop. 

';- - Telegramadr. : Fischwiedem,ann. 

Laks- & Brredyngel. 
I April,Maj og Juni 

Maaneder leveres kraftig 
Ørredspgel fra Fiskeri .. 
selskabet i Viborg. For
sendelsen sker i Selska
bets Emballage og a 10 
Kr. pr. 1000 'Stk. ab 
Vibori Station. 

Annoncer I fiskekroge- Fabriken 
i Medlemsbladet tilb d .", - Selftle •• m.l i.lhrg 1888 .,u ' 

, .., es og 1 Kebd baT,uss 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
OrøliDegade 10. 

~'or øtaaeride Avertissementer, 
in,drømmeø betydelig Babat. 

anbElfaler sit Udsalg at alle !:Surter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, JæTb 
som Messing. samt Pilke i Tin og 
Bly, FOrBendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strand,træde n. 

B:lfbe~~ 1', 
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Københavns Mekaniske 
, Net Ir. G arB..,F ab rik 

M. L. Utzon, Mariendalsvej S6. 

Bundgarn & Aalevaad 
leveres i 
denne Maaned hurtig. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima ~merjkansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
1 alle I{valiteter. 

Nykjøbillg 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. 

Altona Fiskeau\ction. 
JOHANN COHRS, beediget ]fiskeauctionator. 

Rreradr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,'f5. Helsingør", 

h~vt'rer efter Bestilling eller ffa Lager ft'a vor med de nyeste og bedste 
:;\laskiner forsynede, Fabrik: Silde-" Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader. 
Itejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre SlagsNæt og Garn. Bom
uldsgarn, HamlJegctrn og Hørgarn i alle N r. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..4.alekuber, Kork, Flaadtræ ol' KateellU 
Itu ves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 



, ~s-----
Nr. 20. IS. Maj. 1899. 

Med.l.e:EXl.sbJ.adet udgaar, hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse, til 

Frantz, (hrlsttreu, Grønnegade IO, København K; Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 
I,nje af l/S Sides Brede; for stahende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. , 

Indhold: Dansk Jfiskeriforenings Gt:>neralfor
amling. - Flskedbereininge,n for Finaueaaret 1897 
-98. Nye Pate. ter. - lsiandsfiskeriet. - Mindre 
Meddelelser. '- Fi.skeriberetninger. - Køb,mhayns 
'l'ilførsel og Udførsel af h'isk for Aaret 1898 samt 
Københavns Forbrug. Dekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
ga.de 20, Stuen, København V, er aabcnt 
fra 8-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 0-7 Svånemose
gaardsvej 2 A, S S. Sager vedrørende Re .. 
daktlonen af Medlemsbladet bedes sendte 
til' Kontoret. 

Breve og andre Forsendelser til For· 
eningens Konsulerit bedes altid alene adres
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 

,'København V. . 

Eftertryk af Medl~msblad~ts Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Capt. A. Søl1iD.t, Danish' COJlsulate 
a, .u.aGØvy COlJri, 

London E. C. 
Teh~giam Adr.: 8elllng,' L~DdoD 

. C'apt. A. 'søWng, 
u •• nandal" 80, Part' A vaue, 

Hull. 
Telegram-Adr.: 8elllng, Hull. 

S~ll:tundehaler, 
'som ' indsendes' til "Dan~k Fiskeri

. , forening", bedes adresserede til 
, " Universitetet8 Zoologiske Museum, 

I .København K~, og ikke til For
. \.eningens Kqntor. ' 

< ' 
.' 

Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling. 

Lørdag den 22de April 1899., 
(Fortsættelse.) 

Fiskehandler Kr. Mikkelsen.: tDet 
,forekorri mig, at IHr. Villumsen be
gyndte at trække i Land, men jeg 
holder' mig til~ hvad han begyndte 
med at sige, at Frederikshavn var 
stor, meget stor, og. da den aldrig. 
ellers, havde - henvendt sig til For-

,eningen, var der ingen Anledning til 
at støtte den ved denne Lejlighed. 
Saaleoes løde Hr.Villumsens Ord, 
og de Jade sig ikldJ hortforklarø. 
Det. har glædet mig, at, den ærede 

, \ ' 
Dirigent har meddelt, at den virke-
lige Grund . til, at Andragendet ikke 
blev b'lvilget, var det pekuniære 
Spøl'gsmaal, og det er ogsaamin 
Opfattelse .. J eg kan ikke se rettere, 
end at naar man gi,ver betydeli~e 
Tilskud til andre ,Formaal ve.drø
rende Fiskel'iet, burde man ogsaa 
have taget dette Andragende i Be'a 
tragtning. Overfor Entreprenør Thom .. 
sen fra Hjerti.ag, der synes at tvivle 
om Nytten af disse Fiskerskowr og. 



i hvert Tilfælde foretrak l at 'yqe Un
derstøttelse til' Fisk~rne, saa de 
kunde rejse, hr~J'hen de 'vilde, fo:r:at 
tage Undervisning og lære nyeFi
skem aader' o. s. v., skal jeg bemærke, 
at Fiskeskipperskolen ' i Frederiks
havn ,ikke som Skolenpaa Vallekilde 
givel' sig al, med den mere elemen .. 
tære Undervisning i Geografi, Hi-

, stdrie o. s. v. men kun lægger~Væg
'ten paa Navigationen, der er det 

allervigtigste for Skibsførerne; og 
det Fag kunne de lære deroppe li
gesaa godt som noget andet Sted i 

I hele Landet. 
Krydstoldassistent Olsen, Gr~naa: 

~ Jeg skal i Tilslutning til, hvad der 
er udtalt om Fiskerskolen i Frede· 
. rikshavn, bemærke, at jeg anser det 
for at være af overordentlig stor 
Betydning, at nav,nlig Førerne af 
større'. Fiskefartøjer have nogen nau
tisk Kundskab. Man kan naturlig-

'vis være en udmærket Fisk~r uden 
at være en god Navigatør, men for 

'at være en dygtig Fisker og Fører 
af de nuværende Fiskefartøjer paa 

'Vesterhavnsfiskeri, bør man have 
baade Rraktisk og theoritisk TI ddan
nelse. Efter ~t. EntreprenørThom
sens Udtalelse, maatte man tro, at 

, n'aar en Mand har Eksamen, kan 
han ikke være nogen dygtig Fisker, 
idet han udtalte, at de Navigatører" 
han.;{kj~p.dte, som havde kaste sig 
over' Fiskeriet vare komne galt fra 
det. Det vil jeg saå ,godt tro, at 

,ban har' Ret i, men disse' Folk have 
naturligvis ogsaa manglet :Praksis " 

'''Som Fisker~, '~" derme~ .,~,~,~~,,,~nde
lig heller ikke bevist, at det vil 
være uheldigt' for en Fi~ker at lære 
Navigation. Naturligvis have Fi" 
skerne udmærket godt af at faa 
nogen theorethisk Uddannelse. Man 

maa naturligvis takke Regeringøn fo~ 
det ~ensyn" den ' ved Aft'åttelsen ,af 
Sønæringsloven tog til Lettelse for 
Fiskerne, men. dette Hensyn var saa , 

,stort, at Fiskerne· selv, ikke troede, 
. derpaa. Jeg troede 'det heller ikke 
~ selv ret, før jeg saa Loven. Der 
kom en Mand til mig qg bad mig 
at affatte en Ansøgning for; ham om 
at blive fri for at tage Eksamen 
for føre et Fiskerfartøj. Vi saa 
nærmere efter i Lov~n og' kom til 
de~ Resultat, at en Fisker. uden 
Eksamen httr Lov til endog' at 
føre en Damper paa indtil 100 ,Tons 
over hele' Nordsøen, naar, den kun 
bruges til Fiskeri. Derimod skal en 
Fører af en Fragtdamper have en 
Masse Eksaminer i N a vigation o. v. s . 
for at have den samme Ret. Naal' 
nu 2 saadanne Dampere, en Fiske
damper og en Frjtgtdamper, , mødes 
i Søen maatte man kunne ,forlange 
noget nær det samme Maal af nau
tiske Kundskaber bos begge Skibes 
Førere. Den Fører, der mangler 
diCJse, ' kan paa en Maade blive 
farlig for sit Skibs og Maudskabs 
Sikkerhed og til DelS ogsaa for sine 
Omgivelser. 

Jeg tillader mig derfor at anbe .. 
. fale, at ger ,gøres noget for at støtte 
Skolen' CFrederiksha vn. De andre 
N avigationsskoler støttes jo af Sta· 
ten, hvorfor skulde Fiske'~sKblen 
da ikke støttes, nuar den er for· 
maalstjenlig ordnet.' 'It" 

N aar jeg dernæi(~kal tillade mig 
at omtale vOlh.'·lbknle Sag, Fiskeriet 

"fra Grenaa, skal jeg· o'ply'se, at dette 
er'"'[+af ga.nske . betydeligt. Omfang. 
Sidste Aar er der fisket for' over· 1/, 
Mill. Kr., siønt Rødspættefiskeriet 

'har været daarlig~. Det plejer jo 
altid at skifte med magre og fede 



Aar mal1em hv~randre~ men naar 
Here' ma.gre Aar indtræffe, tr~enger 
der sig blandt Fiskerne et vist Mis~ 
mod ind, qa ~an mener, at en foru-' 
roligende ' Aftagen af Fiskeriet nu 
virkelig er til Stede. Dette er dog 
kun rigtigt, naur man ser hen paa 
TIdbyttet for 'den enkelte Mand. 
Antallet af Fiskere tiltager staOig, 
og den' Divisor, hvormed Totalud-

\ 
byttet skul deles for at faa den en-
kelte Munds Part, bliver større og 
8tørr<" "den at Totaludbyttet vokser 
i samIlle Forhold. Man maa derfor 
se at højne Fiskeriet saaledes, at 
hver onkelt l~'isker faar det størst 
mulige Udbytte deraf, og vi ere jo 
ogsaa alle enige om dette MaaI. Er 
der nogen tJ' overensstemmelse, mel
lem os, da er det kun om Midlerne. 
Det vilde da først og fremmest være øn_ 
skeligt, om elfhver ,Fisker kunde opnaa 
at blive Partreder i det Fartøj, ,hvor
med hun fisker, og vi maa tilraade 
de unge, som ikke allerede have Fa
milie, at pa-sse vel' paa deres For
tjeneste, for at· de kunne samle 
Penge tH Hjælp til et Ftutøj. Der
næst haves allerede. Understøttelse 
fra Statens.Side, idet der' hvert AaI' 
fra Staten gennem Kommunerne ud
la anes en Kapital til' Fiskere, og i 
4ar er de.t: saaledes' bevilge.~; lOO,OOO 
Kr. Det ~r en udmærket god For-

hanstaJtning for Folk,' somere tvungn'e 
til at laane ,~ig frem, men ,den har 
dog den Fejl, aF, den ikke altid kun 
komme de Folk til Gode, som man 

'muligvis D.etop ,~ar. tænkt paa,' og 
\ Grunden hettiler den" at Kom.mu
.perne i~e altid stille,,,pig tilstr~kke- li 

lig liberale m.' B. t. den Ga.anti, 
qer 'skal ydes for di~e Laun. Nogle 
Stede,r .forla.nges Prioriteter < i' faste 
<~J~ndommve! andre Steder Kautioner. I 

Maa jeg her gjøre en Henstiiiing 
til de tilstedeværende Medlemmer 
om muligvis j deres Hjpm, nt arbejde 
for Sugen, og skal jeg dertil oplyse, 
at Kommunalsty\>elserne i Grenaa 
og Grenaa Gn mmelsogn have ordnet 
denne 'Sag paa en Mande, som jeg 
fuldt ud maa bringe dem min Tak 
og Anerkjendelse for. De udlaane 
der indtil 2 i s af Fiskerfartøjets eller 
Partens Værdi, roen der forlanges 
hverl{en Prioritet i fastelEjendomme 
eller ~aution. Der kræves kun første 
Prioritet i det Fartøj eller den Part, 
hvorhl Pengene udlaanes. Hvis der 
udlaantps et Beløb svarende til Far
t0jets fnlde V ærq,i, kunde en større 
Garanti vel nok være nødvendig' 
men ikke her, hvor der k~n gives et 
Laan for 2/S uf V æl'dien. Det fore
kommer mig, at denne Fremgangs
ma:u]e er særlig at fortrække, fordi. 
man her først komm€'l' til 'at hjælpe 
dem, - som mest trænge til at hjæl
pes, . nemlig dem, som have vist, at, 
de selv ville hjælpe, ved gennem 
'Sparsommelighed at have erhvervet 
sig E\"ne til at /skaffe l/S af Fartøjets 
eller Partens Værdi til Veje. Det 
vilde vistnok være heldigt for Fi
skerne" om denne U dlaaningsmaade 
kunde finde EfterliglJil)g andre Ste .. 

, der. 
Man har dernæst henvist til den 

FQrbedring i Fiskeriets Vilkaar, 
, "l). ." 

som forventes" at blive en;;.Følge af 
Konventionen VI m.ed Sverrig, der nu 
Jun mangl~r,de~ svenske Regerings 
Anerkend~ise.Den maa nu særlig 
imødeses medGl~de, fordi Kon-

,"~ , '!, ... fT'\~ 

ventionens oprind<elige Art.' 5 er 
bortfalden og dermed ogsaa For
budet mod at benytte Vaad Syd for, 
Læsø i de, tre Vintermaaneder. Vi 



atvente nu, med Spænding den sve~
ske Regerin~q Beslutninger.1 

Endnu skal jeg kun bemærke, 
at en :V~ estkysthavn , foruden at være 
nødvendIg for dem, som skulle ud
nytte Vesterhavsfiskeriet; ogsaa vil 
bidrage til at højne Fiskeriet i 
Kattegattet, fordi alle de større 
Kuttere, som fiske stærkt, ville kun'
ne trække ud i Vesterhavet og 
holde sig der, saa længe' der er 
Tale om at tjene noget. Dog, den 
Sag foreligger jo ikke her i Dag, 
eftersom Havnekommissionens Be
tænkning endnu ikke er fremkom
men. 

Den samme Havnekommission 
har jo haft flere forskellige Havne
forhold til- Undersøgelse, og 'jeg kan 
kun beklage, at ikke ogsaa. Grenaa 
Havn er kommen med derind under. 

'Som Repræsentant for Grenaa er 
det, rimeligt, at Grenaa Havn. nær~ 
mest ligger mig paa Sinde. Da 

'jeg imidlertid har baade talt og 
skrevet om den Sag, skal jeg ikke, 
trætte Forsamlingen videre med Be
skrivelser" men kun gentage og 

,fremhæve, at hvad der mangler ved 
Grenaa Havn, er kun en For
længelse af Østmolen ca. 150 Fv. 
ud i Nordøst. J eg kan dog ikke 
nægte mig den Tilfredsstillelse at 
citere en Udtalelse, jeg for nogen 
Tid si~en, hørte af en Fisker fra 
Harboøre,, som fører .. ~n stor""Lim
fjordskutter og i lI\ange Aar har 
fi:sketfra Grenaa saa vel som paa 
Vestkysten. Efter at vi havde talt 
om Besejlingsforholdene ve4, ,Thy bo
røn under Vestenstorm, e~dte han
med at sige: Jeg vil dog sig~ Dem 
en Ting: J eg vil hellere holde pau 
Thyborøn Kanal lDed en Vesten
storm, end ~aa Grenaa. med 

en østenstorm. Uette' /' er" beteg. 
nende ikke alene for Grena}ts, men 
ogsaa for Vestkystens Forhold. 
J eg tillægger denne Udtalelse 4 saa 
meget større Betydning, som den, er 
kommen fra ,en Mand der ovre fra," 
e'n Mand af det Folkefærd, som kun 
voxer op paa Jyllands Vestkyst. 
Vi kende jo Vestjyderne, de ere 
lidet talende men meget tænkende, 
og hvad de sige, kommer ud fra en, 
ren og ærlig Overbevisning. 

Med Hensyn til at ligge i Gre
naa Havn lDed F~rtøj samt opbeyare 
Fangsten, skal jeg henvise til, at 
min æred~ Sidemand (P . Poulsen) 
har gjort sørgelige Erfaringer om, 
hvorledes Havnen 'er. Han har bl. 
a. sidste Efteraar 'faaet omtrent en 
hel Ladning R.ødspætter opslidte ved 
at ligge i Grenaa Havn med Paa
landsstorm . 

Mellemhavn'en er nu under, Om
bygning, men da den gamle Indre
havn fyldes op, vil }fellemhavnen 
herefter blive optaget -af Joller og 
Hyttefade, saaledes at Kutterne 
alle ville komme til at benytte 
y drehavnen, og det vil navnlig for 
de smaa blire et kostbart og ube
hageligt Oph<;>ldssted. Altsa~, det 
er at haabe, at der snart maa ske 
noget tg ,Forbedring "af Havne
forholdene, ved' Grenaa, e~ :For:. 

. bedring, som, mere' og mere paa~ 

trænger sig. 
H vad Tilsandingen ~ngaar, have 

Dybdeforholdene efter en stor Op· 
'mudring i 1895 :været ret tilfreds

stiU_en4e. - Løbet har ~e~ . af og til 
forandret sig t}oget, men maO"mener, 
af disse Forandringe~ skyldes Yder
mole~s Form. Det; der mangler, 
er en· Læmole, da det er Søen og 
Grundbraaddet~ som gøl'Havnen 
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farlig at besejle' og daarlig at ligge 
i~ Disse Omsblmdigbeder have v~
ret forudsete, og Spørgsmaalet om 
en' Læmole har ogsaa været oppe, 
dengang Havnen blev bygget. Den 
første Tegning til Grenaa Havn 
blev lavet af daværende Havne
ingeniør Ob el i Aarhus, nu' Stads
.og Havneingeniør i Korsør. . Jeg h~r 

_ aldrig set den T.egning, men jeg har 
set et andetProjekt,ifølge hvilket begge 
Molerne· skulde løbe ud i øst med 
Indløbet mellem sig, og dernæst en 
lang Bølgeskærm foran til.at dække 
Indløbet og Havnen mod Sø og 
Dønning. Saa forlangte imidlertid 
Vandbygningsvæsenet, ~t denne Bøl
geskærm skulde lægges saa langt 
ud, at· de Skibe, . som kunde veDrtes' 
atsø~e 'Bavnen, .l[\lndeankre op 

\ bag'Skærmen uden at svaje "i Kolli
lion med E;avnens Værker. Set fra 
et sømandsmæssigt Standpunkt maatte 
man absolut give Vandhygningsdirek
toratet Medhold i det Forlangende, ' 
men desværremaatt~GrenaaKommune 
forlade hele Projektet, da, man med 
Bølgeskærmen vilde komme ud paa 
4Fv. Vand og derved til en Be
kostning, som var-uoverkommelig . 

. Senere under ~ygnings~rbejdet gik 
det uheldigt med Entreprenør~rne. 

EIldøde,en anden gik Fallit, og 
hver Gang led Kommunen store 
Tab, og tilsidt maatte ,den selv over~ 

'~age BygJØngen' af Haynen.' Pen
gene slap op, og Kilderne til at øs~ 
Penge af stoppedeg, og Følgen blev, 
at man 'maatte afslutte Bygningen' 
netop pa~l. et 'Punkt, hvor man ~krilde 

. have 'begyndt det; som skulde have 
givel Havnen sin rigtige Karakter, 
nemlig ved Læmolen. Man lavede 

, 83.a. et 'Surrogat ft)r en Læmole, nem
ligøtindadgnaenc!e Kllæk :pa~ Y qer-

molen, men dette er bogstavelig talt 
værre end slet intet. 

Paa sidste Generalforsamling ud
taltes af Hr. Kommandør Bojesen, 
at Grenaa Byraad vistnok i sin Tid 
var gaaet imod Vandbygningsvæse
senets Forslag. J eg ~ed ikfe; .hvor
vidt der ha.r foreligget Forslag fra 
Vand bygningsvæsenet, . men tror. at 
vide, at den Form, Havnindløbet 
har faaet, er i fuld Overensstem
melse med Vandbygningsv~senets 

EOl'langende. Saa vidt jeg ved, er 
man n'emlig ikke berettiget til at 
hygge Havne, som man selv' lyster; 
lilan er altid underkastet Vandbyg
ningsvæsenets Kontrol; dog, det slcal 
jeg ikke komme nærmere ind paa. 
Det roaa være temmelig ligegyldigt, 
om det her er den ene eller den 
anden P8l't, der har Skylden. Fi .. 
skerne ere i ethv.ert Tilfælde uskyl
dige i den Sag, og det er for dere~ 

Skyld, at Havnen bør forbedres og 
gøres ~aa god som muHgt. Vand
bygningsdirektøren har ogsaa vist 
sig at være overordentlig ~enlig 

stemt for Grenaa Havn og at have 
et praktisk Syn paa- Sagen. At 
Grenaa i .1895 fik øn Bevilling til 
Opmudring af Sejlløbet til' Havnen, 
skyldes aabenbart i første Række 
Vaudbygningsdirektørens varme Ind
stilling til Ministeriet, af J hvilken 
jeg selv har læst et Aftryk;" 'og der 
er ingen Tyivl om, at Vandbygnings
,direktøren ved det sidste Bidrag til 

.' Havnen ogsaa' har ~agt det' betyde-
ligst,e Lod' i V ægtskaa1en. it'_ ID 

Der . er i Rigsdagen. bleven be .. 
vilget flere Beløb til Havne, sau:-' 
ledes Gilleleje og Hundsted, og man. 

. maa yde Regeringen fuld Aner
kendelse for disse Be]øb, der ere 
f~14n~ paa forholdlivifi tørre Steder t 

:;..1 
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·Det gælder ogsaa om Bevillingen 
af 80,000 Kr., som Statens Bidrag 
til en Havn ved Sjællands Odde, 
sornsikkert ogsaa i Fremtiden :vil 
blive af stor Betydning. 

M. H. til Anholt Havn ta1t~ jeg 
i Fjor for "en ,Forbindelse med Land 
der. Nu er ~er opnaaef, at Havnen 
'skal bygges landfast, hvad der vil 
have stor Betydning ikke blot for 
Ø~ns Beboere, men ogsaa for andre 
Fiskere, som ville komme der. For 
de jydske Fiskere Til denn~ Havn 
naturligvis ikke kunne faa n'ogen 
videre Betydning, men det kan jo 

,under daarlige Vejrforhold være be~ 
hageligt at have en Havn der.' 
Havnens Nytte for Danske gælder 
navnlig de sjællandske Fiskere, og 
det er uden' Tvivl ogsaa dem~ hvor
til Hønsynet er taget. .I ydernes 
væsentligste Interesse af den A n
holthavn, som nu kommer, er, at 
der v:ed det nu foreliggende Projekt 
antageligt vil spares en l\Iillion Kr., 
og der er da et Haab om, at denne 
Besparelse kan komme de jydske 
Havne til Gode, nemlig bl. a. Gre
naa og ogsaa den bel' i Dag, 1id
ligere, omtalte Hou Havn. Paa 
sidstnævnte Sted tror jeg ikke, ' der 
skal saa meget til for at beskytte 
Havnen mod Tangen, som kommer 

, ~ ,u' . 
sydves~ r fra, Der, kunde vistnok 
der for en billig PJ'nge bygges et 
Slag$ Bolværk af p'æle, saaledes at 
Tangen der kan fartge'-s 6g sel~ dan~a 
li~~pm en V ?ld.;' " 

Vore Fiskeres H aabstaar først 
og fremmest til MinisteJiet og Vand
bygningsdirektøreIJ" nemlig at der 
fra den Kant maa, fremkomme For
slag til en Bevilling til Forlængel
sen af Grenaa Hatris0stmole, og 
dernæst staar Haabe't til Rigsdagens 

, I 

Ting, hvis Tilslutning Fiske~e dog 
ikke tvivle om. Endelig næres 
,det Haab, a,t Dansk Fiskeri
forenings Bestyrelse vil gøre sit 
Bedlite til Fremme af Sagen. 

Paa sidste Generalforsamling ud
talte jeg; 'at vi vilde være Bestyrel. 
,sen taknemmelig, hvis den vilde ar-

I bejde paa en Forbedring af Gre~n$. 
Havn, men jeg-. vil i Aar udtale 
mig mere bestemt og direkte an
mode Bestyrelsen om' at arbejde for 
en videre For bedring af Grenaa 

,Havn, da denne Havn ,j Virkelig
heden aldrig er bleven rigtig fær
dig. J eg skal tleri indflette en An
modning om, at. der ~ ogsaa gøres 
noget for Havnen ved Hov. 

Fisker Rasmus Nielsen: Der 
blev talt om Bidrag til Fiskere, 
som skulde rejse rundt for at lære 
noget, men jeg vil foreslaa For
eningen hellere at sende fiskeri
kyndige Folk' tilFiskeriudstillingerne, 
da de nok vilde kooune hjem med 
gode Resultater. De Folk, man 
hidindtil hal' sendt ~ have vistnok 
nok ikke bragt noget syn'derligt 
Resultat bJe111; de have ikke for
staaet at se' paa det, 'vi netop 
u'ænge, tiL·· VedHgehbldelseD af 
vort' M;t.erialeog vore. Redskaber 
er en stor Udgift for os Fisk~re, 

'og kunde man' der lære 'noget hos';;, 
'udenlandske 'Fisker:e,,~m'h hvorledes, 
de præparere deres Redskaber, san
ledes at de kunne holde noget læn-

" JL' ' . 
: gEJre, vilde det 'være et storf\r~et, Re-

sultat, at :pringe hjem. ,H:Jad vi 
sende' paa ti dstillingern'eskulde og_· 
saa helst' bep.ø~mes af virkelig 
fiskerikyndige M~nd. Der, rettes ~ 
saa mange OpJ()rdringer til 'denne 
Forening, at Bestyrelsen tidt helst l, 

vil gaa udenom dem" men Forenm 
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gen' er nu engang blevet et ,Med- ' 
lemled mellem 'Staten . og Fiskerne, 
og Bestyrelsen maa derfor finde sig 
i, at der rettes Opfordringer, til 
den., Bestl:relsen behøvede heller 
ikke altid at vente r-aa, at der kom 

. Andragendet· ind til den, den maatte, 
kunne sende Medlemmer ud for at 
se lidt ,efter selv. Det er rigtigt, 
hv.ad, der er blevet sagt, at N avi~ 
gatører ere "omne galt .afsted, naar 
de vilde v~re Fisker~. Det har jeg 
set :fl~re Eksemplerpaa ; at være 
Fi$ker-N avigatør er ikke. det samme 
som',. at, væl'e Fisker og "omvendt, 
men 'd~ter godt' at være . noget af 
begge Dele. . N ti har jeg været 
Skipper i over sO' Aar, og skønt 
jeg i denne Tid hverken er {orliat 
eller rendt paa Grund, vilde jeg ikKe 
betænke' mig" paa at gaa paa en 
Fiskeskipperskole en J\Iaa,nedstid og 
lære noget, . hvis der kom en i. min 
Hjemstavn. Naar d"r er Tale om 
at faa Penge af Staten, mall. jeg 
gøre opmærksom P~ll., at der pr no~ 
get, ider hedder Politik her i Ver
den. Sogne~aadene er snart Ven
stre, snart Højre, og da Andragender 
om Penge skulle gaa gennem dem, 
kan Politiken let komme til at spille 
en Rolle' ved denne J.Jejlighed~ . Det 
er derfor forkert, at man ikke kan 
faa !~~nge af Statskassen uden med 
Sbgneraadet som Mellemled, sær~ 

. lig naar man omtrent kan 'stille Ga-
f, .. ~, .• 

ranti. J eg luit maattet .afsætte et 
godt Fartøj, fordi' jeg ha vde stor 
Gæld pati.' det til bøJe Renter; havde: 
jeg kuuaet faa Penge ,'o af Statetl~til~ 

. I -'TI a pOt.; havde j(lg kunnet klare mig . 
. 1 ~g ,beder Bestyrels,mf have· sin Op
mærksomhed hen"e,ndt paa at faa 
dette Forhold forandret, saaledes 
at . Fiskere, naar' de skulle støttes 

.' , 

af Staten, ikke skulle behøve at gaa 
Krebsegt,tng ved at lade deres An
dragende gaa igennem Sogneraad 
eller Byraad. 

Fie;ker Carl Hansen, Kallehave : 
Jeg ønsker ligesom, de (oregaaende 
Aar, at henlede Be'styrelsens Op
mærksomhed paa Fiskeriet i Smaa-, 
ntndene i Fjorde og Sunde, som 
synes mig at blive noget stedmoder~ 
ligt behandlet i Forhold til 'Fiskeriet 
paa det frie Hav, for hvilket der i 
forskellige Retninger er gjor betyde
ligt. Det maa dog staa klart fol' 
enhver, at Fiskerbefolkningen tager 
.l)tærkt til, særlig ved de smaa 
Vande; de ere lettere til"ængelige, 
Redskaberne ere forholdsvis billigere, 
og adskillige u~ge Mennesker, der 
synes, det er et frit og selvstændigt 
Liv at være Fisker;, søge til Stran
den for at ernære sig. Da der alt.
saa er Fare for, at de mind~e 
Vande med Tiden kunne blive over-

. fyldte med Fiskere,vilde det ~ære' 
klogt i Tide at søge at ophjælpe 
Fiskeriet i dem~ I Tydsklaaa er 
det ordnet saaledes, at kun et be· 
grænset Antal l,ran\ komme til at 
fiske i de mindre Vande, de· ø,rige 
mas. altsaa søge ud paa Havet. J ~g 
·har tidligere henledt Bestyrelsens 
Opmærksomhed paa den kunstige 

I Udkl~kning. I Smaavan<!ene, kan 
der vistnok. gø~e~ meget t~i(}i: at 
hjælpe Naturen. v.~d Udklækning af 
Fiskeyng~1. De~ er C. Eks: gjort: 

! Forsøg med L'aks, men G,edden~ 
som ,er meget værdifuld; er der ikklf~' " 
gjort ~ stort~ for. Den' kan dog fiskes 
hele Aaret rundt, rig af ,alle, i 
Modsætning til ''Ørreden - som 
nærmest kun Grund~jerne faa Nytte 
af. J eg vil derfor henlede -Bestyrel
sensOpmærksomned' derpaa.. Der 

, \ 

I, 
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er lidligel'e gjott et, ,saadnn ~'Qrsø.,g 

af Fiskt"r Vi llU;Ill sEm, som glædede 
'mig meget. N'u er Tiden' der til 
atter at tage fat paa denne Sag, 
da. vi' ha.ve' en Landbrugsminister, 
som særligt p.ar vist' sin Interesse 
for 'Fiskerisågen. Vi have siden 
Loven af 1888 ansøgt Qm at faa 
Maj Maaned fri ·fQr FQrbudet mQd 
Aalevaad, men det er kun lykkedes 
sidste Aar under den nuværende 
Landbrugsminister. Der blev derved 
forrige Aar tjent store Penge, som 
ellers vilde være gaaet tabt, Qg. jeg 
haaber, det samme vil slre iaar. 

Fisker Sørensen, N akskQv Fjord: 
Idet jeg bringer Bestyrelsen en Hil
s~n fra vor ForeniIlg, skal jeg QP
lyse, at hvad der særlig ligger QS 
paa Sinde, er, at al Undermaalsfisk 
i leveIlde Tilstand maa blire kastet 
'ud igen. DeV'edtægter, vi have til 
d'en nugældende Fiskerilov, vilde vi 
Qgsaa geFne behQlde, naar den nye 
LQV udkQmmer. Der drives hQS QS 
Fisk-eri af forskellig Slags baade 

I med Garn Qg Kroge, Qg oa' disse 
fQrskellige Fiskere ikke altid fQrliges 
gQdt sammen, 'ville vi helst behQlde 
de Vedtægter vi nu engang ha ve. 

Dirigenten: Bestyrelsen kan ikke 
gQdtallerede nu indlade si~ paa at 
sval e paa alle de Henstillinger, der 
gøres tH den. De I tiltrænge natur-' 
ligvis • nærmere 'O~rvejelse, men 
d'Hrr. vide jo., at deres Foredrag 
,blive stonQgrafisk Qptagne, ,og at de-. 
res Bemærkninger vilde blive tagne I 
nnder Overtejelsp af B,~s~Y.J;W-seD, 
naar den atter samles; Qg De viUe 
saa Qgsaa. paa en senere General
forsamling kunne kræve Bestyrelsen 
til Regn~ka'b, saafremt den ikke . har 
taget Hensyn til de gjQrte Henstil
linger, 

I Den næst~ Sag pa.a Dagsardenell 
var: 

5. Forsikringen af r danske 8ejl
tøjer til FlskeribrQg. 

Direktør Aiolplt Car:l: For iHo· 
vedafdelingns 9deDriftsaar (det' 
Aar~ SQm udløb den 3lte Marts 
forrige Aar) var Resultatet, SQm for
udset, ikke gunstigt. Driften viser, 
som det 'af det offentliggjorte Regn~ 
skab vil ses, et Underskud paa 11,445 
Kr. 58 Øre, hvoraf 10.000 Kr. dæk
kes af Statstilskuddet, medens Re .. 
sten udredes af Reservefonden,sQm 
derved reduceres fra 23,988 Kr~ 31 
Øre til 22,542 Kr. 73 øre. 

Med Hensyn' til det 10de Drifts
aat·, som sluttede den 31de Marts 
iaar, Qg for hvilket 'det definitive 
Regnskab ifølge Statutem.es . § 17 
først skulde aflægges næste Foraar, 
da stiller Virksomheden sig saaledes: 
Der blev tegnet 566 FQrsikringer 
med FQrsikrings-Sum 1,334,535 Kr. 
Qg Præmie 33,883 Kr. 10 Øre, mod 
i9de Aar 500 FQrsikringer med 
Forsikrings-Sum 1,011:,647 Kr. Qg 
Præmie 26,209 Kr. 68 Øre, mQd i 
8de Aar 444 FQrsikringer med For
sikrings-Sum ,848,051 Kr.Qg Præmie 
22,228 Kr. 27 Øre, mQd i 7de Aar 
438 Forsikringer med FQrsiklings
Sum 754,77-iKr. ogPræmie 21,465 
Kr. 15 "'øre. Virksomheden er alt-. 
saa, SQm det vil ses, i stadig Qgstærk, 
Fremgang . 

. Der er i alt til' Dato anmeldt 
, t15 . Havarier, vedrørende det 10de 
Driftsaars 1Tegninger; afll disse ere 
104 afgjorte med 33,288 Kr. 67 ø., 
medens 11 hfmstaa uafgjorte og an
sIaas til 2475· Kr. Aarets samlede 
Skade andrager altsaa til Dato. ca. 
35700 Kr. 
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: !-.t stØrre Skader ,skal narvn,s :, 
E,bjergt,r Kvasen "A.lbatrosU (For

sikrings-Sum'3550 Kr.) blev forladt af 
. Mandskabet i April 1898 udfor 
Blaavand, da Agterstævnen var knæk
ket. Bjergere fra Blaavand ind
bragte Fartøjet med en Bjergeløn' 
af 800 Kr.;' Reparationen' kostede 
270 Kr. 81 øre. Skaden altsaa i 
,alt 1070 . Kr. 81 øre. Esbjerger 
Smakken "Ida" (Fersikrings-Sum 
7700 Kr.) kolliderede i Maj paa " 
Elben med Skonnerten "Kestrel"; 
kostede 1988 ·Kr. 17 øre. Kutter 
"Luvise" fra Grenaa (Forsikrings
Sum 10,000 Kr,) led betydelig Brand
skade N atten mellem den 8. og 9. 
Juni; 'kostede 998 Kr. 58 ø., hvoraf 
dog refunderedes :os 798 Kr. 86 ø 
af vore Brandforsi~ringsreassurandø
rer. K vasen "Marie'" af G,'enaa 
(Forsikrings.Suu15000, Kr.} faldt ef· 
ter det aarlige Eftersyn ned af Bed
di~gen i Aarhus"og beskadigedes be
tydelig. Skaden androg 959 Kr, 15 
Øre foruden den. Bes~adigelse, som 
i Faldet tilføjedes en anden hos os 
forsikret K vase "Ane Kristine" af 
Grenaa; tlenne Skade androg 284 
Kr. Esbjerger Kvasen "Ima.nu:el" 
blevpa1lsejlet af Smakken "Grand 
Oharge".· Skaden kostede 1163 Kr. 
71 øre. Kutteren ,;8kandia" forli
ste paa Anholts N-ordside i Slutnin
gen af August. Inventaret og Sejl 
etc. blev bragt til Grenaa' og solgt 
ved Auktion, som indbragte Netto 
783 K.r. 98 øre. Forsikrings-Sum
men var 3335 Kr., og Skaden blev 
i :alt ,2738 Kr. 98 øre. Kutteren 

. ""Ø'vttritp I" (Forsikrings-Sum 13950 
\.Kr~)a(Lemvig grundstødte vedAnholt 
ii.81ut»ingen ~f August. Skaden androg 
1650K~. 4 øre. Kutteren "Karen, 

. Johanne~ ,Marie" (Forsikrinss-Su~ 

'4165 Kr.) ~iev ved U dsætnillpn i 
A'arhus staa~nde\ fast paa ·Beddj,.· 
gen, idet samme gik itu. Fartøjet. 
blev stærkt, heska:diget. 'Reparatiop 
og Omkostninger løb op til ·1394 
Kr. 75 øre. Da'Skibsbyggeren let 

en fattig Mand, er ingen Regres at 
f~a hos ba.m, og 'Aarhus Havn nægter 
at have nogensomhelst Erstatning .. 
pligt. Der synes derfor al Grund' 

,for Fiskerne '·til ikke· at . ladede 
narlige Eftersyn og andte· Repara." 
tioner foretage i Aarhus H·avn, saa" 
længe Beddingsforholdene lade saa 
meget tilbage at ønske. 

Kutteren "Enigheden" af G,"enaa 
strand~de i December ud for Skel
lentorp i Sverrig (i Nærheden af 
Halmstad). Fortøjet ,var ·forsikret 
for 3020 Kroner, blev tetalt V rag. 

,Skaden reguleredes med 2957 ."Kr. 
59 øre. "Kva'sen. Tordenskjold"a( 
Hornbæ:k:(Forsikrings-Sum 4500 'Kr.) 
las. i Stormen den 2.-3 .. December 
1898 for anker udfor Anholt. Si
den da har ma.n intet hørt eller,set 
til Fartøjet, som derfor maa være 
forlist med Mand og Mus. .4690 
Kroner .. 

Under Forudsætning af" at ;"de 
iltke mange endnu løbende Risikoer, 
soni vedrører 10delJriftsaar, ikke" 
bringe særlig betydelige Tab, vil 
rimeligvis det difinitive Regnskab 
for 10de Drift$a:a:r opvise e\ Under~ 
skud paaca.. 13-14,00ØKr, .h.vQraf \ 
.10,000 Kr. udredes af Statstilskudet, 
medens RAsten 'afholdes 'af' Resetv&- ' 
fonden. ' Det' er ganske· intel"esstt~t. 
at se, hvor stor' Fremgangen har 
været. ' Medens Præmierne i 'Aaret 
1890-91 udgjorde 15,660 androge 
de.i Aaret 1897-98 26,POO Kr. og , 
nu i Aar ca. 34,000. Kr. Denne 
enorme FreUlgang skyrdes f~rst 01\ 

.. 
~ : 



fremmest SttAtstilskudet, 'men ogsaa 'I 
det ihærdit:t' A arbejde, som vor 
Forretningsføn,~' Hr. Aage Bramsen 
har lagt ind i Sagen. Jeg maa 
bringe ham en Tak for det Arbejde, 
han har ydet, og baaber, at han vil 
vedblive at være \'-or Forretningsfø
rer, skønt Vederl8.'git er meget 
ringe. 

Den særskildte Afdeling har og
saa i sit 7de Driftsaar, der omfat
ter Tidsrummet fra 1ste Mårts 1898 ' 
til 28de Februar 1899 modtaget 

10,000 Kr. i Statstilskud, dos, kun 
pa~ den Betingelse, at "Afdelingen" 
fra lste Marts 1898 indenfor visse 
Grænser aabnedes ogsaa for Damp
skibe, der er beskæftigede vedFi
skeriet under Island. Paa Grund 
af svævende Havarier kunde denne 
Afdelings Regnskab ikke afsluttes 
-ved Dansk Fiskeriforenings Aarsbe
retnings Trykning. Det er nu imid~ 
lertid afsluttet og vil komme til at 
se saadant ud: 

»Forsikringen.« Særskilt Afdeling. 
7de Driftsaar. t. Marts 1898-28. Februar 1899, 

Vinden- & Tabs Konto. 

Administration. . . . . 
Agentprovision . . . . . 

. Vurderings Salærer . . 

646 24 
173 85 

Aarets Præmier .... 113090 158 
Indvundne Renter. .. 2513 79 

42 " Reass. SkadesErstatning 53 98 
Ristorni. ....... . 

'" 
4068 70 Underskud, . . . . . .. 3152 66 

Reassnrancepræmier. . 6255 77 
Aarets Skader: 

bet. i Drirtsaar~t 2413.27 
," efter 28/.99 2236.18 4709 45 

Kursdifference paa 
Effecter 3007' 60 

Stempel Afgift. . . . . 8" 

K~8811 01 Kr. 18811 01 

Balance den as. Februar ~899. 
ObUg~tioner: I II Reservefonden: 

Kr. 63000 . d. l/a 98 ... 64512.84 
til..lKurs d. 28/2 '99 57532 50 +StatcnsTilsk.lOOOO.OO 

Kassebeholdning. ..t 13935 43 74512.84 
, Diverse Debitorer . 5397 29 -;- Aarets 

Underskud .3152.66 

Skader bet. efter 28/2 99 
Stem pel Afgift. . . . . 
Diverse Kreditorer .. 

. Kr. 

71360 18 
H; 

2236 18 -8 -" 3260' 86 

76865 22 
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tJnderskuddet afholdes af Stats
tilskudet 10,000 Kr. Resten af dette 
6,847 Kr. 33 Øre, henlægges til 
J;teservefonden, som derved .vokser 
fra 64,512 Kr. til 71,360. Med 
Hensyn til. de ellkelte Poster skal 
jeg bemærke følgende: Reassuran
. cepræmierne andrage det betydelige 
Beløb af 6255 Kr. 77 øre. "Af
delingen« , maa, nemlig reassurere 
paa Dampskibene i herværende Sø
forsikringsselskaber de Beløb, der 
overstige, hvad " Afdelingen" paa 
hver Køl ønsker at holde for ,egen 
Regning. Da Afdelingens Præmie 
gennemsnitlig er ca. 31/ 2 pOt. om 
Aaret, medens vi i Reassurance 
maa betale ca. 7. pOt. om Auret, 
saa er det· klart, at Reassurance
præmien spilleren stor Rolle i,Bud
gettet. 

Kursdifferencen . paa Effekter er 
3007 Kr. 50 Øre, foraarsaget ved 
den almindelige stærke Nedgang 
paa alle rentebærende Papirer~ Af 
Havarier i Aarets Løb kan nævnes 
.følgende. Kutter~n "Harriet" grund-

",stødt i ]\tHI nord for Gilleleje" blev 
. bragt ,flot af Svitzers. Hele Skaden 

androg 3535 Kr. T3 øre. Samme 
Fartøj havde i November i Snetyk
ning Kollision med Skonnerten "Au
gU'lt" af Marstal. Skaden blev af
gjort med ialt 975 Kr. 97 Øre~ 

Krydstoldassistent Olsen, Grenaa: 
Jeg har øn~ket at paatale et For
hold med Hensyn til Assurancepræ
miernes Størrelse~ Det synes mig 
ubiUigt, at de'større Fiskerfartøjers 
og Handelskvasernes A assarance-

~ f' , 

ipræmier skulle bestemmes paa Ba-
sis af deres forskellige, Hjem~teder,' 
da der dog er noget unaturligt i, 
a~ Fartøjets Hjemsted skal kunne 
have', n06,en Indllydelse paa 'den 

Fare, vedkommende Fartøjer' kunne 
løbe. ., 

Af Fartøjer fra Frederikshavn 
betales 2 1/ 2 % p. A. i Præmie, 
og saa have de Tilladelse til Sej. 
lads i Kattegattet, Skagerak og 
Vesterhavet. Af Fartøjer fra Lim
fjorden og Grenaa betales ogsaa 21/ 2 

% p. A., men de ere da kun 
forsikrede til Fiskeri og Sejlads i 
'Kattegattet. Ville de have Forsik
ringen, udstrakt til at gælde' ogsaa 
for Skagerak og V esterhavet, m.a.a 
de betale 1/2 % mere for hele 
Aaret, ialt 3% elleraltsaa 1/2 °/0 
mere end der betales af Fartøjer'fra 
Frederikshavn. Jeg skal tillade 
mj~ at henstille til Foreningen, om' 
man ikke kunde udjævne dette ulige 
Forhold enten opefter eller nedefter. 
Det maa, ikke optages som en Beo. 
brejdelse . fra min Side, da det skal 
indrømmes, at Forsikringen er over· 
maade imødekom mende i alle blot 
nogenlunde rimelige Tilfælde, og 
det omtalte Forhold er sikkert no.;. 
get, som Bestyrels~n slet ikke har 
tænkt over, men vil tage sig, af, 
saasnart den blot gøres opmærksom 
derpaa. Der 'har maaske nok i sin 
Tid ,været Anledning til at gjøre 
denn'e Forskel.' Lilllfjordsfiskern~, 
som kun vare vante til at fiske og 
sejle med Joller, have maaske nok 
manglet tilstrækkeligJ::Jv~J.sP i at 
sejle med de større Fartøjer og ere 
derfor v~l, ofte komne galt afsted, 
me~" 'denn~ Anledning er dog ,si k- . 
kert forlængst, h~~t. Man skal 
heller ikke foreskrive R{\gler, man 
ikke kan overholde, og det kan jo 
ikke', skjules, ,at Bestemmelspr' om 
Præmiernes forskellige Stør~else me ... 
get let kan omgaa.s. I Følge Sø .. 
loven og Registreringsloven , skal et 
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'i'aJ:tøj være lijemttttihørende' der, 
'hvor den korresponderende Rheder 
bor.' Denne' k;l Il imidlertid meget 
godt være en l\fanu, som slet ikke 
er Partrheder i Fartøjet, og man 
kanaltsaa .f'. Eks. fra. Grenaa me,
get godt for et lille Vederlag enga
gere en Mand i Frederikshavn 'som 
Suaamand som korresponderende 
Rheder; ,for sit Fartøj, skøndt dette 
faktisk doger hjemmehørende i Grena a, 
og Manden i Frederiksha~n ,ikke 
har' Spor at gøre med Fa.rtøjets 
Administration. Men kan sal. as
sUrere for 21/ 2 % p. A., og l fiske 
væk 'baade i Skågerak og Vesterha
vet. Risikoen maa være afhængig 

, ,af Naturforholdene i det p~agæl

dande Farvand og altsao. Tære ens 
_ for dem,. som paa samme Tid be

finde sig paa samme Sted. Der
næst har Mandskabets Størr~lse og 
Duelighed en Betydning, men det 
er næppe I større og bedre i Fartøjer 
fra F~ederikshavIl end i Fartøjer 
fra GretlaJL og Limfjorden; man 
bruger nemlig· ingen af Stederne 
1nere Mandskab, end der er nødven
digt. Hvad Før&rne angaar, da var 
det Spøl'gsmaal jo tidligere oppe, 
OlD ,demaaske manglede Ilogeh teo-

'retisk Uddunnelse, men de ',have 
alle faaet 'deres praktiskeUddan
nelsee~ten i større søgaaendeFar
tøjer,eller l i større ~iskerfartøjer, 
hvorfor ogsaa Kvalifikationerne maa 
blive omtrent ens, hvor. de end ere 
'fra. ~igeledes har Fartøjernes Be
skaffenhed en Betydning, og ihvor
vetdet . skal indrø,mmes, at man fra 
Frederikshavn liar en udmærket 
god Fis~e#laape, sao. haves mi og
'saabaade fra LimfjOl'den og fra 
Grenaa overvejende gotte og til Dels! 

nyeJ?artøjer, sOtn Bl'eg~t godt kUhne 
rangere rued Frederikshavnerne. 
, Paa Fiskernes Vegne fra ,Lim-' 
fjord~n'()g Grenaa skal jeg . meget 
anbefale en /Forandring i det om
talte Forhold~ 

I Dansk Fiskeriforenings Love § 
2, Punkt 2, staar 'der, at man bl. 
'3.. vil søge at lette Assurancen for 
Fiskeriredskaber. Jeg ved meget / 
vel, at det kan blive et farligt 
Spørgsmaal at komme ind paa, 'da 
man let risikerer at komme til at 
købe alle gamle Fiskeredsk<lber~ men 
der mærkes' en Trang paa dette, 
Omraade. I Esbjerg er oprettet· en 
Assuranceforening, som nu har. ar
bejdet i et Aar, . og i Grenaa ere 

,'Vi i Begreb med' at oprette en lig-
'nende, men den skal dog kun om
fatte de Redskaber, man altid har 

. Haand i Hanke med, nemlig Snur
revaad og Vaadliner. 

Hvis Dansk Fiskeriforening vilde 
tage Sagen i sin Hu.and, se at faa 
den ordnet med :h'orsigtighed og' 
mulig 'erhverve Statstilskud til den, 
vilde detgaa betyd(Jiligt lett~re,~nd 
naar vi ude i Provinserne . skulde 
'arbejde dermed. 

Hvis vi imidlertid selv 'Skulle op .. 
rettø disse Forsik ri n gsforenin ger, da 
ville vi anmode Dansk' Fiskerifor-

j enings Bestyrelse om mulig,atskttfte 
'os lidt Tilskud til dem, hvilket je(9 
tillade~ mig at heDstill~ til.den ·ærede 
Bestyrelse. 

Fisker H. Rasmussen, Svend
borg: J eg . har været Agent I for 
Assura.ncen _for Svendborg Told .. 
distnht siden 1892. 'Da jeg ov'ertog 
'det Hverv, var :dcr' ingen indtegnet, 
men nu er der '22. Jeg tør sige, 
at jeg i den 'Tid . har arbejdet med 
Iver o~ Intei'esse for' Sagen; 'og 
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skønt der 'har . været enkelte Hava
rier, er der dog ingsn, Tab lidt paa 
H;tndelskvaser, i Distriktet, og aIli
g~vel ere Fiskekutterne favoriserede 
fremfor Handesskvaserne. Handels
kvaserne ligge den meste Tid i 
Havnen, hvor de lade, og ha ve kun 
enkelte Rejser at gøre, f. Eks. fra 
Svendborg til København og hjem 
igen. 'Nu har jeg som Følge af 
den mindre Risiko for Kvaserne 
arbejdet hen til at faa' Præmien 
nedsat til 21/ 2 eller 2 pOt., men nu 
gaa~ man samtidig hen og ned
sætter den for Kutterne fra Fredp
rikshavn, som \ dog løbe den største 
Risiko, til 20g 21/ 2 pOt., hvad jeg 
ikke synes er rigtigt. Man skal 
vistnok i.kke stille højere Præmier. 
Skulde . der f. Eks. ,opstilles . højere 

. Præmier fOl' Handelskvaser, vilde 
Tilgangen af saadanne heh ophøre 
i mit Distrikt. Vor Forening i 
Svendborg har dog støtt~t Ass~ran· 
cen betydeligt. Vi have ganske vist 
haft nogle smaa :{Iavader, men de 
ere ! dog næppe løbne op til saa 
meget, !at det har opslugt den Sum, 
vi have betalt i Præmie. 

Redaktøl' .Videb~k:Under For
handljnge.rne om FOi'sikringen ' var 
d~r et andet Emnej'J~g gerne vilde 
h,enlede Opmæ1:.'ksomheden 'paa, og, 
hvoi'om jeg vil '~ede den gøre en: 
I.Ienstilling til Re;geringen, da der 
derved ogsaa kan ydes Fiskerne en 
god- Støtte. tI eg vilde gerne, at den 
Ulykkesforslkripg, vi have faaet,' 
ogsaa blev ndøtrakttil Fiskerne, at 
der. blev,' givet dem Statshjælp' tit 

, " Selvhjælp, thi selv kunde de ikk~ 
magte denne· Sag. Det er saa stort 
ct. Spørgsniaa.l" at det vanskelig;vil 
,kunne løses ved privat Hjælp~ Bver 
ilsker ~r ,jo i &glen sin egen' A.r-

• 

bejdsgiver, og det er virkelig sørge
ligt., at hans Efterladte skuIie være 

'nødte til at ty ,til Fattigvæse,n.et, 
hvis deres Forsørger forlisel' eller 
lider Afbræk i sit Arbejde. Vil 
den' ærede Bestyrelse derfor ikke 
anbefale, at denne Lov ogsaa kom
mer til at omfatte Fiskerne, saa-

'ledes at de kunne faa Hjælp til 
Selvhjælp. 

"Angaaende Forsikringen af Kva
serne vil jeg bemær~e, at en hel 
Del Kvaser ligge længere i Havn, 
end de sejle. Mange af de Kvaser,. 
som gaa til København, fiske ikka 
sall. meg~t selv, men opkøbe der
imod ,de andre' Fiskeres, F~ngst. 
Ovre ved Hov fiske de fremmede 
Fiskere, hvad 'de. kunne, og supplere 
saa deres Last hos de stedlige Fi .. , 
skere. Markedet kan da stille ~ig 
saaledes, at disse Kvaser g'Øre 20. 
Rejser til København i Løbet af et 
Aar, men kun maaske een Rejse til 
Ohristiania. De faa et· Telegram -
om at gaa derop~ og naar de komme 
Skagen ud , gælder Forsikringen 
ikke. . De maa I saa betale den 
større Præmie kun for denne eneste 
Rejse. De kunlle ikke forsikre for 
en enkelt Rejse til Norge, uden at 
Forsikringen skal 'gælde for hElle 
Aaret. Det er ikke faa baa.de 

• sjællandske og fynske Kvaseskippere, 
. d~r have talt til mig om (}lette For- , 
hold, og det. var ,derfor maaske rig
tigt at henlede Bestyrelsens Opm~rk-: 
som hed paa' de'bneSag. 

Fisker H~ Rasmussen, Svend
borg:'" 'D~nsk Fislieriforenings rAs-: 
surance burde som alle andre Assu
rancer . have 'en rejsende ,,,Reprælien., 
tant. Vi have saalede,s en' 'stor 
Assuranoe i Svendborg, 'og, Qaar .. et 

, Skib '~ar, lidt Skade ~~ elleran.det' 

" , 
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Sted, sendes der et Par ~f~nd der- . 
hen for at varetage Assurancens 
Tarv. Vi fik saaledes i Foraal'kt 
et stor Regning paa et Haval'i ved 
Flensborg, og jeg saa straks, at 
det var galt fat med den. Vi ga\t
derfo!' en Mand Fuldmagt til n.t 
rejse tB Flensborg for at undersøge 
Sagen, og jeg kan· forsikre om, at 
denne Rejse fik vi mange Gange 
betalt. Det l behøves maaske ikke, 
hvor der' iforvejen er en Agent 101' 

Assurancen, men ellers vilde det 
være godt at sende en saadan paa
lidelig Mand til at varetage Assu
rancens 'farv. Jeg harogsaa ar
bejdet for at fa~ det sat i Scene, 
som, Hr. Videbæk omtalte. J eg 
har selv været Kvaseskipper og ved 
derfor, 'at det kan fræffe sig, at 
K vas,en~ naar vi sejle fra Køben
havn til Frederikshavn for at op
købe Fisk, kan komme ind paa 
Dvalegrunden og faa Last med det 
samme. Vi skulle da ind til Fre
derikshavn for at faa Assurancen 
forhøjet for at kunne gaa videl'e, 
og der kunne vi saa blive liggende; 
til Fiskene ere kvalte, i Stedet for 
~t sejle direkte til Ohristiania. Alt
saa, en Kvaseskipper burde kunne 
skrive til sin Agent: Den' og den 
Dag gaar jeg til Ohristiania, og 
saa melde' sig, naar han kommer 
tilbage' tit" de danske Farvande'.' 
Han skulde da betale en højere 
Præmie for saa og saa mange D~ge 
eller J\.faaneder, han havde' været 
borte. Det har je'garbejdet paa 
ligefra jeg blev 'Agent, m~n det' er 
jo hver Gang bleven ~fslaaet. J eg 
beder Bestyrelsen tage Sagen under 
Overvejelse paany; thi jeg finder det 
ikke rigtigt, at en Mand skal be
t~le ~en forhøjede Pr~mie7 f3elv pm 

han kun' gØl' en enkelt Rejse uden- ' 
for Landets Grænser. 

Direktør Adolph Carl: 'Det er 
lidt vanskeligt for mig ;t besvare 
alle de forskellige Henvendelser, og 
jeg maa 'geklage, at Forretnings
føreren ikke er tilstede. Grunden 
til, at enkelte Skibe have fauet 
noget billigere Præmie end andre, 
beror paa, at de have meldt sig ind 
»en masse« i en eller anden Assu
raneeforening, f. Eks. i Frederiks
havn og ogsaa andre Steder. Det 
er naturligvis vanskeligt at drage 
Skellet af Hensyn til Skibenes Kva
litet, Kaptejner og Besætninger, men 
man m'aa have bestemte Regler at 
gua efter, og de' maa saa vidt mu
ligt overholdes. Saa vidt· jeg. hu-, 
sker har der været Andragende 
inde om at faa lavere Præmier, 
selvom Farten gik udenfor Landets 
Grænser, og det er blevet bevilget 
for en enkelt Rejse, navnlig paa 
Ohristiania. ]\II. H. t. Havarier 
have vi Agenter ru'ndt omkring til 
at varetage Foreningens Intesesser;. 
men disse Agenter ere lidt vanske
lig stillede, naar de tillige ere Ven
ner med Skipperne; som have lidt 
Havari. Vi have da ogsaa andre 
Besigtigelsesinænd, som sendes ud i 
de større Tilfælde thi det kan na
turligvis ikke betale sig, naarCret 
kun drejer sig om Havarier paa 1 
"--200 Kr. Vi ville' stille os saa ku
lant som muligt overfor Fiskerne, 
men da vi ikke have mange' Penge 
at rutte' med, maa vi holde lidt igen 
u~deriiden. løvrigt skul~e ,vi \ saa 
vidt det lader sig gøre efterkomme 
de idag gjorde Henstillinger, det er 
jo 'af Hensyn. til Fiskerne og ikke 
personlige Hensyn, vi arbejde." 

KI, 'l27'*5. afbrødes Mødet, for 



at Deltagerne kunde spise Frokost. 
Det genoptoges KI. 1,20. 

6. Fer8~vand8fl8keri, Udkl~~ni~gs
og Porsøgsanstalten. 

Konsulent Feddersen : ,Der har 
i denne Sag, saa vidt muligt været 
arbejdet i samme Spor som de fore
gaaende Aar: Imidlertid har Ar
bejdet; i Marken, d. ,v. s. Rejserne 
omkring i Landet, ikke været drevet 
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i det Omfang som tidligere, da Ud
stillingen i Bergen har lagt fuldt 
Beslag paa mine Kræfter." Benven
delserne til mig i min Egenskab af 
Raadgiver med Hensyn til Fersk
vandsfiskeriet have været tiltagende, 
og at Interessen for dette er stadig 
voksende, derom vidner bl. a. dEm 
øgede Virksomhed ved de forskel
lige Udklækningsanstalter. Man har 
ikke alene lagt Vind paa Udklæk
ning af vore danske Ørred - Sten
ørred, Bækørred eller almindelig 
Ørred ~ - men man, har ogsaa hen
vendt sin Opmærksomhed paa andre 
Fiskearter, 'som egne sig fortræffe
lig for vore ferske Vande, dels fordi 
de ere mere stabile, d.v. s. holde 
sig mere til de Lokaliteter hvor de 
ere lagte ud, og dels fordi' de vokse ii 

bedre. J eg skal saaledes nævne den 
amerikanske Regnbueørred og' den 
u,merikanske Kildeørred. Med Regn
bueørreden har der været drevet For
søg i U dkl~kningsanstalten. Det er 3 
Aar siden, at de bleve udklækkede, og 

l vi have dem nugaaende i Dammen, 
men ikke i noget stort Antal, da 
Dammen kun, er lille. De veje fra 
1 til 11/ 2 'Pd. og have ynglet iaar i det 
indesluttede Vand, hvad der' er af 
overordentlig stor Vigtighed for Avlen 
a.f denne Fisk. U nder heldigere 
Forhold og stadigere ~odring vilde 

d~ have været endnu større. Der
blev fanget en Bun, som havde en 
Rest' Rogn paa et, Par Hundrede 
Æg, som blev e befrugtede og nu ere 
under Udklækning. ,Det er første 
Gang, at vi have avlet af eget Op
dræt. Rundt om hV9r, man i' tid
ligore Aar har faaet Æg af' denne 
Regnbueørred, er man meget tilfreds 
med den, og det samme gælder i 
fuldt Maal om Kildeørreden. Denne 
egner . sig især for kolde og . dybe' 
Vande, hvorimod Regnbueørreden 
dl have det saa varmt Som muligt. 
Dpn kan taaIe endogsaa meget varmt 
Vand, og de;: er af stor' Vigtighed 
at iagttage disse Hensyn, hvor man 
vil drive .Fiskeriavl i begrænsede 
Vande. Der er derfor al.Anledning 
til at sørge for, . at 'der ko~mer 
Ga~g i Udsættelsen af Regnbueør
red ikke alene i mindre Damme, 
men ogsaa i Søer og i rindende 
Vande. Denne Ørred er i Tyskland 
og Frankrig kommet ind i rindende 
Vande og har ynglet dor, og den 
er overalt blev en stærkt rost. Der 
faldt for lidt siden fra en ær. Ta
ler en Bemærkning om, at Udklæk
ningen. af Ørred særligt skulde' 
komme Grundejerne til Nytte, og at 
det 'var Grundejerne som -fik Nytten 
af denne, men det maa jeg modsige. 
Thi ganske vist gaar den udklæk
kede Ørred op fra Havet, naar den 
er udklækket i frie Vande, 'for at lege 
og yngle, men' det er ogsaa kun.i 
den Tid, 'de ere i Opgang,at de 
ere til Gavn for Grundejerne, hvis 
Jor,d, ligger ved~Vi\ndstrømmen,~men 
den øvrige Tid, hvor Ørreden tager 
V ækst i de frie Vande, i Saltvand, 
staar de til behagelig Afbenyttelse 
for Fis~erne, og hvis ikke saa var, 
vilde vi ikke i vore Fjorde have det 

\ . 



ikke uvigtigt Ørredfiskeii, som n~ 
. nnder Sted. Jeg skal saaledes' nævne 
Isse/jorden og dens Vige, Roskilde
fjOrd og Bramsnællvig~ Der er ogsaa 

,eli ikke, u~igtigFangst af Ørred 
nede ved Korsør, langs Fyens Kyst, 
i de jydske Fjordeo. s. v. Udklæk
ningen ,aførredagtige, Fisk, navnlig 
af ,den ,almindelige Ørred, enten det 
nu er Vandreørredeller Bækørred, 
kommer ogsaa~'jord- og Kystfi-

, 'skerne tilgod.e, og netop derl,ser 
jeg den store Betygning af, at der 
rundt omkring vokser U dklæknings-

! &n.stalter op, som kunne forsyne Van
dene. I den kom~ende ,Arbejds
sommer vil der ikke være noget til 
Hinder for - og det er .ogsaa Me
ningen -, ~t mit Arbejde bliver 
fortsat med' Undersøgelsen af VOl'e 
ferske Vande og med at drage om
kring, og give Rand og V {l'jledning 
til dem, som vilde gøre noget for 
Ferskvandsfiskeriet. I saa Hense
ende vil man have en god Støtte i 
den nye Lo., for Ferskvandsfiskeriet. 
Jeg sætter der særligt Pris paa 
hvad· jeg udviklede, ifjor Bestem
melserne med Hensyn til Gangen af 
unge Aal den saakaldte "Aalefa
ring", at den maa faa Lov til at 
gaa.op i alle V ande, hvor den kan 
,vokse sig fed,at Ørigheden trindt om 
i Landet, ,hvor der er Hindringer 
for en "sa,ulan Opgang. vil sørge fo!! 
at faa dem fjernede. Efter Lovens 
§ 2, skal der være Aalep~s, altsaa 
Lejlighed for Fiskene til at gaa op. 
J eg er glad vad disse Indretninger 

• for det! første, :CQrdi de ikkå . ,kost e 
meget, for det andet, fordi de· ikke 
bruge meget Vand, og for:det tredie, 
fordi de kun behøve at værp i Virk
somhed 3 Maaneder af Atu::et. Nu 
vil<le4et gl~de tpigi om liovep blev 

, 

Q.verholdt og kom til at virke, og; 
bør man da ikke alene overlade det 
til vedkommende. Retsbetjent at se 
efter, men man maa ogsaa. give for
nøden Vejledning i saa Hf.\nsende. 
J eg havde tænkt mig, at Foreningen 
kunde øve et Tryk paa de rette 
Steder for at faa Ferskvandsfis~eri
loven overholdt. Endnu skal jeg 
nævne, at Forsøgsanstaltens Virk
somhed mulig vil blive ændret noget, 
idet man vil søge Samarbejd'e med 
Lammefjordsselskabet, saaledes a~ 

en Del af den Virksomhed, der nu 
foregaar i N æt;heden af Kjøbenha vn, 
vil finde, Sted ude ved Lam m ef jord , 
h\'or et Vandareal vil blive stillet, 
til Foreningens Disposition, mod at 
Selskabet nyder godt af Foreningens 
Vejledning. 

Fiskehandler Brinck, Skive: Der, 
var en lille Udstilling i Berg.en af 
Fiskeredskaber fra Limfjorden, og 
de paagældende Udstillere mente 
efter Erfaringerne fra Stokho] ms· 
udstillin@;en, at Bekostuingen Yilde 
blive forsvindende c.~ller i alt Fald 
meget ringe. Men efter at U d stil
lingen var forbi, fike de en Regning, 
hvorefter Genstand e til ~n V ægt af 
højst 50 Pd. medførte en Udgift af 
16 ~r., og det bleve de meget mis
fornøjede med, da de daarlig bavde 
Raad til at ofre et saa stort Beløb 
til en saadan Udstilling. For Frem
tiden vil man, altsaa i lignende Til
fælde sikre sig mod sligt. Der er 
ogsaa blevet anket ove~ Valget af .I 

Dommere ved Udstillingen. Ved 
alle andre Udstillinger er det Skik, 
sao, vidt muligt,at vælge Fagfolk, 
prakti,~kø Folk.til Dommere; men 
det synes, at man her har brugt 
den" modsatte Trafik, idet man såa 
It sise 8ansk~ bar' udelu.kket al faS-
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kundskab. J?et er nu kommen dertil, 
at naar Folk skulle købe gode V a~er, 
købe de ikke hos dem, der hqve 
faaet Guldmedalje. Fiskerne i Hjar
bæk indgavifjor til Foreningen ot 
Andragende om Tilskud til Istand
sættelse af deres Havn. Der blev 
svaret, at man ikke saa sig i Stand 
til at yde nogen Hjælp. Dette giver 
mig Anledning til at foreslaa, at i 
Stedet for at følge. den Skik, som 
nu i mange Aar har været brugt i 
Dansk Fiskeriforening,a't Deltagerne 
faa gratis, Middag, skulde man be
nytte det dertil medg~aende Beløb 
til Fremme af de af mig nævnte 
Formaal. J eg sympathiserer meget 
med den Slags Sammenkomster efter 
GeneraHorsamlingen, m~n vi maa 
hellere hver betale sin Kouvert, end 
a t Foreningen skal betale. disse 
Penge og saa være nødt til ,at af .. 
slaa andre Andragender. 

Fisker Ca, l H ansen, Kallehave: 
Overfor Adjunkt Feddersen vil jfg 
som før hævde, at Gedden har en 
langt større Betydni~g end Ørreden, 
hVQr der er Tale ,om Udklækning i 
salt Vand, idet Ørreden særligt 
kommer Grundejerne tilgode. Det 
er kun, faa Fiskere, som kunne tage 
Nytte ae den Ørred, som fiskes i 
salt Vand, i Fjorde og Sunde, hvor 
Ørreden kun i kort Tid er til Stede, 
idet den i Legetiden søger op i 
ferske Vanda. Der er jo endda 
spa.ret 100 : Favne til Siden ud i 
Hayet, hvor Fiskerne ikke kunne 
komme til at Dske; hvor de dog 
skulde have,Lov til at fiske. Geduen· 
har mere Betydning, fordi alleFi
skere baade- Vinter og Sommer kunne, 
fiske den; den kan altsaa fiskes paa 
en Tid, hvor der ikke ~rsynderligt 
andet' V'inter&keri, 'Gedden Jer melet 

tilbøjelig til· a.t holde' sig' ,pae.' flak 
Vand og er dedor meg~t ofte udsat 
for ,at blive slaaet ned af' Vejrfor
holdene, af Bundi~, Storm og lign. 
Den bliver ofte slaaet ned i Masse
vis. Der var maaske der nok. nog&D' 
Grund til at se at komme Naturen 
til Hjælp. Ganske vist maa jeg" 
indrømme, 'at Gedden er noget i 
Fremgang i de sidste 'A,ar. For 
nogle Aar tilbage havde vi slet ing~n 
Gedder, men ~an' vi nu undgaa 
Bundisen, som er Geddens værste 
Fjende, kan det se ud til, at vi' om 
n6g~e Aar ville ha ve en Del fler~ 
Ge~der, og jeg tror, der kunde gøres' 
noget betydeligt i Retning af TI d .. 
,klækning af Gedder, i hvert Tilfælde 
-hvis de kunne udklækkes i Brakvand, 
hvilket jeg vil ,bede den ærede Kon
sulent meddele' os. Kan den det t 

hvad det ser ud til, kan de,r gøres 
noget betydeligt ad, den Vej. Ged
den er forholdsvis meget kort Tid 

, 

om at blive udklækk~t, og naar den 
kan slippes ud af Anstalten, er den 
ikke nær saa udsat for Fare,'" ,som 
Rognen er for at blive 'ædt af 
Hundestejler og andre. J eg tror, 
ikke La.nd brugsministeren vil stille 
sig m:i1lig til et saadant !Forsøg, da.' 
han har vist sig meget velvillig over
for Fiskerne, naar de havo henvendt 

. sig til ham Imed Andragender ved· 
røi'ende Redskaber o. 1. ,'Jeg har i 
de sidste Aar fremdraget denne Sag, 
og Bestyrelsen har lovet at tage den 
under Overvejelse, men jeg har ikk~1 
hørt videre om Resultatet og ønsker 
derfor .atvide~ hvorvidt BestyrelRen 
- hvad der I~ilde have megen' Be- . 
tydning - vil anbefa.lø et ,Andra
gende, spm' muligt bliver ind ,endt 
til '"Regering og 'Rigs,dag' om Penge 
til Udklækning a.f Ab.nar osG~der 



i Brakvand, og om Bestyrelsen, hvis 
Pengene skulde blive bevilgede, vil 
tage Sagen i sin Haand. 

Fisker Ole Strandby, Kolding: 
J f:'g ønsker at udtale min Glæde 
over, at Agent Warming' i Kolding 
~r bleven valgt ind i Bes~yrelsfOs

raadet.· J fOg kender barn, personlig 
og ved, at han er i .Besiddelse af 
stOle Gaver i Retning af Udklæk-' 
ning. Han udklækker Millioner af 
Ørreder om Aaret og. er den første 
U dkl~kker i Koldi'ng Fjord. Alt 
hvad han udklækker af Ørreder, 
lader han' gua ud i Kolding Aa; 
havde vi mange saadanne Mænd i 
Landet, vilde Fiskedet give et ~tor
artet Ubytte'i sin Helhed. ~T eg vil 
derfor takke Bestyrelsen, fordi den
har truffet saa heldigt et Valg, 
Warming er en af de bedste Mænd, 
man kundefaa ind i Bestyrf:'lsesraa
det. 

, Konsulent Feddersen : Hr. Fiske
handler Brink havde, saa vidt jeg 
kundE( fOl'staa, den Opfattelse, at U d
stillerne i Bergen skulde have al
ting gratis, saaledes som de ved et 

,rent Tilfæld~ "havde fa.aet det ved 
Udstillingen i· Stockholm. Der blev 
"fra dansk' Fiskeriforening gjort en 
Kalkule over, hvad Danmarks Del
tagelse i Bergensudstillingen vilde 
koste, l1l.'en denne Sum af 20,000 
Kr. ble'" sat ned baade fra Regerin
gens og Rigsdagens Side, saa vi kun 
havde 12,000 Kr. at virke med. Menin
'gen med denne Bevilling var, at 
der skulde ittdrettes en ,dansk Af
deling pd.aU dstillingen" i Bej-gen. 
Til . 'Deltagelse i denne, Afdeling 
'skuide indbydes Fabrikanter, Hand
lende og andre Producenter og ikke 
mindst Fiskere, men dermed fulgte 
ingenlunde, at disse Udstillere skulde 

være fri for de dermeCl muligt for
bundne Udgifter. Det maa nu vel 
erindres, at, denne Udstilling varede 
fra :Maj Maaned til lste Oktober, 
altsaa i adskillige Ma.aneder, og at 
der var et stort Arbejde at gøre 
deroppe ved selve Udstillingen for
uden mange :Forberede~serher
hjemme. Man maatte begynde med 
at skaffe en ordentlig Plads, og 
Grosserer Ekman og jeg maatte 
derfor allerede i December ·1897 
tage op til' Bergen for at lægge 
Beslag paa en saadan Plads. Vare 
vi ikke komne den Gang, havde vi 
ikke faaet den Plads, vi fik, og som 
var den bedste paa hele U dstillingen. ~ 

Det bidrog heUerikke lidt til, at 
den danske. A fdeling kunde komme 
til at tage sig saa godt ud. Da 
vi saa kom op og skulde udstille 
vore Sagel i Bergen, blev der an
vist os det tomme Rum. Alt, hvad 
der hørte til ,Dekoration, tildels 
Maling, Opførelse af Rækværker 
o. s. v., maaUe vi selv afholde. 
Dernæst var der Transporten, og 
vi havde hver et .Par Rejser at 
gøre derop; endvidere var der Op
holdet deroppe; vi IDaatte' holde en 
Mand i Bergen for ut varetage Af
delingens Interesser. EndeHg maatte 
vi afstaa en vis Sum i Betaling til 
den færøiske Afdeling, og e:pdvid.'Øre 
vare vi nødte til at afholde U d .. 
gifterne ved at sende l)ommere fra 
Danmark derop, som kunde deltage 
i Bedømmelsen, og saaledes varetage 
vore Interesser ligeoverfor de andre 
·L~udes Repræsentanter,. som vore 
Dommere ved den Lejlighed. Pen
gene slog derfor ikke til, og det var 
altsaa nødvendigt 'at fordele paaved.
kommende Udstillere en Del af det 
Underskud, der blev, idet Komiteen 



for" Bergens-Udstillingen gik ud fra, 
atom der' skulde blive et Under
skud, vilde dette' 'blive søf!t paa 
Efterbevilling hos Regeringen', Det 
viste sig da, ,at Udgifterne af selve 
den store Ud~tillingskommite i Rer
gen bleve ber~gnede saa nøje for alle 
U41ænding&, langt nøjere, end disse 
selv havde tænkt sig. Der blev af
krævet en Afgift for PIad'sen, for 
Kataloger, for de' Numre, der vare 
satte paa de enkelte U dstillings
genstande o. s. v., ikke at 'tale om 
den store, Afgift, der forlangtes for 
alt, som blev ført gennem Udstil
lingens Terræn. Der vil med det 

,;første blive tilstillet Regeringen en 
specificeret Opg~relse fra Komit~en 
for Pengenes Anvendelse, N aar 
man beraaber' sig paa Udstillingen 
i Stockholm, var Forholdet der et 
ganske særligt, idet Industriforenin
gen her i København havde paa
taget sig at lede den, og den an
modede vor Forening om at ordne 
Fiskeriafdelingen. ,Den Sum, der 
var bevilget' til Industriforeningen, 
var saa rigelig, og den Imødekom
menhed, 'dervist6S fra SverrigsSide 
overfor en Mængde U d gifter, var 
saa stor, at man kom langt under 
Overslaget, 'saaletlesat ~forskellige 
Udstillere endogsaafik' Pengene til
bage, som de' havde betalt. I Ber
gen derimod blev alt lagt paa den 
danske Afdeling', og andre' uden
landske Afaelinger,hvad der kunde 
lægges paa dem. Desuden ,havde 
den danske Afdeling som ~sagt kun 
12,000 K~~ at raade aver, hvorimod 
Sverri g havde 25,000 Kr. og fri 
Transport1 og Rusland f, Eks. brugte 
75,000 Kr. til sin Afdeling. Alle 
u~drede sig over, at Danmark' ikke 
'havde mere end de' 12,OOO.Kr. 

t35 

N aar Hr. 'Brinck beklagede sig 
over, at Dommerne ikke vare sag~ 
kyndige, saa spørger jeg: Hvad for
staar man da', ved Sagkundskab? 
Dommerne virkede ikke i en stor 
Komite, men man valgte ,.de særlige 
sagkyndige til de forskellige Afde
linger. Kommandør Bonnesen kom 
som Dommer til at virke i Afde
lingen, der befattede sig med Far
tøjsmodeller og hvad dertil hører., 
Redningsapparater o; s. v., og jeg 
vil spørge, om Danmark' kan sende 
en mere -sagkyndig Mand end ham. 
Produkter, preserverede" Ting, alt· 
saahvad der var hermetisk ned~ 

lagt, røgede Sager o. s. v. overtog 
jeg Bedømmelsen af, og jeg tiltror 
mig nogen Sagkundskab paa dette 
Punkt, da jeg ved en Række Ud
stillinger fra 1880 hat været Dom
mer i saadanne Tilfælde, Sjkker~ 
heden for en paalidelig Bedømmelse 
ligger i, at hvert Land sender bine 
sagkyndige M"ænd, og at man saa, 
naar Dommerne eresamlede, sor
terer de for~kelljge Arter af Fag
kundskab., J eg kan forsikre Dem, 

. at der i Komiteen sa:d nogle af de' 
dygtigste Mænd paa Fiskerietl:J Oin-

... aade, der findes i Verden, og deri 
ser jegt-ikkerheden for, at alle Hen
syn ere blevne tagne. Danmark fik , 
Ida ogsaa et smukt Resu,1tat af sin, 
U dstiHing. Overfor Fisker' Carl 
Hansens U dtalels'er om U dklæknin
ge~, skal jeg bemærke følgende: 
Han tog Ordet for JJdklækning af 
Gedder, de saakaldte SaltvaIlds
gedrIelI, som leve',·nede id.e Far
vande, hvor han virker. At Salt
vandsgedden yngl( r i ·disse Farvande 
er en Kendsgerning og ogsaa, åt 
Gedden kan udklækkes der, nlPn 
efter min' Mening behøver man ikke 
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at gøre noget Forsøg (i dAD Ret
ning. Man kan ligefrem ,gaatil 
Uclklækniftg i øn dertil 'passende 
Anstalt. Man maa, dog have Mid
lerne dertil, og vi have lan'gtfra de 
nødvendige Midler, vi have det ikke 
nær i samme Forhold, som de have 
det i andre ,Lande. N aar man blot 
har Penge nok til. at bygge en saa
dan Udklækningsanstalt, er dAt den 
simpleste Sag af Verden at indrette 
den del. nede ogsaa for Gedder. Vi' 
have . kun' een A'iiSt'ålt~ nede ved, 
-r.I.'issø, hvol' Fiskjr ,J ens Pedersen· i 
eo' Rækl~e Aar nar klækket Gedder 
ud, og det er gaaet meget godt. 
Vanskeligheden ligger ikke i selve 
U.dklækningen, men i Befrugtningen 
eller rettere i den Tid,som kommer 
efter Befrugtningen. Geddens .lEg 
klæbe, og de maa først gøres ikke 
klæbende, hvilket sker paa en sær-
lig Mande, nemlig ved at bringe 
dem i Bevægelse under Befrugtnin .. 
gen, naar det er sket,' og' den klæ
bende. Slim har fæstnet ~ig, og man 
saa iøvrigt har Vand nok under til
strækkeligt Tryk, er det Hele en 

1e't Sag. J eg fastslllar alfs.! a, at. 
( Udklækningen kan ske, og den vil 

ogsaa kunne bringe et U dbytte~ der . 
opvejer <let· Tab af Geddeyngel, <ler 

, hvert. ' Aa,r' lides ~ som Fiskqr 
Bansen bem ær}{e<l e , - v~d' uheldige, 
Vejrforhold, navnUg ved, Bundisen. 
J eg vil 'dog ikke blot for dette Til
fælde, men ogsaa' for flere andre 
rette det Spørgsmaal: H v~rfor gaar. 
man ikke til 'lat. virke mod Fiskenes 
Fj'~mder, ,mod yore Kookur,rønter. 
H:v.:>rfor tager man ikke fat paa 
saadanne Steder, hvor man har 
disse Pigsild, Hundestejler eller 
Hundestakker og fang(:\l' detll op; 
det søl'man dQg andp~ Støqer .. Vi 

ere' i det· Hele tllg~t noget; for 
ømme overfor d~n Slags Fisk., som 
fortære og ødelægge megen Yngel 
til madnyttig Fisk. J eg tvivl~rJ ikke 
om, at et velmotiveret Andragepds 
om Penge, til en . saadan TI dklæk
ningsanstalt paa det nævnte Sted 
vilde blive imødekommet 'fra rette 
Vedkom!m~lldes Side. Jeg beklager, 
a.t Kollektør W armin g ikke' er bar 

• til&tede. Hao, er nylig bleven.. valgt 
ind i Bestyrelsesraadet, og jeg kan, 
ganske samste.mme med den ærede 
Taler i, at, Hr .. Warming er' en 
lUeget dygtig Udklækker ,der har 
virket i flere Aar og gjort megen 
Nytte ved sit Arbejde. 

Redaktør Vid,bæk : ~Teg "il -først 
tak-ke Hr. Fedder~en for hans dyg
tige Redegørelse. og dernæst rette et 
Spørgsmaal til ham. Han talte om, 
at han i Sommerens I .. øb kom om- ' 
kring i Landet. Kan man da paa 
St~der,' hvor man kunide ønske at 
faa sat en ny Vil'ks~mhed i Gang' 
paa Ferskvandsfiskeriets Omraade, 
vente, at Hr. Feddersen vil komme 
til Stede til Møder, naar man skrøv 
efter ham. Jeg har i denne Retning 
to Anmodninger, den elle er fra 
Esbjerg. Man mener. der bl. a., at 

, alle de store Aaer, der have Udløb 
deis' i Hjerting Bugten. og' dels i 

. Fa.rvandene. Syd fØr Esbjerg, -vilde 
yde glimrende Betingelser for An-, 
stalter til Udklækning': af Laks og 
Ørred, Helt, Gedde m.. fl.' - Der. 
sto.ar- Brakvand ,i . Aaerne, 'og man· 
bar . Erfaring fra,' Stadil 'og·. Ring:
købing Fjorde for,. hVOl', rigt et 
Fiskeliv del der 'har udviklet· sig. 
De spurgte 'mig, hvad de skulde 
gøre~ jeg vidste det ikke men lov~e; 
at jeg skulde ,3e. a t . faa det under
søgt. Hvis ;Hr~ 'Feddersenvilde, ,dal~ 
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.'s, 
~age i et :Møde med ':Fiskerne, knude 
'han maaske give dem Besked; der 
'eT Interesse til Stede for Sagen ikke 
'alene hos Fiskerne, men ogsaa hos 

, adskillige andre' Mænd, d'er beskæf
tige sig med Fiskerispøi·gsmaal. 
'N aaI' der - i Parenthes bemærket 
- i Diskussionen om Udklookning 
soorlig af Luks' og Ørred blev be
mærket, at ikke Fiskerne men Lods
ejerne·:fik .N ytte deraf, er der mulig-

. vis noget i ,det. Men hvor meget 
jeg end til en hver Tid vil støtte 
Fiskerne og deres Sag, vil jeg, hvor 
det gælder Fremme af Fiskeriet som 
et rationelt Erhverv, se paa Sagen 
i sin' Helhed.' Hjem,me i Odder er 
'der ~n hel Del Lod'sejere, somtidt 
have talt()m, at. del' kunde gøres 
noget. I Nbnnninde FjOl"d"s()mgaar 
ind i Skellet mellem H:a:d~l ng' Ning 
Herred, er der, allerede nu paa na
turlig Maade stor Opgang af Laks 
og særlig Ørred. Eu enkelt Privat
,mand der ptL!t Egnen, ~ofjæger

mester 'Holstein-Rathlou, har' privat 
udkl~kket en hel Del og udsa.t i 
Vandløhene, ?g det bar virket. Men 
·hvad der har manglet hos os er 
Sam/arbejde ,nlellem ,.samtlige Lods-

"ejere, saale&s at 'man fra. Rovfiskeri 
gik o,,~r til systematisk Fi6k.eri m.ed' 
'større Udbytte:~Vi ville ~æiEf ganske', 
overordentlig 'taknem me:li~ j' for tek~ 
'pisk Hjælp. Jeg har før nævnt det ' 
'danske Hedeselskab, som, naarman 
bar ønsket dets Raad, har meddelt 
d~m gratis. Da. jeg' i 8 Aar har 
været· Skovrider ved" Hedeselskabet, 
har jeg nogen 'Kendskab til disse '. 
Forhold. Det kan ikke nytte at I 

holde Foredrag om Fiskerisagen her 
, i København; ,her komme Fiskerne 

ikke. De· maa, 'holdes, ,derude, bvor 
Fi8kerne ere; det: er ,den eneste 

, . 
,I 

M'b.åd~, 'hvorplla ,d~ kunne' gøre fuld 
Nytte. Det ·er ikke nOK, at-saa
danne Foredrag blive boldt~her, 'Og 
at detstenogl!afiske Referat af dem 
~iden komrn-er i Medlemsbladet,' for 
sa,a kunde man lige saa godt nøjes 
med at skrive Artikler Om 'disse 
Emner i ,Medlemsbladet; det vilde 
være langt nemmere. Vil Hr. 'Fed
dersen, naar han bliver anmodet 
derom, voore villig til at tale ude i 
Foreningerne, hvor der er Trang til 
Raad og Vejledning? Det vilde nok 
kunde organiseres for en Del pri· 
vate FiskerforeningersV edkommende~ 
naar Hr. Feddersen var villig til at 
komme til Stede som Foredragsholder, 
og derved 'vilde der vistnok knnne 
udrettes overordentlig meget. 

Fisker H. Nielsen, København: 
Jeg vil først' bringe Hr. F~ddersen 
en Tak for hans Oplysninger til 
Ferskvandsfiskeriets Fremme. Det 
et en god Sag, og jeg kan ganske 
sympatisere med, at vi burde have 
Hjælp til Fremme, af dette. Fiskeri~ 
særligt hvor· det drives ved de ferske 
Vandes Udløb i salt Vand. Vi ma. 
d'og ogsaa ind paa Spørgsmaalet om 
andre Maalebestemmelser, ellers kan 
det ikke nytte, .i slutte os sammen 
,'og forlange Støtte fra Regering og 
Rigsdag, Ilaar der i disse M aale- , 
'best~rnmelser altid er en Hindring 
til Stede for dette ,Fiskeris \J'avikUng. 
Loven af 1888 beatemmer, at mU1l 
kan indfange Fisk paa l~ TOlpmer, 
men jeg kari. ikke finde det rimeligt 

. i saa, Fald at ha ven6gen TIdklæk: 
'ning'ved'SicIen af et saadant Fiskeri. 
Fiskpaa.' 12 Tommer ere ganske vist 
tje,n1i~e til Menneskeføde, meD de 
have dog ikke den halve Værdi af! 
den, de vilde faa, hvis de fik .qov til 

"a.t' gaa et Aar'endnu. Naar GøddeU ", 

'I, 



først et 12 TOlD~er, kan jeg 'ud fra. 
min. tyveaarige Erfaring Som Fersk-

'vandsflsker konstatere, at den tager 
et Pund til om Aaret. Der kan da 
ikke være nogen Mening i, at vi' 
Fiskere her idag skulde vedtage 
nogen Bestemmelse, før vi ogsaa, 
have faaet en Bestemmelse om større 
MaaI paa saadanne Fisk.,' Fisk paa 
12 Tommer kan kun udbringes til 
18-20 Øre pr. Pund, maaske.41aar
ligt det, hvorimod der, naar Fisken 
faar Lov til atgaa længere, kan 
ia.as 40-60 Øre pr. Pund. Vi maa 
derfor have større Maalebestemmel
Iser pau Laks, Ørred, Gedder og 
A al. 

Fisker J. P. Nielsen~ Taarbæk: 
Jeg ønsker at udtale min Tilslutning 
tiLHr. Videbæk, naar han anmodede 
Bestyrelsen om at arbejde for, at 
Fiskerne ikke kom til at staa uden 
for den af Rigsdagen vedtagne Ulyk
kesforsikringslov. 

Dirigenten: Den ærede Taler maa 
~olde sig til det, der ligger for: 
;, Fersk vandsfiskeriet, U dklæknings
og Forsøgsanstalter" . Der kan ikke 
tn les om de Emner, om hvilke For
h~l1ldlingerne e1'e afsluttede. 

Fisker J. P. Nielsen, Taarbæk: 
Der har staaet en Artikel med 
'Klage over de mange Stranding~r, 

der foregaa mellem Skagen dg 
Kan'deiltederne, og at der er for'rlidt 
Vagthold der. Det nlaatte, vel og
saa ~ære en Opgave, for-Bestyrelsen 
at søge tilvejebragt' en bedre Ord
ning af et Forhdld, der ikke alene 
har national hl-en ogsaa international 
Betydning. ,Der blev fOl'eslaaet' i 
samme Artikel, at d~r skulde op
slaas Vogterboliger 'langs nævnte 
Kyst, som saa igennem Telefoner 

/ kund~ give Redningsvæsenet.den for-

nødne Underretning. Det' ses af et 
Uddrag af RoJniugsvoo.:icitets Historie, 
som Vicekonsul Andersen har ud
givet, at Rpdlliubsncsenot paa

e 

den 
Kyst i 50Aar har bjærget 7000 

'Mennesker. Naar der blev indrettet 
de fornødne Vogterhrise med pns
sende Afstand. som der er fo~e
slaaet, maatte Redningsvæsenet kunne 
arbejde endnu bedre. 

Di'rigenten: Den ærede Taler maa 
bolde sig til det, der ligger for og 
det gør Redningsvæsenet ikke. 

Konsulent Feddersen :J eg skal 
begynde med den 'almindelig~ Be· 
mærkning, at det er en trang Vej at 
kom me igennem med· det, man vil, 
paa mange O~l'aader af Fiskeriger
ningen.. Det er, en Erfaring, jeg 
særlig har maatteLgøre mea Hensyn 
til Udklækningen; og hvad dertil 
hører, Jeg vil' undskylde Hr. Vide
bæk, at han som ret nyt Medlem 
her ved vore Møder' ikke har fulgt, 
hvad der er gaaet for sig tidligere,. 
og navnlig ikke har fulgt, hvorledes 
min Virksomhed er bleven til rette
lagt. J eg har, det bestemte .Hverv 
at give Ra,ad og Vejledning til Folk, 
som maatteønske det, og dernæst 
at foretage Undersøgelser af Fel'sk
vandfiskeriet og de ferske Vande her 
i Landet.' N aar nogen vil søge Raad 
og Vejledning hos mig, henvender 
man sig inten dn:ekte til Bestyrelsen 
eller ogsaa til mig.. Raad og Vej
ledning er og har altid været fuld
stændig gratis. :a vad Foreningen, 
derimod forlanger som ~t Vilkaar, 
f()l'di det ellers vilde ,ære uover
kOlllmeligt, er kun dette, at den, som 
for~anger .en saadan Vejledning, skal 
betale Konsulenten Rejse og Ophold; 
det kan jeg ikke rykke ved" om der 
end har været e~kelto Tilfælde, hVQ~ 

J 
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.t3estyrelsen har ment, at Omstæn
dighederne vare af den Natur, at 
den har afholdt Udgifterne til Re} 
sen. Det har, saa vidt jeg husker, 
kun været ganske enkelte Gange, og 
sjældent, hvor det har været en For
ening, som har' ønsket m~n Assi~ 
stanee. Br. Videbæk fremhævede 
særligt to Steder, hvor man kunde 
ønske min Hjælp. Det ene Sted 
var ovre i Esbjerg, men i saa Hen-, 
seende er der allerede truffet Aftale 
med Folk fra Sneum- og Kongeaaen. 
J eg maa maaske her' give den Op
lysning, at en Undersøgelse af Sneum
og Kongeaaen og Vandløbene der 
er' foretaget af mig allerede for flere 
Aar siden. J eg har gjort et U d
kast til, hvor vedhommende Udklæk
ningsanstalt skulde ligge og er fuld
stændig kendt med Vandene der. 
~T eg . ved fuldt tid, hvad der kan gø-

. res der og gøres nJed Nytte. Der 

. kan ikke alene blive Tale om Ud
-klækning af Laks og Ørred, men 

. ogsaa af Helt og S,næbQ}, som sær
lig bolde til der. Det vil ogsaa 
være mig særdeles kært at komme 
tii Odder, hvor jeg ikke har været, 
og se paa Norsminde og Omgiv-elserne, 
men saa vidt jeg kan skønne er· der 
i en Række Aar udfoldet en ikke 
ringe Virksomhed fra/Hr! HofJæ
germester Holstein-Ratblou,. idet han. 
har en godt .virkende U dklæknings- -
anstalt, hvorfra der hvert A'8.r sæt~ 
tes adskillige Yngel ud i· Vandene 
der", 

En anden Side tr.! min Virksom
hed er at samle Materiale tiltlen- t 

gang liit kunne give en Fremstilling 
af vore ferske Vande. Fot nogle 
A'ar tilbage var jeg første Gang ude 
for at. undersøge Thustrupsø nede\ i 
Sorøegnen. Alle. Grundene· bleve 

opmaalte og alle' Forholde under .. 
søgte og noterede som kunde have 
Interesse for Fiskeriet. Jeg har 
ogsaa en lignende Undersøgelse fra 
Silkeborgsøerne, hvorom de! er givet 
Meddelelse i forskellige Aarsberet· 
ninger fra Foreningen. Men sna
danne Undersøgelser tage Tid; det 
varer noget, inden man faar- et 
fuldstændigt Overblik. H vis jeg faar 
Kræfter til at vedblive med dette 
Arbejde, synes \ det mig en passende 
Opgave for Foreningen at samle 
disse Undersøgelser af de forskellige 
Fiskevande, særlig Opmaalingerne 
af Søerne og eventuelt lade med
følge Kort over de forskellige Vande, 
hvad der, med Tiden kunde være 
til stor Vejledning. Der er allerede 
et Par Gange her talt om, at denne 
U dklækning i de ferske Vande ikke 
kom Fiskerne ret tilgode ude i det 
fri Vand, men lad os vende det 
om, der er her ikke Fiskere til· 
stede, som i større Maalestok dri vo 
Fiskeri ved Vandløb, hvoraf vi hav~, 
flere gode her i Landet, og kommel' 
man til Fiskere, som drive Fiske!'] 
i saadanne Vandløb, og hvad der gør 
det,samme ,-det behøver jo ikke ude- ' 
lukkende at' være Fiskere -- ogsaa 
til Lodsejerne og taler med dem om 
Sagen, sige de saaledes: Skulde ,-i 

,gikke have Lov til at tage eller· f~t:l . 
Fordel af den Fisk, SOll} gaOrr op 
og leger. og udklækkes paa VCI' 

Grund? Det er dog vor Gruncl, 
der giver Anledning til, at der over· 
hovedet bliver klækk~t nogle T\u. 
Pao,· ·,den anden Side sige Strand
fiskerne: Vi kunne 'kun fange Fi· 
sken, naar den samler sig i Vand
løbenes Mundinger. Det er, sonl 

jeg allerede bemærkede før, en 
Kendssernin~" at- der paa adsk~!liSo 



'Steder 'tages 'Ørr~er i Ruser og 
Vaadog paa anden Maade, men 
jeg indrømmer: ikke i det Omfang 
som tidligere,. Det ligger i, at Fi-
'skene ik;ke i saa stort Omfang som 
Q Dskeli gt faa Lov til at komme op 
i Van41øbene og lege og heller ikke 
-blive tldkl~kkede ,ad kontrolleret 
Vej isaadan l\I:Iængde, at det kan 
batte noget i det frie Vand. Selv
følgelig, jo flere Fisk, der udklækKes 
i ferske Vande, destb flere, bliver 
-der ogsaa til Fiske.riet i det frie 
Hav. - (J.l'ortsættes.) 

Fiskeriberetningen for 
,Finansaaret 1897--98 

udarb(ljdet af Regeringens Fiskeri .. 
konsulent, Havnekaptajn O. F. Drech
sel, 229 Sider stor samt Beretning 
VIII fra den danske biologiske Sta
tion pau 28 Sider: 

'Beretningen indledes i Aar med 
en kort, sammentrængt Oversigt over, 
hvad der i Aarets Løb er udrettet 
paa Fiskeriets Omraad,e, denne Over
sigt le,tter i høj Grad Brugen af, 
Beretningen. 

Paa Fiskerilovgivningens Omraade 
meddeles foruqen den ny Fersk
vaIldsfiskerilov 'ny 'Vedtægt for Fi
skeriet i Stavns Fjord, traadt i Kraft 
den 1. November 1898, i Stedet for 
den under 29. Novembel' 1890 stad
fæstede, hidtil gældende Vedtægt, 
samt ny Ved~ægt for ''Fiskeriet i 
Fjellebro Fjord og Vandene omkring 
Faaborg,' der ligeledes ttaadte i 
Kraft 1. November 1898, hvorved 
den hidtil gældende under 19. Sep' 
tember 1890 stadfæstede Vedtægt 

\ bOl~tfaldt. 

Statistik en over 'Fis~eriet paa 

Jyllands Vestkyst er uil,arbeJdet af 
Kaptajn i Flaadcll O. Bl'æstrupmed 
Hjælp fra Told em beJsmæntlene. Det 

,sa:mlede Udbytte af Fiskeriet var 
ea. 766,000 Kr., altsaa, lidt lavere 
end 1896 (777,000 Kr.) 100 Katte
gats- og Limfjordskuttere have uden
:for Skagen fisket for 314,43-5 Kr. 
Det samlede Udbytte af alt Fiskeri 
i Nordsøen' 1897 ,ansættes med et 

'rundt Tal til 1,107,000 Kr. V ær
dien af de enkelte Fiskesorter har 
væl'et: Af Torsk 104,464 Kr. (1896: 
115,877), Kuller 190,362 Kr. (189'6 : 
361,4:03), Skader og Rokker 4454 
Kr. (1896: 8563), Rødspætter 202,080 
Kr. (1896: 170,435), Pighvar og 
Slethvar 82 K t.. , H,elleflynder 12152 
Kr. (1896: 10348), Makrel 33221 
ltr. (1896: 9716), Sild 18062 Kr. 
(1896: 6971), Pighaj 1548 (1896: 
2162), Knurhaner 1462 Kr., Hum· 
mer 96944 Kr. 0.896 : 88983), 
0.sters 340 Kr., andre Sorter 811 Kr. 

Torskefiskeriet har været tarve
ligt, at Værdien er 8000 Kr. under 
et Middelaar skyldes "Nordsøfiske
riet " især Nord for Horns B;ev. 
Foraarsfiskeriet begyndte sent, først 
i April Maaned og ophørte flere 
Steder allerede med Udgangen af 
samme lVlaaned, fordi de fra først 
af høje Priser mod Slutningen af 
April bleve saa lave, at Fiskerie~ 
ikke kUDlle betale sig. Hal'boøre, 
Færrillgog Fjaltring vedbleve hele 
Muj, men med ringe Udbytte. , Ef
teraarsfiskeriet begyndte atter sent, 
og gav kun videre Udbytte i De
cember Maaned. 

Kullerfiskeriet har ligeledes været 
smaat, men skøndt ringere end i 
1896, 'svarer det dog, naar undtages 
~ordsøfiskerietSyd for Horns Rev, 
til et Middelaar (308,000 Kr.), for 



Skagens ,Vedkommende er det e~dog 
11000K~. derover. Ligesam i 1896 
bave kun Hjertingbaadene og' Em 
en keltEsbjergkutfer D.sketK uller 
Sønden for Horns Rev og med' ringe' 
Resultat, kun godt iHalvd,elenaf 
V ærdieh i, H396~ der jo ,imidlertid 
ogsaa var et meget godt Aar. Fi-

· 'skerne selv mene, at Baj("rne i Aar 
have anrettet ualmindelig stor Skade, 
og de have ogsaa været! til Stede i. 
ualmindelig stor Mængde, .baade 
Nord og Syd for Revet. To lfiske
dampere tilhørende., John ~ibbe i 
Altona have' 8 Gang~ i Maj, og Juni. 
købt Kuller af Baadene Ted Ny-

• I 

mindega:b, iaIt 73011 Pd. for 5912 
Mark. . (FortSa:ltt6S~) 

Nye ;Patenter. 

Redningsv,est af ,Bensdyrsskind. 
Paa en saadanhar Købmand W: 

C. M øller i 'Drammen faaet Patent 
i Norge don 4. April d, A. Som 
lJekendt ere Rensdyrshaar ovetmaade 
lette, og det med Haarbesatte. Skind 
,besidder derfdr e<D's~orB~reevpe i 
Vand, saameget. . mere .SOIil'VJ1~det , 
først efter længere ,Tid iil~envæ
sentlig, Grad træng~r ind' me.~lem 
Haarene. I Erkendelse heraf Irem
stiller Opfinder.en sin Redningsvest 
af Rensdytsskind. Ved ,at anVende 
Vesteform opnaas det, at det for-. 
holdsvis stive Materiale ikke generer, 
Armenes frie Bevægelse. ,DesU(:1~n ~ 

kan lli'u-geren .alt, efter, V ejdige t 
lade den ene eller den' anden Side 
afSh:indet vende udad; ivaad~,Vejr' 
er d6tsaaletleshensigts~æssigt 'for 
at spare Skindet .. at vende Ha.alsidEm 
hid; medells' den me,d'/~æparetet 

': ", 

'Tøj: beklædte Kødside vendes ud,a.d~ , 
For at gør~ Knapninge-n bek~e:m,. , 
hvad enten d~n ene eller anden Side' 
af. 'Vesten er vEmdt ud, ,anvendes 

'oer i ,Stedet for almindelige Knapper 
og Knaphuller en særlig Slags Sno~ 

. l'elukning. Vesten, er .nemlig. ned 
lttugs K'nnterne. f~rtil forsynef m~d 
Huller og ge~nem hvert af di~se er 

, der sttlk~et .en Dohbeltsnor med en 
Knap i hver Ende. Den ene ,Knap 
i hver' Snor danner Stopper for Sno~ 

,rene paa Vestens Inderside, og over 
den ene Snors anden Knap "knappes 

, Løkken af den anden Snor. Snorene 
ere paaØ,ere Stedersamm~nsyede, 
saaledes at denne 'Knapning kan 
ske med større eller nl'indre Snor
længde. N"aar man vende;r V.esten, 
trækkes Snoreneblo.t igennem" ;Bul
lerne ove,r til, d~n nu udvendige Sid,e, 
hvorved Knapperne skifte' Rolle. 

Den' nye Redningsvest danner$aa
ledes et godt varmt Beklædnings
.stykke af smuktUdseen'de og ~ed., 
stor Bæreevne. 

, Anordning: til at forhindre Far
tøj~:r fra at beskadiges ved 

.,Sammenstød. I 

·Ht31'paahar Skihskaptajn' t.f. . G. 
, Kurkumeli i Kertsch, Rusland, faaet 

udJstedt norskPatept 'den 4.. April 
d: A. ' 

Stødpuderne,l def\tjene til at mildne 
Stød~t,' e~e i 'Gennemsnit viste i 

f . ' 

- hosstaaende Figur~ 

Hver .: ~tødepude be
staar af ,fl,ere; 'bue· 
fonuede·.,Fje4,re. eller 
Baand, a' al Staai~ 
blik, hvis Ender' ete . 

mede Skinner 
,samlede' i .to u-fot
c. Fj e'dr.en e a ,ov:el'~. 

,tralk.k~~ .' ~ed Traadp~t, åg' Mel. ; 

. , 

/', ' 

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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,~lemrumlllene ' udfyldes·, meø· Filt, 
, Kpfk,Tangellev ligne~~e. Paa d~ 
, ~~nderst~ Fjedres Inderside ',anbringes , 

, ,del" Træstykker b" hvi~ Form' svar.er 
, :til '.Fartøjets Baug.. 'Stødpuderne,' 
• Avis Antal retter sig efter Bougens 
'H,øjde, ere '" indbyrdes forbundne;~ved 
"Kæder og' hvile ienskraa ,Rallim@, 
der ~r fæstet fortil' paa Fartøjet. . I 
taaget:Vejr, eller naar de~' ~r Fare. 
, for ", .{{dllision, udløses en Sp'ærre
indretni,ng, og· Stødpuderne glide da 
l~ngsden skraaRamme ned. foran 
Bougen og afbøde ·herStødets VQld-

/ somhed.' ' 

/ . 

,Islands:6.skeriet. ' 

~lrederilcshavn, den 15. Maj 1899. 
Som bekendt· gav Fis.k-eriet under 

,,. I 

Island i Sommeren 1898 intet godt 

c, 

Resultat. ·Flere af Rbetferierne , 
ha'fde 'storeTp.b ved at have ladet 
detas \Fartøjer fiske under Island, 

" saa man kan forstaa, at, da Spørgs
maalet. nu til Eoraåretlaafor, om 
Fiskeriet atter skttlde forsøges, der' 

·da ikke val' nogensærl'ig st9r Be'" 
gejstdng for For~tagendet. ,Heldig. 
vis er det ved ihærdig A nstre~gelse 
fra fleres Sidl:) lykkedes atter at, 
faa nogle ,Kuttet:e derop i Aar, det 
vjlde og~a'L være sørgeligt, <ml .. det 
store Fo'nd' af' Erfaring~r., de. 'senere 
Aars 'Islandsfiskeri ' . h~,ve 'bibragt 
"tore' ,Fiakere, skulde.: være .. gaaede 
tabt pao. ~rund af et enkelt Aa.rs 
mindre gUnstiM.,- Udbyt~'Gniopgi:\Y~ 
Fiskeri~t . et ,Aar, vilae dette let 
medføre, at' IslandsD.skeri ved danske' 

'Fartøjer for stedse ~ar opgivet. 
De to store Vendsyssel Fiskeexport

, forretning tiJliørende Kutte re- 'Prin
, sessa ~ariec7 Skipper,J.C.~nud-

sen, og »:Norav.es~c, Skipper . Jacob ' 
Mikkelsen, begge af Fred'erikshavn, 
ere t\f~ejlede j Slutningen af forlige 
og i llegyndelsen' af deD;ne Maaned, 

',ligeledes' afgik i Slutningen af April, 
den i Irøbenhavn hjemmehørende, 
her iAar nybyggede Kutter :tMa
thildec til, Island ; denne Kutter: til
~hører »Islandsk Håndels-, og Fiskeri-
Kompagni«, .og bar faaet, den i 
,Islandstiskeri erfarne og dygtige 
Skipper Joh. G: Bast tilFører .. 
Det ,var ogsaa' Meningen, at Kut
teren ,»Prins Valdemar« 'skulde have 
været afsted, 'Pen, dette blev senere 
opgivet. ' 

Disse tre Kutteres Rhederiel' 
tilligemed' Damptra wl-A~ticselskabet 
:tDan~ have afsluttet Kontrakt med 
»London and Yorkshire Stem Traw
ling & Fish Carryirg Company 

. limitede .om Lejemaal ~f en af 
dette Selskabs Dampskibe, dette' 
skal tilligemed det »Dan« tilhørende 
''T1;'awldal1lpskib »Cimbriac løbe som 
»,carrier« imellem ,de islandske 
Fangstplaqser og det engelske Mar:
ked il,nod at faå lis af Fa.ngsten~ 
Brutto-Udbytte i Fragt; fortiden 
Fangsterne' fra de tre Kuttere skal . 
de to »carl.'rier$c ogsaa medbringe 
Fangsten" fra. et større' Antal færø
iske Kuttere der skulle L&~ke 
under Island' ~ og med hvilke der; 
allel ede er truffen Aftale om Sam-

., arbejde, ligeledes F.~ngs~n, som de 
fire . i Skagen hjemmehørende· ,i
sl,rere maatte fa~ fra deres Jolle. 

; Dat.a.Jldet »Danc tilhølende ITrawl; , 
damp'skib. :t,pania~_ skal dQ~s selv 
fiske paa de islandske Fjorde, 
dels v~re. Kutterne behjælpelig med 
at· l;n1.gsere dem. til ~1iskeplt\ds eller 
til :tcarriernes« Anløbssted. Hver 
8de . Da.g 'sk~lit carrieren c anløbe 

, \ 



Island, Fangsten skal afsættes i 
Hull, og der er en'gageret en Mand 
til at kontrollere Salget af Fangsten, 
saaledes at der ikke kan blive be
gaaet nogen TI ret overfor Fisk~rne. 

I det Hele tagef er alt i Aar ord
net paa bedste ~laade med de alt 
indhøstede Erfaringer for øje; 
maatte nu til Efteraaret Respltatet 
v~re efter Ønske, og de 'Mænd; der 
baade have ofret Penge og' Arbejde 
paa denne Sag, faa d~res Tiltro 
til Islandstiskeriet yderligere styrket., 

'11. 

Mindre Meddelelser. 

. Kapsejlads. Eft.er' Foranstaltning 
af Fiskeriforeningen i Struer bliver 
der den 9. Juli afholdt en ~apsej
lads. Løbet vil ligesom ved. tidli
gere Lejligheder kommer til at; gaa 
Venø, rundt. Af Fartøj el,' kunne 
deltage: Almindelige Fiskerbaade, 
Fiskekvaser, Østersbaade og østers· 

. opsejlere samt Fiskekuttere. 
Ringkøbing Havn er i ~n Forfat

ning, der efter hvad der . skrive~ til 

,'\\ 

.. , 

24:3, 

Aar ti~bage Harboøre So'gn. omga .. 
ves med en Dæumjng' til Beskyt--

. telse imod' Vandet øst fra, blevet 
Stykke Jord tæt.veJ HarbQøre Kro 
dannet til . en Sø og blev Fælles
ejendom for Digelavet.For denne' 
lille Sø er deri sin Tid .budt 
50,000 Kr.; men man kunde ikke 
enes om at' sælge den. Søen har 
Forbindelse med Limfjorden" og' der 
har i Tidens Løb :&id'viklet sig \ et 
rigt Aalenskeri,' naat Aalene trække 
ud efter Fj9rdelJ. . Men, Aalene' ere 
for smaa, og ved en mere rationel 
Behandling af Forholdene vilde der 
let kunde opnaas en gaDl:lke for
trinlig Fangst, navnlig naar, Søen 
blev lidt mere inddæmm'et. D~r 
har været Tale om \at indgive Klage 
til Ministeriet over" Forholdet, da 
der gaar en stor Kapital aarlig til 
Spilde ved dette umodne Fiskeri; 
men Enighed vil næppe kunne op
naas, da saa mange ere Ejere af 

. Vandet. Man maa dog sige" at· 
som det gaar, er det. et 'stort Mis
brug af en Indbegtskilde, og det ' 
bør paa en eller anden Maad'e kunne 
ændres. ' 

Fiskeribe~etninger. 

Harboøre, den~" 13 .. Maj.;~d899. 

os, 'ikke et,' yndet af. dø Fiskere,
der' maa søge den~ At', løb. pal. "1 I 

Grunder ikke noge;n SjaHdenhed, 
mirO. værre er det, at Baadekunne 
løbe paaskarpe Sten og tage SkadJ. 
For kort 1lia~sid'en sank saaledes' 

Foraarsfiskerietr,'fgivet' fremdele's godt 
. af ,sig. ,Fangsten ,:'gaar ~p ti15()~ 

-en Fiskerbaad. ved ,at hugge paa en 
. Sten. Da det Op8\ing, Fiskeriet 
paa Ringkøbing Fjord i de sidst~
Aaring~l" J har taget, gør en større 
Benyttelse af Havnen nødvendig,
men selvfølgeligt ogilaa gavner Byen, 
synes Fiskerne, at der burde gøres 
noget til Bedring af :Forholdene. 

,' .. Sod Aaleplad,8, Da for ca. '~5 
\ . , 

; 70' Snese Kriller l' samt· nogle Torsk. 
pr. Baad, og in an er jævnlig ude .. 

, Endntli'bliv4k :en stor 'Del af If!tri··· 
leren eksporteret til Harmbørg. Debne 
Sjældenhed og Vndt:lgelsee{ter den 
frelJlrykkede. ~arstidl. kan. Dlan ;sik.:. 
kørt takke de' tyske Agrarer Cor" qg , 
maa bestemt skyldes de' høje;;I{ød ... 
priser. 

, , 

.' 

'\ 

/, 
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En pel af ·Fangsten afsættes i 
·Omegnen, idet Beboerne n'u efter 
gammel· Skik forsyne sig med Ma
teriale- for' Tørfi~k. Prisen er 1 Kr .. 
50 Øre Snesen og ~aaledes ikke saa 
lidtbøjere, end man plejer at have 
de.n. i Maj. Torsk holde sig ogsaa 
dyre. 

Det hænder ikke sao. sjældent, at 
Fiskerne" pa.a Kullerkrogenetage 
nogle Helleflynder. Man fisker ellers 
kun meget lidt af denne værdifuldE). 
Fisk her; men det maa være Tegn 
paa, at den er til Stedø i storTa}· 
righed. 

København, den 15. Maj 1899. 
Rejefiskeriet herfra Pladsen har nu 

. været forsør;t i 2 il, 3 U ger af flere 
Bande. Det har kun givet et lille' 
Udbytte kvantitat.ivt fra 2 å' 3 Pd. 
op til 5 a6 Pd. pr. Nat, men Pri
har hold,t sig høj og holder sig 
endnu i 1 Kr. 60 Øre pr. Pd. 
Flere af vore' Fiskere ligge parate 
til at opsøge bedre \ Fiskepladser 
nede omkring ved Smaaøerne, naar 
blot Temperahnen, vilde vise nogle 
flere Varmegrader, end' den endnu 
har været tilbøjelig til. 

Krogefiskel'i .efter AaI med Hun
destak til Agn har ogsaa været for
søgt, og de allersidste N ætter har 
vist, at Aal~n er begyndt at bide. 
Paa denne' Fiskesort er Prisen jo 
ogsaa ualmindelig høj, saa derbe
høves 'ikke stort Fiskeri til, at skaffe, 
en Dagleje hjem. :Vaadfiske~iet, 
som er Fiskernes Hovederhverv i 
Sommerman.ped"erne hel'Lro. P.lad sen , 
har endnu ikke givet noget nævne· 
værdigt Udbytte, paa Grund af den 
vedvarende Nattekulde j men da al 
Smaafisk herinde kan gøres i P~:fige, 

,saa hjælper det paa et knapt Fi
skeri. 

"København og Omegns" F.iskeri~ 
forening, som nUl har bestanet i 11 
Anr og tæller ca. 100 Medlemmer, 
arbejder sig med A erene stødt og 
jællnt fremad dg virker fornemlig 
for sine Medlemmers Interesser ved 
Bestyrelsens Arbejde for at skaffe 
Fiskerne en Havn, hvor de kunne 
ligge med deres Baade og tørre 
derps ltedskaber. Det er just ingen 
let Opgave, især herinde, hvor Plad
serne ere saa kostbare .. 

Der foreligger nu et Tilbud fra 
Havnekaptejnen for Københavns, 
Havn om Overdragelse af Plads 
med Bassin ved den ny Opfyldning 
ned imodFr~derikshoims Teglværk, . 
og naar dette' Tilbud bliver mod· 
taget, vil Foreningen ha ve løst en 
stor Opgave .. Paa et Bestyrelses
møde afholdt d. 15 April vedtoges 
det endelig at oprette en Syge og 
Begravelseskasse for Foreningens 
Medlemmer. P. 

Spodsbjerg, den 10. Maj J899. 
Fra 1-8 Maj har Fiskeriet ved 
Spodsbjerg været omtr. saaledes: 
Torskefiskeriet medKroge G. 700 Pd. 

" Bundgarn 1100 ". 
Sild med Bundgarn ..• 160 Kasser 
Rødspætter og Skrupper 8 do. 
Hornii~k. . . . . . . .. 9 do. 
Pig- og' Slethv,ar 20 Pd., Rødspætter 
fl~a N et ., c. 200 Snese. ,~ l 

Rødspætter og Torskere hoved
sageiltlig sendt til N a:kskov. Sildep. 
tfl Rfostock, hvor Prisen gennem .. 
gaaende har Været 1 1\-'Iark 20 Pfg. 

. Endvidere er sendt pr.' Vogn af 
Fiskere fra' Rudkøbing, . Aa$ø og 

. Daglykke til Spodsbjerg og udskib~t 
hel'fra til Rostock 240 Ks. Sild. 

J, 

Frederikshavn, d. 15. Maj 1899. 
Ikke paa lange Tider have vi havt 



Saa stor Tilførsel i en Uge . af Rød
spætter som sidste Uge, uden' Over
drivelse kan man anslaa det indbragte 
Kvantum til c. 12,00.0. Snese. Den 
væsentligste Grund til dette gode 
Resultat er jævnt gunstige Vejr. 
Hovedparten a.f Fangsterne var imid
lertid af vel lille Størrelse, og Pri
sen er paa Grund af den store Til::
førselog anden Fisks -, navnlig 
Hornfisks - rigelige Fremkomst 
falden betydeligt. Som meddelt i 
sidste Beretning var en større Del 
Kuttere afsejlede til Bornsrev for 
at forsøge Fiskeri, dette faldt. ual-

. mindelig heldigt ud, Rødspætten 
forekom i Begyndelsen saa rigeligt, 
at Fiskerne. havde en Fangst af '50. 
-;-70. Snese i hvert Vaadtræk; i Slut
ningen , af Ugen mindskede det dog 
noget, men da havde ogsaa c. 25 
uf vore Kuttere og en Mængde an
dre faaet Last. I Løbet af TI gen 
ere 10.--15' Kuttere indkomne her 

. med fra ~o.o.-55o..Snese .ps. Kutter, 
enkelte skulde have losset flere Hun
drede Snese i Land 'paa Skagen til 
N edsaltning og senere Tørring. Nogle 
skulde have søgt ind igennem Ag
gerkanal til Lemvig og Struer, nogle 
ind til Esbjerg for at afsætte deres 
Fangst, jo nogle er en~~gs~jlede til 
Hamburg, hvor de dog kun.,.sltulde 
have~~naaet lave Priser, her betaltes 
forresten ogsaa kun lidt, Rødspætten 
vejede kun 10.-12 Pd. Snesen og 
betaltes med JOo.;-14o. Øre pr. Snes. 
Fra de sædvanlige Pladser paa Vest
kysten nordvest for ;Løkken og i 

.opnaaede 5-8 Øre pr. Pund, des
uden fra 10.0.-:-150. Snese' Rødspæt-· 
ter a 13-16 Pund Snesen, betalte 
!Ded 2-31

/ 2 Kr. pr. Snes. En halv 
Snes Kuttere indkom fra AalbOl'g
bugten med fra 50.-20.0 Snese a 
9-10. Pund Snesen og beta1te med 
75-125 Øre pr. Snes. Fra Her
tha,s Flak og Læsørende indkom 
ogsaa en Del· Laster. af lignende 

I 

Kvalitet. Fra Pladserne øst~g . nord 
for Læsø ere indbragt Laster' af 50. 
-250 Snese å 10.-16 Pund Snesen. 
Sønd,en for Læsø og ved Hals skal 
der i de sidste U ger være drevet et 
ret lønnende Fiskeri efter Hornfisk, 
betydelige Kvanta skulLe være afsatte 
til svenske Opkøbere paa. selve Fi
skepladserne. og :;,D. Del' skal være 
sendt til Kjøbenha VD, i Begyndelsen 
af Maaneden betaltes 10-12 Kr. 
pr. 100 Stk., nu er Prisen falden .til 
d~t halve; der klages almindeligt 
9ver, at Hornfisken er smaat faldende 
i A-ar; ~ummertilfør~len hur kun 
fundet Sted fra Kristianssand og 
ikke været særlig betydelig~ skønt ... 
Priserne synes at være i r!1sk Fal
den; til herværende Forhandlere ind· 
tratf c. 3000 Stk., medens c. 600.0. 
Stk.overlossedes direkte i J ærn,ba
Devogne til Tyskland" Prisen er nu · 
155-160., Øre, pr . Pund en gros ab 
Norge. Kl. 

Dansk" Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Hirtshalsrenden indkom forholdqvi~; l DanskFiskeriforeniIigsHjælpefori\l,o 
faa Kutte.re med 10.0.-1&0. Snese a som har til Formaal,at støtte for- · 
13-24 Pund Snesen og betalte ulykke de Fiskere ogder~s Efterl.adteJ 

med 2-51/ Kr. pr. Snes. H'erfra', modtager med TaknemlIghed Bld~ag. 
. li '. saa vel en Gang for alle som aarhge 

?g fra den svenske Kyst. l~dbragtes paa Dansk Fiskeriforenings Kontol'7 
,·~.,;::"lf~lt G· 50.00 Pund ~kær.lsslDg, som Sto~mgade N~. 20.. . 



KøbeBhavns' . Tilførsel af Fisk for Aaret 1898. 
; i 

'saft SUd l Fersk 
Klipfisk. 

Skaldyt" tørret & Konserves 
Fisk. saltet 

I Fisk 

P,d. Pd. Td~. Pd. ' Pd. 
Hornfisk .....•• '579428 

Q Alle Sla.gs •..... ' 225830 l:l 

A. 
~ Fladpsk. . . ..• .' '. 37622i ø. . 42230 
~ = Tor$k & Kuller ... . 118578 H.&K.64oo1 
"" Sild ........•• 1,456448 Rt 149219 Fl'a Inrt.lal1d 
Q 

.1-:> AaI .....•...•. 519758 M. 2454~ I a ·Lax & Ørred ...• 45860 
\ Gedde .....•• , . 110284 

, ~ Alle 'Slags .....• 12370 
\ og -; Fladfisk.. . . . . . . 653997 

bo, Torsk & Kuller .•• 90491 
f Sild •.... ~ ' .•.. 1,873841 
~ Aal ........ ' ... 1798 
~ Lax &. Ørred . . . . 73901 

B. A Makrel ........ 25,762 

~JoaBila:nde . 
I 411e Slags : .... 43284 • (1,) 

.,!.: Rødspætter • . ;; • 3,220062 .;!:! 
~ .ln Tunger & Pjghvar 7269 R. 4899 \ 
"'.~ Skrupper & Sletter 89661 

c!:: P.. Torsk & Kuller . 3,666886 S. Lax25033 
Sild .........•• 785774 4795 7,484289 

l es Aa) ......•.. 334961 

• Indland & Bl' 14,317321 284897 4795 7,509272 

Alle Slags ........ 267420 

C.' Gedde ...•.....•. 81096 
Fladfisk .......... 294~76 ø. 145890 Anch.225377 

Fra Udlfmd. 
'Lux ............. 155716 H.&li.56994 Sard. 380859 
,Makrel .......... 187070 

. 
Bum. 32848 

Sild ',' ...•.•..•. 3,349466 51950 S.Lax70550 Sild 1362 
Dir. fra Fiskeplads. . ,. 248897 242568 Forskj. 13636 

Udlandet 4)583941 202884 51958 313118 654082 

1898 i Alt, "118'9012621 4877811 56746 

1 

7,822390 1 '654082 
1897 i Alt. " 17.220634 690629 33627 5,1089711 416165 
1896 i Al t . .. 21;403294 891037, 55449 6,932525, 6,94895 

Københavns Udførsel af Fisk 'mr -Aaret 1898. 
'l 

A. 
1,506508 ; ""t )~ 

Tlf TI I (Il A.n il pr. Jernbane. Alle Slags 13840 
1..: 

- -r---~ 

' .. pr. Jernbane: AHe Slags 779978 2502 :J --->_ """'--
pr. F~agtskib. Alle Slags '564966 ø. 114905 

B. .. " H . 18624 10719 1,950376' A'llch. 8827 
,,~ Sild,' .....•.•• ' 49725Q .K. 46450 i, ~~ •. Sa.rd. 27168 

'fl~I!"Idlnnd. .. Fisk , ..•.. . 219458 rM.. 8600 Hum. 34890 ,r ,ri· I., h "'-!l "', :U, 
l r t .. ' / Udlandet •.. 2!061652 19108'1 

, 
f . 

'~ 

1898 i Alt ... 3,568160 204921 10719 1950376 70885 
-% 1897 i Alt . . . 2,888734 209045 13300 2,834400 60970 

1896 i Alt •.. 5,9412BO 122004 13369 2,530988 28413 



I',. 

I' 

Køb erihavn s Forbrng. ' ' 
Fersk , fi8~ , 

Aarlig pr. '. Individ 
1898 ' 
,1897 
1896 

38'8 Pd. 
10,333102' . 
14,331890 ' 
15,4620~4 

Skaldyr 

0'7 P:d. 
282860 
481584 

N ~ar Be(ollplin~en sættes sil '400000 

. 769003 

Københavns Tilførsel af fersk .Fi~kdir~kte,· fra Fiskeplads 
, '. og pr. J ernbane& Dampt1lrib ' 

i Ugen ira 7. Maj til 14 .. MaJ 1899. -
!:lI) ... I~ t -'" ~ ... -,:, ri) 

OG) ... \ G) lba~ . ~ l·~ :: ~ l ~;: ~!. --,:, Cl ~ 

"- WC» ,:l! o .Cl co ... 
Tilført ,f:. -,:,- --= c»:S I «i .! 

...: ... -,:, 
.~. • Øl'~ ';; = ~-= Jt.e ... 0 -,:, &U= 

Cl: a.1 :J: ~ = CD I,oCl.) 
o,x ~= Ui c» 

.:A: ~~. 1-!:lI) &U~ cC~ ..J !:li) 'CD .x 
co '~ Q; :E Cl.) , o' Cl.) 

'l " ..Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. PIl. Pd. Pd. Pd, Pd. Pd. 'P~. 

12 fra Frederiksh. 36810 ~ 

9 fra andre Pladser 10620 130 1 900~ 225 7 

Danske Kvaser: 
2 fra Frederiksh. 5040 5 10 

12 fra andre Pladser 25290· 261qo 1500 
svenske Fisker· 

fartøjer ..• 
pr. Baad og Vogn 
"fra nærliggende 5 9 

Fiskerlej'er '. -r' 3376 4 . 64Q " 800 10965 1184 
pr. Jernbane & ' 6 1(\ 11 

Dampskib .... 34702 6390 2038 Il 568,4 l0814~ , 2070 8 151600 16030 8450 6442 5373 
-- -----.J. 

laIt ... 112462 6390 2168 4844 134888 2295 152400 28495 ,8450 6442 ()557 

1) 66, Pd. Tunger og 64 Pd. Pighvar. 2) 1508 Pd; Tunger og liSQ Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper.'. 
5) To sk. fil 208 Pd. Torsk og 107940 Pd. Hornfisk. 7) Stenbider. 8) 60 Pd. Makr,el og 2010 Pd. Stenbide1: 
9) 7586 Pd. Aal og 3379Pd~ Aalekvabber; 10) Aal. 11) 82HlPd. Lab og 240 Pd. Ørred. ' 

, , lait er der tilført 465391 Pd. 
, Betalt Gennemsnitspris af OlJkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 2,00-4,75, Kå5sensK 

Kr: 0,75·-2,W ,pr. Lpd.; -Torsk, ~evende, Kr. 0,90-:-1,00 pr. Lpd. ~ Sild,' Kr. O,40~0,7~ pr. 
Ol) .AaI, Kr .. 025-0,45 pr. Pd:,.t Lll.ks Kr. 0,65 -1,75 ,pr. Pd., Ørred Kr .. 0,60, pr. 
Pd.; Gedde, Kr. O,25~0,40 pr.rd.; Hornfisk, Kr. 0,50-3,50 pr. Snes ; Rejer, Kr. l!OO-
1,50 pr, Pd. . " . , 

EckernførdeFlskeauktio-11 
; for' Rødspætter; Sild,:,ifrisling;SkruPPf3'r, Makrel,Aal og Stenbider. .' 

Daglig Afregning -,ogf.enge., HøjestePriser. 
·B •. "'\Viede~anll'lunio ... , q : r.··.' 

Telegramad1". :. Fischwiedemanl'l: " ," 

L,ks-' • & .Ørredy,ngel. 
I April, Maj og Juni 

Maaneder leveres, kraftig 
Ørredyqgel fra Fiskedr' 
selskape't i Vjborg. F9r~ 
sendeIsen sker i ~els.ka
bets E~bapag~ oga 10' 

. }{r. pr .. 1000 . Stk. " ab 
',;Vibor~ ·Station. 

Et' Hu's med ,4a 5~dr.: 
, . _ Land, renIEJen-

dom, sffiuktbeliggende, ,ed 
Strand ogSiovmed fri Ret. til 
Stranden,er paa Gi'mid af Al
derdom og' Svaghed til Salg. 
Der har i flere .Aar været 
drevet Fiskeri, og der fiindes 
en god Ørredb~k pa~Ejell
domm:en. " . , ' 

'Jens Olsen, ,B~kkebølle 
Str-and .:pr.. Nyraa~St .. 

. "Leo .,Dinesen" 
a.nbefalersig m.ed sin IlYOllr ' 
rettede .KommissionshQm~ltJl 
for Forhandling af a.l 'Slags: , 
Fisk saavel tIl Forbrug .pa;a 
Stedet som t\l Export., DCil' , 

afregnes etter Dageushøjestc ' 
?riserfQr hver .. Sending 'P~'; . 
kontant,. L. Dh'leliJ~"':. ' 

Adr.:GI.Stralld 4~~. 

C' 

-' 



, \ -- '" 

"'~'"''''''''''''''''';'''''''',:'''''''''''''~'~'''''''''''''''''''''~~''''''''W,A~~.('''''''"",,,-, ... 
,/ Københavns"Mekanisk'e 

Net 'Il" Gal-n-P'abrik: 
f \ \ 1 ' " 

'M.' ~'. Utz,øn;Maplendals,,~j ,~6. 
Te~~foD: Godth~ab 191, 

anbefaler 

Bundgarn· & . Aalevaadsnet. . 
,Udsalg: 'GI.,Stpand ,114. 'Telefon: 2671. 

·Sejl og Udsa'lg af Sejldug. 
Prima ,amerikansk Bom- ' 

uldssejldug, direkte ind
kjpbt, tilbydes langt und,er 
gangbare Prisel" 
Vandtæt præpare-:et Dug. 

Hør- og Hampsejld,ug 
, l alle Kvaliteter. 

Ny7,jøuiug p. Falstei' 
'i Februar l898. 

Færdigsyede Se" I, SQlidt 
forarbejdede, leveres vir
kelig~ billige. 

Undersøi selv Sagen,' 
skriv om Prøver af Du" 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmø8. 
relefon 129. 

,A,lt,ona F'iskeauction. 
JOHANNCOHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brcva~r.: Johann Cohrs, Altona.' Telegramadr. : C'o'hra, Altona. 

Fiskenætfa briken Danmar k", " " Grønnehave, Helsing;ør, 'Stengade r5. 
Telefonnummer ,,'ØG H elsin:eru " 

levct.:'er efter Bestilling eller, fra Lager ft'a vor med de nyeste og bedste· 
Maskiner forsyne,de, Fabrik:, ,Silde-, Rødspættegarn Aåløruser,. Aaleradør. 
;R~jeruser,Rejerader, Bundgarn sam~ alle andre Slags.N4;St'ogG8;rn~ Bont-,. 
tt,idsgar'u, HamlJegarn og,Hørgæni j alle Nr. til D~geps billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .4..alekllb.,'r,. Kork,' Flaadtræ' o&' Kate eli 1t1 

IlavespaaLager. 
Handlende gives, Rabat., forøspørg~lerb88Var,e$ !Straks. 

J:ted,lgeret . af, cø.-ud. mag. lVi ll. Lu".dbeck.~ Trykt lios Fra"t." (JI,ri,tfre,u,. Københavll, 
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~ MEJ-LMSBIAD 
Nr. 21. 25. Maj. 1899 

KedJ..e:D:l:.sbl.adet udgaar hver Torsdag. A~noncer optages' ved Henvendelse til 

Frantz Chri~ttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

Indhold: Dansk .!fiskeriforenings Generalfor
amling. - 1!'iskeriberetningim for Finansaar&t 1897 

-98. - Ny'hyggede Kuttere. - Mindre Meddelelser. 
- Fi8keriber~tninger. - BekendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København, V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desnden i Alm. 5-7 Svancmose
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 ti! hans BOErel : Flllkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandskultur 
, kan i J UU], saalangt Forraadet ræk

ker, afgive kraftig Yng el 'af ægte 
K a r p e r til Kr. 7 pr. 1000 Stkr. 
(inklusive Emballage Kr. 8). Dansk 
Fiskeriforenings ,Medlemmer ,gives 
30 pOt. Rabat og gratis Vejledning 
ved Henvendelse i Audebo pr. 
Grevinge St., hvol,til alle Bestillinger' 
adresseres snarest, og effektueres 
den Orden, ,de indløbe. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Gennem Hr: Toldkontrollør Stub, 
Bornholm, 'er til Dansk Fiskerifol'· 
enings Hjælpefond indsendt følgende , , 

Bidrag: 

Fra Gudhjem. 
Helligpeder . 
Teilkaas. 
Hasle .. 
Vang ... 
Svaneke. 
Nexø ... 
Amager. 
Aarsdale 
Listed .. 
Bøsserne pa'a 

Toldboden og Post· 
huset i Rønne . . . 
samt indsamlet ved 
Fisker Anker Holms 

6 Kr. 20 øre. 
4 
3 

4 
2 

24 
2 
2 
4 
7 

" . 
65 
50 
75 
67 
23 
25 
25 

" 

2 -62 -

Hustru i Rønne . . 27 -- 95 

lalt: 92 Kr. 07 øre. 

; DanskFiskeriforeningsHjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for,. 
~lykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager m~d TaknemlighedBidl'a~ 

.. ., 



,Aaa vel en Gang/or aile ,som aarlige 
.. paa . Dansk Fiskeriforen~ngs' Kontor, 

Stormgade Nr. 20. 

Dansk Fisketiforenings 
Generalforsamling. 

, Lørdag' den 22de' April ~899. 
(Fortsættelse. ) 

/ 

da. forbavset mig, at Foreningen 
ikke har lejet sig en Ferskvandssø ' 
og givet nogle dygtige Ferskvands-
fiskere og U dklækkere Penge at ar
bejde med i Stedet for at anvende 
nu i saa mange Aar 3~4,000 Kr. 
aarlig, som ikke have givet noget 
positivt U dbytte for Ferskvands
fiskeriet. N aar der, var anvendt 
virkelig sagkyndige Folk dertil, som 
kunde møde med et Resultat og 

Fiskehandler Brinck: J eg skal til sigc:f: Saa og saa mange Fisk ha ve 
Hr. Feddersen bemærke, at Besty- vi solgt hvert Aar, og saa og sas. 
relsen med en lille Smnle Anstren- mange have vi u<lklækket, kunde 
gelse kunde have opnaaet Fragt- man søge Raad hos dem med Hen-
'og Toldfrihed for Redskaber paa syn til U <lklækning, Rensning af 
Bergens Udstillingen, og at de 12,000 Søer o. s. v. Ferskvandsfiskeriet 
.Kr. fra Staten med en lille Smule betyder en ikke ringe Kapital her i . 
Økonomi kunde have :været tilstræk- Landet, naar det bliver drevet af 
kelige til, at Udstillerne af Fiske- praktiske og økonomiske Folk, der 
red,skaber kunde have undgaa~t Ud- virkelig ville arbejde, men man skal 
gifter. Nu ville sikkert Fiskerne i ikke lave Udklækning i en Rende-
Fremtiden holde sig tilbage med at . sten. Man har jo selv erklæret, at 
udstille Fiskeredskaber, og det vil Vandet derude ikke <luer. Det synes 
være 'beklageligt. H\Tad angaar mig derfor' mærkeligt, at man ikke 
Dommerspørgsmaalet, frakender jeg hellere bygger et Hus til en saadan 
selvfølgelig ikke Hr. Feddersen og Anstalt ude paa Land'8t og engagerer 
Hr. Bang Kendskab ,til ,at bedømme ordentlige Fiskere, som kunne ar-
fersk Fisk, men man kunde ikke bejde for denne Sag. Det er ikke 
vente nogen eller i alt Fald kun en ringe Kapitaler, der kunne ind~indes 
meget ringe Udstilling af fersk Fisk, Ted re~~kvandsfiskeriet , men de 
og jeg maa absolut hævde, at Folk, S"n.lwer, som nu gives ud til dette 
der. i mange Aar nave arbejdet med Formaal, ere i Forhold tiJ~ ;.Indtæ~-
For,atgling af Fisk, maatte 'være p.e terne temmelig store. Jeg ved ikke, 
bedste . Dommere l' ø.v,erfor røget og om vi ere forpligtede til at yde Hr. 
konserveret Fisk. Af den Grund Feddersen nogen p~vat Støtte. Vi 

, maajeg insistere,paa,atdet maatte maa hellere der holde 08 til virke· 
have været bedre at vælge f. Eks.,. lige FerskvfLnd.sfisk~re. Vi ~aa og· 

: ':"~'i2 'købenbav.nske RØgro~Dd. til Dom-? "ÆLa ha,~e SØer, som egne sig dertil, 
mere. for det 1 ,er dog vel .Meningen, at 

l. Fisker R. Nielsen: J eg er ikke disse 3-4,000 Kr. skulle anvendes 
Ferskvandsfisker, men Fisker er jeg paa en praktisk og fornuftig Ma,.ade. 
dog, og har i mange Aar fulgt Det forbavser mig meget, at der 
ltDansk Fiskeriforeningtts Manøvrer endnu ikke er taget ordentligt og 
med Ferskvands:fiskeriet~ Det har kraftigt fat paa denne Sag, hvorved 
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jeg indrømmer, a.t der kan Tindes 
store Penge. Af Regnskaberne kan 
jeg dog ikke se, at der blot er indkom
met saa meget som 1000 Kr. af 
Ferskvandsfiskeriet. Jeg vilde dog 
gerne se noget Udbytte for de 
mange dertil anvendte Penge. 

Fisker Carl Hansen, Kallehave : 
Maa jeg takke Hr. F,eddersen for 
de meget værdifulde Oplysninger,
han gav m. H. t. Udklækningen. 
Hun siger jo, at Aborren, Gedden 
og uen Slags Brakvandsfisk kunne 
meget, -gout udklækkes, i salt Vand; I 

det gælder kun om at skt'ide til 
Værket; der behøves ikke yderligere 
Forsøg, men' der mangler kun Penge. 
Det vil vist derfor være rigtigt nu 
at gribe Sagen an. Vi kunne vist
nok let faa Folketinget til at be
villige Pengene dertil og gaa vel' 
heller ikke fejl hos Landbrugsmini.: 
steren. Vilde nu »Dansk Fiskeri
forening« anbefale et saadant An
dragende, skulde det være mærke
ligt, om ikke, ogsaa Landstinget var ' 
villig til at ofre disse Par øre. 
Der bliver jo givet' saa store Sum
mer ud til Landbrugets Fremme, 
til FOl'bedring af Heste- og Kvæg
avl og' lignende Landbrugsformaal, 
at manqok ogsaa kunde ofre et 
Par Øre til Fiskeriets Fremme; det 
vilde dog ellers se løjerligt ud. Da 
Tiden nu' ~som sagt er gunstig der
til, vil jeg spørge, om denne For- , 
-enings Bestyrelse vil anbefale et 
Andragende tff: -Regaring og Rigs
dag om at 'indrette en saadan U d'.: 
klækningsanstalt for Aborrer og 
Gedder i de'sydlige Vande. 'Aborre .. 
og Geddefiskeriet kunde nemlig blive 
en meget værdifuld Støtte for Fi· 
skerne, navnlig i Løbet af Vinteren. 
H vis Foreningen blot vil bliv:e ved 

at overveje Sagen, tror jeg, Resul
ta.tet kun bliver d~t, at mange Fi
skere falde. fra. .Vor Forenini har,,' " 
før været oppe paa 100 'Medlemmer, 
nu have vi kun 60. Fiskerne sige,
at der ikke bliver gjort noget fO~( 
dem, men at det er det ~tore Hav
fiskeri, alt skal gøres for, hvorimod' 
der sletintet gøres for Fiskeriet i 
Smaavandene. Vil »Dansk Fiskeri
forening« .støtte et 'Andragende om j 

cn TIdklækningsanstalt for Ged~er, 
og Ab<?rrer, de Fisk, som have sal. . 
stor V ærdi for os i de sydlige 
Vande. ' 

Konsul~nt Feddersen : Overfor 
Hr., Brinck vil jeg sige, at der pas. 

, en saadan TIdstilling er noget", som ' 
hedder et Program for TI dstilHngen, 
og dette Program deler de forskel-, , 
lige Genstande, det er tilladt at 
møde med ved saadanne Udstillinger~ 
i forskellige Grupper. Nu var der 
paa Udstillingen een Gruppe, som 
hed Fartøjers og M'andsk&bs For
syning, altsaa Proviant, Klæder osv;. 
Under denne Gruppe' udstilledes der, 
her fra Landet af et Par Udstillere 
Regnkapper ,Olieklæder, ja ,sålt· 
Blanksværte, Fedtsværte og Smø~ 

relse foruden Ting som Øl log lig
nende. N aar TI dstili ingen indbyder 
til at komme med saadanne Sager, 
er den tvungel'i til atflgive:·'Pfæmier 
o~saa derfor; En Fislienudstilling 
maa omfatte mange forskellIge Ting, 
og ikke mindst synes det mig ,rj~ .. 
tigt, at' den . ogsaa omfa.tter, hvad 
der hører til Mandskabets FdrsYll.,ing 
med Klæder og Proviant. Naar 
Hr. Brinck mente, at det ·havde 
været rigtigere a.t sende et Pur kø .. 
benhavnske Røgmænd som Dommer&, 
skulde man vel ogsaa sende 2, der 
forstode sig paa Klipfisk, eUt 'der 
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fOlstod sig paå nedlagt Fisk o. s. T., 
paa den 1\1 :I:lde vilde der komme 
et stort Antal Dommere til Stede. 

. Men idet' hvert Land sender Dom
.meie, fordeles Sagkundskaben paa' 
den bedst mulige Maade.Man lor-' 

-staar ' sig' virkelig - ogsaa' iandl'e 
Lande paa røgede Fisk, og ma.n, 
kAn nok være tjent med at faa f., 
,Eks. tyske og engelske Røgmænd 
til at bedømme dansk røget Fisk. 

N aarHr. Brinck mente" at de 
12,000 Kr. med Økonomi kunde 

,have slaaet til, taler han i Virke
ligheden om noget, han ikke har 
F~restilling om. Vi, der have haft 
med Sagen at gøre, føle os for
vissede om, at der er blev en ar-

: bejdet med den størst mulige Øko
nomi. Men PriseI'ne vare store, og' 
Kravene om, at vi ikke skulde falde 
igennem over andre Lande, vare 
ogsaa store, Forresten maa jeg 
udtale som min private Mening, at 
fordi" .. Da.nsk Fiskeriforening« efter 
LandbrugsministeI'iets Ønske har 
overtaget Ledelsen af Udstillin,gen' i 
Bergen, skulde Udstillingskomiteen 
ikke være underkastet Kontrol af 
Foreningens Generalforsamling. Over
for Hr. Rasmus Nielsen, der talte 
om, at Foreningen burde leje sig 
en Sø ,og drive Fiskeri, altsaa et 
rationelt Fiskeri, et Mønsterfiskeri, 
skal jeg gentage, at Foreningen 
mulig gaar sammen med et Selskab 
til' Kultur af Fi~kevande, som ikke 
alene har et Vandomraade til Raa
digh~.d,. lor 'Tiden; men som ogsaa 
søg~rat faa,andre Vande under I 

sin Drift. Det vil daJorhaabentlig 
i ~igt Maal øve en vækkende Ind
Hrdelse paa Ferskvand,sfiskeriet her, 
i Landet. Hvis Hr. Rasmus Niel
le~ qgandre tilstedeværende vilde 

gøre mig den Fornøjelse at besøge 
mig i Morgen, skal jeg vise Dem 
-Udklækningsanstalten i fuld Virk
somhnd og'des~den alt, hvad vi have', 
i Dammen.' 

Redaktør Videbæk: Jeg mener 
at burde tage Afstand fra, Fisker 
Rasmus Nielsens Bemær~ninger om 
Konsulent Feddersen. Skøndt jeg 
derovrefra har Ord for at være saa 
radikal, kan jeg dog i Radikalisme 
langtfra maale mig med Fisker Ras
mus Nielsen., Det kan jo være me
get godt, at de Penge, som blive 
anvendte paa Ferskvandsfiskeriet, bør 
gives ud til' praktiske Fiskere, men 
jeg vil dog hævde, at er der. nogen 
Mand, . der har lagt Arbejde ind paa 
denne Sag, er det Hr. Feddersen, 
og det er en Lykke at have en 
Mand som Feddersen, der saa ivrigt 
har kastet sig over denne Sag og 
gjort saa dygtigt A rbejde for den, 
et Arbejde" som har baaret og vil 
bære Frugt. Praksis kan være godt 
nok, men man kan dog ikke und .. 
være Videnskaben paa dette Om
raade. J eg tror ikke praktiske Mænd 
kunne udfinde. de Resultater eller 
paapege de Grunde og Betingelser. 
hvorunder et saadantFiskeri' maa 
virke. Det kan man kun gjøre, 
naar man som Hr. Feddersen i 
mange Aar, har gjort denne Sag til 
Genstand 'baade fol' praktiske Un
dersøgelser og videnskabeligt Ar
bejde. 'Det laa maaske blot ien 
uheldig Motivet:ing,: at det Angreb, 
Fibk'er Rasmus Nielsen rettede før, 
føltes sas. personligt. Jeg" har følt 
en' Trang ti( at sige: Hr. Feddersen ' 
Tak for' det store Arbejde, han bar 
gjort, og jeg Vil ha abe, han maa fa~ 

. Lejligh~d, ti~ ~ange Aar; ~~ 'fort· 
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/' sætte sit dygtige Arbejde i Fisk~riets' 
Tjene,ste .. 

Fiskehandler Kr. Mikkelsen:. Jeg 
kan langtfra være enig med Fisker 
Rasmus Nielsen i hans Udtalelser 
om, at vi skulde spare paa Udgif
terne til Ferskvandsfiskeriet. Sel v 
<;>m man kunde . ønske at der gjordes 
noget mere for Saltvandsfiskeriet, 
vilde det dog være en 'uheldig Moti-, 
vering for at ofre noget mindre for 
]ferskvandsfiskeriet. Af de c. 17,000 
Kr., som anvendes til Fiskeformaal, 
gaa 4,500Kt. til Ferskvandsfiskeriet, 
medens det øvrige anvendes til andre 
Formaal derunder Saltvandsfiskeriet. · 
.Jeg vil aldeles bestemt fraraade 
at gøre nogensomhelst Indskrænkning 
i Kulturen af Ferskvandsfisk, og jeg 
vil tillige særligt udtale min Utilfreds
hed med, ~t Fisker Rasmus Nielsen vil 

. angribe Hr. Feddersen. Det er ikke 
Tvivl underkastet, at Hr. Feddersen ~r 
en saa dygtig Mand, som vi kunne 
vente af faa paa dette Omraade. 

Fisker Rasmus Nielsen: Det 
forbavser mig, at jeg skulde have 
shgt noget om at sætte Ferskvands
fiskeriet tilbage. J eg vil netop have 
det fremmet ved at have dygtige' og 
praktis~e Fiskere . ud til at arbejde 

I I ,,' 

for det. Dette Fiskeri har netop en 
meget stor Opgave at løse, men det 
kan selvfølgelig udvikles pa~ for-, 
skellig Maad~. Theorien er dog ikke 
det' eneste. Praksi~ og Theori. maa 
vel ,nok kunne gaa sammen. 'Fersk
vandsfiskeriet kunde sikkert give no
get ,af ,sig, men jeg synes ikke;For:
søg skulde gøres her i usundt ~V and. 
De .burde foregaa. ude i ordentljge 
Ferskvanjssøer, og hvjs det ikke 
passer andre at møde derude, vil 
det vel .. kunde passe for virkelige Fi
skere,og disse vilde vel nok kunne 

lede Foreningens U dklækning at 
fersk Fisk. At Hr. Feddersen har 
gjort et dygtigt Arbejde, tvivler jeg 
ikke. om, men han har ogsaa faaet 
forbavsende mang.e Penge. J eg tror 
ikke eJ]gangder bliver saa meget til' 
Saltvandsfiskeriet som, til Fersk
vandsfiskeriet, naar Sælhun~epræmi .. 
erne <;>g andet, hvad der ligger uden
for det egentlig9 S~ltvand8fiskeTi, 

bliver trukk,et fra. Altsaa~ jeg fast
holder, at vi bør ikke følge den ,hid- ' 
tidige Kurs, ,men slaa i~d paaen 
mere .prnktisk Vej, og ~erskvands .. 
fiskeriet vil da sikkert, naar det bli
ver drevet paa rette Maade, have 
en stor Fremtid," for sig. ~ 

Redaktør, Videbæk: . Hr. Rasmus 
. - v 

Nielsen har gan~k~ misforstaaet 
mig, naar han mente, at jeg ikke 
tillagde de praktiske Fiskeres Virk." 
som hed nogen Vægt. Men na!1r der 
er Tale om Hr. Feddersens.Virksom
hed, tror jeg ikke, at Hr. Fedder .. 
sen har faaet større Løn for det 
Arbejde, han har gjort, end Hr. 
Rasmu's Nielsen har faaet i ~"or
hold til den Gavn, han har gjort. 

Dirigenten: Hermed ere Forhand .. 
lingerl.!,e om dette Afsnit afsluttede, 
J eg skal gentage, at Bestyrelsen na
turligvis vil tage under Overvejelse, 
alt hvad der er fremkommet, ogsaa 
angaaende dette Punkt paa Dagsor
denen. 

Man gik, derefter til 

7. 'Valg af Revlso'rer. 
Dirigenten: Af de nuværende, 

Revisorer er Generalkonsul Thiele .. 
mann villig til .at modtage, Genvalg, 

,hyorimod Grosserer Th. Lund har 
frabedt sig dette. Bestyrelsen fore
slaar at gen vælge Generalkonsul 
Thielemann oS væ1se GrQ3s.er tT. At 



Lefolii til at'· revidere næste Aars 
Regnskab. 

Enstemmigt vedtaget. 

Den næste Sag var: 

8. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer 
i Stedet for de efter Tur fratrædende 

Grosserer C~rl Bang; Direktør 
Adolph Carl og'GrosserE:1r Klitgaard 

'I 'samt afdøde Grosserer Ekman. 

Dirigenten: De tre efter Tur af-
',I gaaede ere villige til at modtage 

Genvalg, og det har hidtil været 
Praksis, at Bestyrelsen har fore .. 
sla~et GeneI alforsamlingen eller ret
tere Bestyrelsesraadets Medlemmer 
- thi det er jo kun dem, der 
deltage', i Valget - hvem der skulde 
vælges. Bestyrelsen foreslaar da 
at genvælge de tre afgaaende og i 
Grosserer Ekmans Sted at vælge 
Grosserer Leonhard Tang, islandsk 
Købmand her i København, som Be
styrelsen antager vil væro en Ak
kvisition for den. Det har været 
under Overvejelse at foreslaa valgt 
et Medlem udenfor København og 
~jælland, men efter grundig Over-

i, 'lfejelse er man kommen, til det Re
,sultat at foreslaa Bestyrelsesraadet 
at vælge en Mand i København. 

, Vi have tidligere haft et Bestyrelses
medlem fra Jylland, nemlig Fiske-

" handler. Brønnum . i Frederikshavn, 
og Besty~els~ 'kom dengang til det 
Resultat, at det, at have et Med
lem, der bor saa langt borte, var 
baade bekosteligt for Foreningen 

der gaar ikke saa fan Penge 
med, idet selvfølgel,ig et Best.yr~lses
ntedlem, som skal rejse til KøbenA 

'havn, maahave sine Rpjseudgifter, 
og hvad dertil hører, godtgjorte

,og dernæst havde det ogsaa sin 
i Itore Vap.slielighed for Bestyrelsen 

,at have et Medlem saa la.ngt borte. 
Ikke 'Qlot for de ordinære Bestyrelses
møder, som aarligt afholdes, men 
ogsaa for Forhandlingen Mand og 
}.Iand imellem har det sin store 
Betydning, at have Bestyrelsesmed
lemmer,pe samlede. Det er blevet 
fremhævet, at Grosserer Ekman 
gjofde . et stort Arbejde ved de U d
stillinger, som afholdtes i Stockholm 
og Bergen, men det vilde have været 
aldeles umuligt, at dette Hverv 
kunde have været overdraget en 
Mand, som boede 'i Jylland, langt 
borte fra Bestyrelsens Sæde i Kø
benhavn. Forhandlingerne 'indbyrdes 
ere derved besværliggjorte i høj 
Grad eller hindrede, og Bestyrelsen 
kom ved moden Overvejelse til det 
Resultat, at den Nytte, Bestyrelsen 
skal have af sine Medlemmer, kræ
ver, at de are nogenlunde samlede 
paa een Plads. Derfor er det alt
saa, at Bestyrelsen stiller det For
slag, at de tre afgaaende Medlem
mer genvælges, og at man i Gros
serer EkIIians Sted vælger Gros
serer Leonhard Tang i København. 

Redaktør ,Videbæk: Før jeg rejst~ 
herove!', blev der paa en General
forsamling i vor. Forening udtalt 
Ønske om, t!ot jeg skulde arbejde 
hen til at. faa en Jyde valgt ind i 
Bestyrelsen.· J eg svarede da, at 
det kunde jeg ikke, da jeg ikke 
havde nogen Valgret .. Jeg havde 
kun Lov,til at tale som }Iedlem af 
Foreningen og som Delegeret fra 
vor Forening, men jeg h~yde ingen 
Valgr~et. " Saa studsede'Fiskerne 

. hjemm~. Det liStod . nok i LQven, 
men de havde ikke' lagt Mærke 
dertil. De henholdt sig til den 
Paragraf, hvori det hedder, at Fi
skernes Delegerede have Stemmeret 



ved Generalforsamlingen, men ikke 
til den, hvor der staar, at Bestyrel
sen vælges 'af Bestyrelsesraad et. 
Jeg gjorde ,dem opmærksom herpaa, 
men de svarede, at det ikke kunde ' 
blive ved at gaa saadan i Længden, 

,at de DelegerAde ikke fik Lov til 
at stemme paa Bestyrelsesmedlem,,: 
mer. Det rette Tillidsforhold mellem 

• Fiskerne og denne Bestyrelse maatte 
kræve, at Fiskernes Delegerede ~g.' 
saa maatte faa Lov til at stemme 

Fiskernes Ønske· paa General
forsamlingen, et Ønske, der blev'· 
fremsat ikke alen~ af den' lokale 
Fiskeriforeningf hvoraf jeg selv er 
Bestyrelse5medlem, men er bleven 
fremført paa de ikke saa ganske 
faa Møder, jeg har været til rundt 
omkring paa. alle Jyllands Kyster. 
J eg . tror, Foreningen skal tage 
Hensyn til dette Ønske; man bør 
ikke blive saa konservativ, at mnn 
ikke faar friske Strømme ind. Naar 

paa Bestyrelsens Medlemmer, navn- Fiskel'ne blive mere meddelagtige i 
lig da, naar det er Delegerede for Styrelsen, ville' de faa debbelt In .. 
store Foreninger, som tælle mange teresse for Forening~n og dens Ar-
Medlemmer. Foreningen tæller jo bejde. Ud fra disse Betragtninger 
mange Fiskere, og den er jo til for vil jeg anmode de tilstedeværende-
Fiskeriets Skyld; seb om vi nu ikke Medlemmer af :aestyrelsesraadet &01 

kunne faa Lol' til at vælge hele at vælge en Jyde, som har Fisker-
Bestyrelsen, 'burde de forskellige nes Tillid. Idag kan det gøres uden 
Landsdele - ja, Sjælland er jo nogensomhelst Demonstration, idet, 
repræsenteret ved en Fisker......; have vi genvælge de 3 Bestyrelsesrned .. 
Lov til at vælge en Mand, der stod lemmer. Vi Jyder' ville ikke de~ 
i særligt, personligt Forhold til Fi- monstrere, vi ønske et hjerteligt og 
skerne i den paagældende Landsdel. godt, Samarbejde lJled BestyrelseIl, 
Det vilde Fiskerne sætte megen men ønske at faa alle de Kræfter 
Pris paa. Jeg sagde til dem, at i Brug, som ønske at komme' i ' 
der ikke var noget' at gøre ved Sa- Virksomhed for Fiskerisagens Frem .. 
gan, men at der var nedsat et U d· me. Konservatisme ,kan være 'god 
valg til at fore aIa a Lovændringer paa mange Punkter, men Frem-
paa dette Punkt. Jeg haaber . nu skridt er ogsaa godt: og et Frem- ... 
efter Dirigentens Udtalelse, at, dette skridt vilde det være, hvis man paa 
Udvalg maa ·blive~ærdigt ~ngang, dette Punkt imødekom Fiskernes ~ 
saa det kan stille bestemte positive, Ønsker. Og jeg vil sige til Øbperne, 
Forslag til 'Generalforsamlingen~ Det' at r skulde de ved en, anden ,LejHg-
forekommer mig'at være et magert hed ønske at faa, ~n n,f deres' Sær-
Resultat, der foreligger af Udvalgets lige Tillidsmænd ind i Bestyri\lsen, 
Virksomhed, og det var sikkert saa, stem -med "QS i Dag, saa stemme 
Meningen ifjor, 'at d~r· iaar kunde vi med Dem næste Gang. 
have foreligget Forslag til General": ,"~ Dir;igenten.:"J Stiller Hr.~ Videbæltbt'.b .' 
forsamli~geB-~ Men vi kende jo det "I Forslag om at vælge nogen be-
gamle Ordsprog, at dengang Fan· ,stemt? 
den vilde, at intet skulde' ske, saa Redaktør Videbæk: J at jeg fore-
satte han i Verden ind den første siaar, at vi væl~e Hr! Konsul Bef~\ 
Komite. Jeg. lovede at fremføre 

... 



thelsen i Ringkøbing til Medlem af 
Bestyrelsen. , 

Apotheker Aarsleff, Præstø: Jeg 
hørte med Fornøjelse paa Hr. Vide

, bæks Foredrag, men jeg troede rig
tiinok, Slutningen pau det hnvde 

, været, nt han havde foreslaaet en 
Fisker valgt ind; det kunde jeg have 
forstaaet. J eg finder sel v:følgelig, 
at ,Konsul Berthelsen vil være en 
udmærket god Repræse,ntant, men 
skulde der være. nogen Mening i 
det, skulde det være en, Fisker, en 
af deres egne, der som et Talel'ør 
fOl: dem kom ind i Bestyrelsen. 
Det vil altid have sin Vanskelighed 
at faa en Mand udenfor København 
ind i, Bestyrelsen. Der vil mangle 
Samarbejde, hvis hnn dn ikke skal 
blive nødt, til mange Rejser frem og 
tilbage. Dog, det ka Il vel over· 
vinges, men ville de overhovedet 
have en saadan Mand ind, synes 
jeg,det maa være rigtigst at faa 
en "Fisker. Det, kan jo være mu
ligt, jeg tager fejl, men dn det 
netop blev betonet san stærkt, at 
Ti skulde ha ve nyt Blod og friske 
Strømninger ind, troede jeg rigtig
nok, at det korn bedst me(r Fiskerne. 

, Vilde Jyderne foreslan en Fisker; 
vilde' det vist ligge adskilligt nær-

,mere, naar mnt. overhovedet finder' 
det rigtigt at fna en udenvælts 
Mand ind. Det har jo haft sine 
stote Vanskeligheder at fan en Mnnd 
fra Jylland eller Fyen til hvert 
Øjeblik at rejse til Købennavn. 

Redaktør Videbæk: Vi ha venf 
mange Grunde netop foreslaaet at 
vælge Konsul Berthelsen. Det var 
for det første et meget konservativt 
Forslag, fordi Konsul Berthelsen 
hører til de gamle Støtter, som var 
med til i sin Tid at starte denne 

Forening og' til at faa dens For
hold ordnede. Paa den anden Side 
havde vi allerede paa Forhaand 
hørt sige, at det var. bekosteligt at 
faa J'yder til København. Jeg skal 
i Pårenthes oplyse, at jeg selv har 
faaet Opfordring til at opstille mig 
som Bestyrelsesmedlem, og' jeg sva
rede ganske simpelt, at hvad Be· 
kastningen angik, vilde jeg gøre 
Rejsen gratis, men at jeg var for 
ung en Mand dertil, og at det 
vilde være bedst at faa' Konsul 
Berthelsen ind. Bekostningen ved 
at have en J yde i Bestyrelsen synes 
jeg ikke kan spille nogen Rolle. 
Kniber det, og har Foreningen ikke 
Raad til at ha ~e en Jyde i Be
styrelsen,have vi Jyder Raad til 
at ha ve ham. Vi stille altsaa ikke 
her noget økonomisk Krav til For
eningen. N aar det saa blev sagt, 
at vi skulde tage· en Fisker og ikke 
Konsul Berthelsen, vil jeg dertil 
svare, at naar vi ikke ville tage en 
Fisker, er· det for det første, fordi 
Fiskerne ikke selv ønske at faa en 
Fisker ind. Fiskerne have kun 
foreslaaet to Mænd, nemlig Konsul 
Berthelsen og mig, og Grunden der
til er vel simpelthen kun den, at 
Fiskerne have den Tillid til os, at 
vi under vort Arbejde ror de jydske 
Fiskere bedre end de selv kunne 
føre deres Sag frem. Hvad der
næst Bekostningen angaar, er jo 
Billetten det mindste ved en Rejse 
til København. Der er kun faa' 
Fiskere, der have ,Raad til at gøre 
en Rejse paa flere Dage midt i 
Fisketiden , og der skulde altsaa 
flere Penge til, hvis en Fisker 
skulde godtgøres for sit mulige Tab. 
Det kunde komme til at dreje sig 

, OlU henved 100 Kr., hvis en dygtig , 



Fisker skuldo være bort.e i' den 
bedste Fisketid. J eg mener iøvrigt 
ogsaa, at i det Øjeblik Fiskerne 
selv stille Krav om atfaa en Fi .. 
sker ind i Bestyrelsen, skulle vi 
imødekomme dette Krav. Vi skulle 
saa paa alle Mander lette dem den 
økonomiske Side af Sagen. ~Ian 

vil ved en Optælling se, at de ·Fi
skere i Jylland, som ere l\fedlem .. 
mel' af denne Forening, naa op til 
2/3 af hele Foreningens Medlemsw 

antal, og naar disse Fiskere stille 
et saadant Krav og have ønsket at 
faa en Jyde ind, synes jeg, det er, 
et moderat Forlangende.' Vi have 
da troet, at vi ikke kunde finde en 
Mand, der lettere kunde opnaa 
V~lgend Konsul Berthelsen, fordi 
han har været med R t starte ~'or
eningen og i en Aarrække har vist 
Interesse. og har arbejdet for Fi
skeriet. Oprigtig talt troede jeg, 
at saa snart dette Ønske blev ud
talt, . vilde man sige alle som een: 
Den Mand ville vi gerne hav~ ind 
i Bestyrelsen. . 

Fisker 'J. P. Nielsen, Taarbæk: 
Det foreko~ mig, at der .var en 
1\fodsigelse i Hr. Videbæks Ud
tal~lser, naar han sagde, at man til 
Gavn for Foreningen skulde op
muntre Fiskerne ved at vælge en 
Fisker ind i Bestyrelsen, og han 
samtidig foreslog Valget af Konsul 
Berthelsen. H vis Hr. Videbæk vil 
foreslaa en jydsk Fisker; vil jeg 
stemme pau denne, i modsat Fald 
vil jeg fOl'eslaa en Fisker fra 
Amager. 

Direktør Adolph Carl: Naa!' Hr. 
Videbæk siger, at Rejseomkostnin
gerne ikke spille nogen Rolle, naar 
Konsul Berthelsen bliver valgt, er 
det glædeligt for / mig som Kas-
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serer, men Bestyrelsen bØJ." væra 
indenbys. Fiskerne rundt i Landet 
ere jo repræsenterede ved Bestyrelses
raaderne og kunne henvende sig til 
dem som Mellemled mellem dem og 
Bestyrelsen. Efter de .forskellige 
Udtalelser, der'ere blevne rettede 
til Bestyrelsen i Dag, maa det be· 
tragtes som et Slags ~Hstillids· 

votum, hvis ikke Bestyrelsens Kan
dida t bli vel' valgt. 

Redaktør Videbæk: Det maa paa 
ingen Maade betragtes som et Mis
tillidsvotum, at vi foreslaa en anden 
Mand ind i Bestyrelsen. > Dersom 
det var Tilfældet, havde Bestyrelses
raadet ikke Valgr3t længer. 

Fiskehandler Kr. Mikkelsen : Jeg 
vilde foreslaa, at der fra Nord
jylland kom et Medlem ind i Be
styrelsen. Bestyrelsen har udtalt, 
at det betragtes som en Selvfølge, 
at alle de afgaaellde Bestyrelses
medlemmer genvælges, og det blev 
sagt, at det var et Mistillidsvotum 
til Bestyrelsen, hvi~ det ikke. skete. 
Saaledes bør man imidlertid ikke 
se paa' Sagen; det el' ikke noget 
Mistillidsvotum, .at man ønsker For
eningen tilført nyt Blod og nye 
Kræfter fra de fjernere Landsdele. 
Beityrelsesraad'ets Medlemmer ere 
ikke tilstrookkelige, de have kun 
ringe Indflydelse paa Foreningens 
'Administration, og d~rpaahviler 

ikke Bestyrelsesraadets Medlemmer 
noget Ansvar derfor. .f eg vil i 
Henhold til disse Betragtninger' 
fore sla a , at· vi vælge Købmand 
Bøjer, Hirtshalst .til Medleni' af Bc: 
styrelsen. 

Fisker Peter Mollerup, Harbo· 
øre: Jeg foreslaal' at stemme pn a 
Konsul Berthelsen og de tre ti {'

gaaende Bestyrelsesmedlemmer. Kon-



sul Ber!helsen foreslaar jet, '{ordi , 
det, er en· Mand, . som Fiskerne paa 
Vestkysten i Almindelighed haTe 
den største, Tillid til. 

Ved Afstemningen genvalgtes en
stemmig med 24 Stemmer de tre af· 
gaaende Bestyrelsesmedlemmer, Gros
serer Carl Bang, Direktør Adolph 
Carl og' Grosserer Klitgaal'd samt 
valgtes med 12 St. Grosserer Leon
hard Tang. (Derefter i havde Kon-

. sul Berthelsen 11 St. og Fisker 
N~elsen, Kastrup, 1 St.) 

(Sluttes.) 

Fiskeriberetningen for 
Finansaaret 1897--98. 

CF'ortsat.) 

Rødspættefiskeriet har i 1897 gi
vet en Indtægt, der er 75,000 Kr. 
over [et Middelaar (140,000 Kr.); 
Forøgelsen falder paa Esbjergerkut
terne, medens Fiskeriet fra Skage
rakkys~en endog har været meget 
ringere end Rormalt; og N ordsøfi
skeriet N ord for Horns Rev kun er 
1000 Kr. over et Middelaar. Es
bjergfartøjernes Merindtægt havde 
sin Grund i det ud~ærkede Foraars
fiskeri og de gode Priser. Ef ter
aarsfiskeriet fra Esbjer@, der helt 
mislykkedes i 1896, v;ar i 97 meget 
godt i Oktober Maaned, men op
hørte allerede med Maanedens Ud
gang. 

Rødspætten var 189T ·ualmindelig 
stationær, idet den fra Slutningen af 
Marts til Begyndelsen af .Juni·stod 
næsten paa en Plet Sydvest for 
Kancervagertm. I Begyndelsen af 
J uni gik den næsten fuldstændig 
bort herfra og blev søgt efter baade 
Norden og Sønden for Revet, men 

udp,n Held. I Slutningen af Maa
neden var Rødspætten 1. Nærheden 

. af Vyl, men langt 'mere spredt og 
ustadig end tidligere. I Slutningpn 
af Maj var der rigelig Fisk paa 
Pladsen Nord for Revet c. 4 Kvml. 
Vest Nordvest af Kærgaard Baake, 
og den var af god Kvalitet, 15 Pd. 
Snesen - mod 10 Pd. Sønden for 
Revet. Pladsen blev navnlig udnyt
tet nf Limfjords- og Frederikshavns
kuttere, medens Esbjergerne' fiskede 
paa den tidligere nævnte Plads, ind
til Fisken, der mod Slutningen blev 
mindre levedygtig og fuld af Skaller 
trak bort omtrent samtidig fra begge 
Pladser. I Begy:sdelsen af Oktober 
trak Rødspætten. ind paa Grænsen 
af Territoriet Nordv.est afGraadyb og 
holdt sig der til i Begyndelsen af 
November. 

Esbjerg Fiskerflaade har i de 
sidste Aar ha vt' en hurtig U d vikling, 
saaledes talte den i 1894 18 Far
tøjer, deraf en med Dampspil, i 1898 
talte den 35 Fartøjer, hvoraf 34 med 
Maskinspil, af hvilke de 19 ere Pe .. 
troleumsspil,der mere og mere for
trænge Dampspillene. , 

Ligesom forrige Aar har det væ
ret forsøgt at sende Fisk med det 
engelske Fiskehandlerfirma Hewett 
& Oo.s "carriers" fra Esbjerg til 
Shadwell Markedet i Londet. Betin
gelserne vare de samme; som . omtalt 
i Beretningen. fra 1896. ; 

Paa G],"Und af de . forhold vis gode 
Priser i Esbjerg blev denne Trafikl 
dog i1;tke nær benyttet~i samme Ud· 
stræknin~.som forrige Aar, idet der 
kun i Aarets .Løb er afsendt. .ca. 
136 Tons ad denne Vej, hvilket ind
bragte Fiskerne et Nettobeløb af ca. 
8,000 Kr., der svarer t~l en Pris af 
3 Øre pr. Pund, hvilket dog ikke er 



saa slet en Pris, na,ar man tager' 
Hensyn til, at Størsteparten af den 
forsendte Fisk var død. 

Firmaet Hewett &' Co. har des
I uden del vis benyttet Esbjerg som 

Fiskebasis for nogle af sine Dam-
, pere; idet Havnen idt er blevet' an· 

løbet 25 Gange af dette Firmas 
Dampere,nemlig 5 Genge for at 
laste Fisk til eget Marked, d~ øvrige 
20 Gange for at fylde Kul. og. Is, 

I 'modtage Ordre eller losse Fisk til 
Forsendelse til London med det for

. enede Dampskibsselskabs Skibe. 
Der kan være Grund til at an

tage, -at denne Tra'fik i Fremtiden 
vi.! "okse, idet de Dampere, der ~d

t... nytte Fiskepladserne Sønden for 
t. Horns Rev, utvivlsomt spare Kul 

og Tid ved at anvende Esbjerg som' 
Operationsbasis. 

. Bilde- og Makrelfiskeriet har i 
1897 givet Middelindtægt' for Skage
raks Vedkommende, men det har 
indbragt 22,000 Kr. mere end et 
Middel:l.ar (~8,000 Kr.) for N ordsø
fiskeriet Nord for Horns Rev. Sær
lig var Nymindegabfiskerne heldige 
med Sildefangst i 1897. Sila en stod til 
Tider i tætte Masser under den danske 
Kyst om Erteraaret, saaledes ved 
Nymindegab, hvor den toges med 
Landdragningsvaad, men i' F-ølge 

. 'tyske Opgivelser især iSkagerak. 
Fra Kerteminde skrives saaledes 

, d. 20. November, at Fiskedamperrie 
i Skagera)c i ,den sjdste Tid fandt 
paa den danske Side uhyre Mas
ser af Sild af en <mm Størrelsp. 
Flere Dampere fangede store Mæng,-,.: 
der i deres N æt og saltede' dem om 
Bord. Kabliau og selv Kuller, som 
fangedes her, havde Maven fuld af 
Sild. Store Sværme, af Maager viste, 
hvor Silden' stod. Havde de danske 

Fiskere sidste Efteraa., havt en Havn 
vetl Skagerak, vilde de kunne have 
bragt store Rigdomme hjem. 

Hummerfiskeriet gal' i 1897 en 
i 

Indtægt af 23,000 ,Kr. over et Mid-
delaar (74,000 Kr.) og 8000 Kr.' 
mere end i 1891, det et saaledes i 
stadig Fremgang. Indtægten skyldes 
hovedsagelig Skagerakkysten, hvor 
Hummerfiskeri er Hovedfiskeriet, og 
det indbragte 47 °/0 af Indtægten 
af denne Stræknings Kyst~skeri. 
Hummerne v~re i g9d Prif~, idet de 
gennemgaaende havde en} for Salg 
passende Størrelse; medens de i 1896 
snarere vare for store. 

Rellejlynderjiskerief gaven Ind
tægt af 12000 Kr. hvilket var 1500 
Kr. mere end i ,1t;96. Det drives 
særlig fra Klitmøller og Vorupør, 
og fra den sidste. Plads forsøgtes 
Fiskeriet med en for Statens Reg
ning bygget mindre Dæksbat\d. Dam
peren "Melpomene" af Fanø forsøgte 
ogsaa med Held Helleflynderfiskeriet 
ud for Han,stholm om Vinteren. 

(Fortsætt;s;) 

. Nybyggede Kuttere.' 

Frederikshavn, d. 15. Maj 1899. 
I 'Lørdags blev vor Fiskerfiaade 
atter for.øget med <i nye prægtige 
Fartøjer, det enø: løb af Stalhelen 
fra Skibsbygmester N. Olsens her
værende Værft, det skal hedde Mar
grethe, ophaJdt eftel"!en i Fjor under 
Anholt ~nUlJren, af Dampskibet Kalf-

. sund • oversejledeKutter . Det er 
bygget fQr et Aktieselskabs Re~nlng, 
er ca. '45 Brutto-Tons drægtig og 
koster fuldt udrustet 16,000 Kroner. 
Bankdirektør Otto J, Berg tJkal v~re 

\ , 

i • 
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Kuttere~s korresponderende Rh~der, 
TheIef Hansen dens Fører. Petro
leums-Motoren 'der er af Bolinders 
Fabrikat - er den samme, som ~ar 
om bord i den gamle Margrethe,' og 
det eneste mere værdifulde, som blev 
reddet (ra denne. 

Den anden Kutter gik af Stabelen 
fra' Skibsbygmester H. V. BuhIs' 
Værfts, . den skal hedde "Hirts
holmene". Den bygges for et Aktie
selskabs Regning, Købmand P. Schow 
skal være korresponderende Rheder og 
Th. Larsen Fører. for Kutteren, som 
er ca. 77 Tons Brutto drægtig og 
fuldt udrustet koster 14,500 Kroner~ 
Petroleums~Motoren er paa 3 Hestes 
Kraft og leveres fra Burmeister & 
Wains Maskinværksteder i Køben-
havn.. El. 

Mindre Meddelelser. 

De engel~ke Trawlere have i den 
sidste Tid været særdeles livlige til 
at fiske paar dansk Territorium, men 
ere til Gengæld ogsaa blevne be
handlede efter Fortjeneste. Den 
15. anholdt "Grønsund"' Kaptejn 
Schliiter en. ~dfor Ringebjerg. Den 
16. anholdt Torp",dobaaden "Sprin
geren" PremierlieutenantKollow' en 
øst af Skage:q, og den 19. tog "Grøn
sUIid" 'iltkemindre end fem udfol' 
N ymindegab. ,De ha ve alle faaet 
den sædvanlige Bøde af 200 Kr. 
foruden Omkostninger, samt Konfi
skation af Trawl og Fangst. 

En Stork ,fandtes, efter hvad der 
skriTes til os, forleden Dag i en 
Aaleruse 'i Ringkøbing Fjord udfor 
Kirkeby Enge i Velling. Med no
get Besvær fik. man Fangen ud; til 

Tak uddelte d'en til B~frierne nog]f3. 
mindre Knuhsmed N~bet, og var 
ikke mere medtaget, end den straks' 
kunde flyve til sin Rede. I Rusen 
fandtes to Maager; den ene var død, 
den. anden saa udmattet, at den 
kun kunde redde sig ved Svøm
ning. 

Skønt RUsen ikke havde væJet / 
røgtet i en Uge, fandtes ingen Fisk, 
sea ,det er at tro, at de fjerede Rø-, 
vere have levet højt. 

Dyknlng ved Skibsvrag. I 1874 
sank ud for Fjaltring Kyst Damp
skib' "Helena" af' Stokholm. Om 
dette Forlis haves kun: sørgelige 
Erindringer. En 'Brandstorm havde 
i flere Dagn raset fra Vest, og op 

.paa ,Formiddagen' saas et Skib at, 
komme Nord fra slæbende sig uden 
for d~n 'yderste Revle. Bagskibet 

I gik omtrent under Vandet, og Mand
skabet kundo ikke sætte Skibet 
paa Land. Kommet ud for Fjal
tring Kyst sank Skibet, og hele 'Be
sætningen omkom.i Bølgerne. Der 
blev saa dykket ved dette Skib, og 
det viste sig, at dets Hovedladning 
var Kobberplader. Nu i disse Dage 
efter 25 Aars Forløb er der atter ' 
taget fat paa at dykke ved dette 
Vrag. Dets MaSKiner skulle nu brin-
ges op fra Ha.vets Dyb. N. 

. Fiskeriberetninger. 

Struer, d. :20. Maj 1899. Kutter:: 
'fiskerie~ efter Rødspætter har· i dqt 
sidste Par Uger kastet godt af sig. 
Her' til Byens Havn er ankommet 
mange Kuttere for at raa Fangstim 
afsat. En enkjelt Dag var der, endog 
6 ladede Kuttere' samtidig. Fang-



~ sten har ,'æret indtil 500 Snese, 
Fiskens. Kvalitet er en Del forskel
lig, og Priserne have bevæget sig 
meHem 1 og lidt over 2 Kroner 
Snesen. ' 

Det" lader tjl, at man endnu kan 
paaregne godt, Udbytte af dette 
Fiskeri. 

Holbæk, d. 14. Maj. Sildefiskeriet 
med Bundgarn og Næringer betrag
tes almindelig for det mest lønnende 
Fiskeri, og under normale Forhold 
betragtes April Maaned som den 
for ,Fiskeriet mest indbringende 
Maaned, men i Aar har -Udbyttet 
været mindre godt. D~r er fisket 
og afsendt i April Maaned til Fi
skernarkedet l Københal'n 1137 
Kasser Sild, for største Delen fanget 
i Bundgarn. Desuden er der solgt 
ca. 350 Kasser Sild ved Havnen 
til Forhandling dels i Byen, dels 

. paa Landet. Genrlemsnitspris ca. 4 
Kr. Kassen. 

Af Hornfisk er i April Maaried 
fisket ca. 40 Ol til ca .. 12 Kr. Olen. ' 
Af Aal ca. 1600 Pd. a 32 Øre 
sQm el' e solgte til }forhandling i 
Byen og til Forsendelse til 'Tysk
land.Af Torsk er der fiSKet i 
Fjorden 2,54 Pp. a 15 Øre Pundet,
desuden er der fisket 1500 Pd. under 
Samsø. 

Endelig .. er der fisket Stenbidere, 
Pighvar og ,Tunger: for ca. 200 Kr. 

Rejefiskeriet begyndte sidst i første 
Halvdel i Maaneden, og 'der er fisket 
og solgt ved Havnen ca. 900 Pd;, 
men da 'en Del af Fiskerne selv for-
senqe, . hvad de' fiske af'Rejer, til' 
Fiskemar1oe,det i København, ,kan' 

. Rejefiskeriet j Bramsnæsvig, Holbæk 
og Lamrnefjorden ,anslaas til 2000 
Kr. /, 
H~boøre7 .d .. 19. ,Maj 1899" Ind-

til de sidste Dåge har Havfiskeriet 
vedblivende kastet godt af sig, og 
del' er taget indtil 60 Snese Kuller 
foruden Torsk og anden Fisk pr. 
Baad. Tilmed have Priserne holdt 
sig meget bedre, end Tilfældet ellers 
har været paa dEmne Aarstid, idet 
det mest,e .af Fangsten har' kunnet 
gaa til Ham borg. 

I Omegnen er der ikke bleven 
solgt m eget, og Priserne have ikke 
været under 11/ 2 Kr. Snesen. Af 
den Grund have Beboerne ikke, 
hvad ellers i Maj Maaned plejer at 
være saa sikker som Amen i Kir
ken, kunnet forsyne sig IDed Ma
teriale til Tørfisk, da Dian er vant 
til at faa dette til ca. 75 Øre pr. ' 
Snes. 

Ved i denne Tid at foretage en 
Tur langs Kyststrækningen er det 
interessant at lægge Mærke til, i 
hvilken fortrinlig Tilstand Høfderne 
ligge. Den forløbne Vinter var 
ualmindelig urolig og bragte i sær
lig Grad vedholdende Højvande, et 
Forhold, der hærgede Klitterne 
meget. Men selve Forstranden har 
intet Tab lidt; Høfderne have fuld
stændig, holdt Stranden, og man 
ser dem nu ligge, de. allerfleste helt 
bedækkede med ,Sand, saa kun' det 
yderste er blottet i Havstokken. 

,. Fredttrikshavn, d~ 22. Maj 1899-: 
Tilførselen har i sidst forløbne Uge 
været forholdsvis knap, hvilket hur
tig bragte Priserne til Stigning, i 
Slutningen af Ugen betaltes ca. 100 
pCt. mere for Rødspætter af 10-12, 

-Pd.s V ægt end der' betaltes i Ugens 
første Dage. En Del Kuttere ind· 
kom 'fra ,Hornsrev, iøvrh;t synes 
Fiskeriet der foreløbig at være mat, 

'Kutterne maatte ofte være en ea. 6 
; Da~e om at faa, Last fisket sammen, 
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De ha.vde 200-300 Snese, Rød
spætten vejede 10-12 Pd. Snesen 
og betaltes først med l Kr. 25 0re, 
senere steg Prisen til 2 Kr. 60 Øre 
pr. Snes. Fra forskellige andre 
Pladser udfor VestkystEm indbragtes 
mindre Partier, fra 30-70 Snese 
pr. Kutter, Rødspætten· vejede 14 
-24 Pd. Sne,seri og betaltes med 
3 Kr. 260re - 6 Kr. pr, Snes. 
Et betydeligt Antal ,Kuttere er 
indkommet fra Farvandet nord og, 
øst for Læsø med 30-'-140 Snese 
pr. Kutter, Rødspætte,l~ af Vægt 11' 
-15 Pd. Snesen og 'betalte med 1 
Kr. 25 0re - 3 Kr. 50 Øre pr. 
Snes. 'Nogle enkelte indkom fra 
Aalborgbugt med mindre Laster, 
men derfra ere saa godt som alle 
afsejlede enten til København eller 
Hals og Aalborg. Rødspætten h.er
fra er vel lille af Kvalitet, 10-11, 
Pd. Snesen, og betales med 1 Rr. 
- 1 Kr. 75 Øre Snesen. Fiskeriet 
efter Hornfisk sydfor Læsø giver 
endnu godt Udbytte, det bedste 
Tegn paa, at Fiskeriet gaar godt, 
er, at flere Læsøbaade have været 
her med deres' Fapgst, her opnaa de 
netnlig ku. sma~ Priser~ sjældent 
over 1 Kr. Snesen, saa de Steder 
- i Sverri g og i København -
hvor de ellers afsætter deres Fangst, 
..haa Markedet være overfyldt. Nu 
ere' 1r'li~merpriserne i stærk Dalen, 
Aarsagen hertil. er; at det' tyske 
Mt\rk~d - den betydeligste Kunde 

, for norsk ogsvenKsk Hummer - nu , 

~ .. vtitdels fo;~y~~.s af df'~ P~R.~!j;.· 
skere ved Nordtysklands !ryster og 
ved Helgoiand: Til herværende 
Porhandlere indtraf ca. 5000 Stkr. 
pr. Dampskib fra Kristianssand, 
medens ca.' 7000 Stkr. overlossedes 
i, J ernbanevo$ne J;lled Bestemmelse 

til det tyske Marked; der. er het~1t ' , 
\ 

85 0re - 90 Øl~e pr. Pd.' e11 gros , 
-ab 'Norge. ~. 

" 

Spodsbjerg, d. 17. Maj 1899. Fra 
dan 8~16de ds. har Fiskeliet ved, 
Sp'odsbjerg været omtr,ent saaledes: 
Rødspætter med Net. . c. 500 Sn~ 
Torsk OIed Bundgarn. . c. 2000 Pd. 
Rødsp. ogSkrupper li. do. 'C. ,200 Sn., 
Sild med do. ....... 125 Ks. 
Hornfisk med do. . . . .. 118 Sno 
Pig- og Slethvar med do. 60,Pd. 

Alt til en Værdi af 1443 Kr. 
Fra Vestsiden af Langeland' har 

Fiskeriet ligeledes været godt,. men 
Prisorne i Kiel og Flensborg have 
været be~ydeligt lavere end i Ro
stock, hvorfor d~r er bleven ført en 
Del af Fangsten over. Spodsbjerg 
via N :.tkskov til Rostock~ , J. 

Fjaltring, d. 14. Maj 1899. For
aarsfiskeriet efter Kuller nærmer 
sig nu sin Slutning. Dette Fiskeri 
har nu saa godt som i hele April 
Muaned været ret godt, og vore Fi
skere have faaet Revance .for det 
daarlige Efteraarsfiskeri. . Al den 
Kuller, der er fisket i denne Sæson, 
'er afsendt til Hamborg pr. Kom
mission, og Prisen har gennemsnitlig 
været god. Den højeste Notering 
har været 251/ 2 Pfenning og den 
min~~te 81

/ 2 Pfenning pr. Pd. Del 
Torsll, -der. ere fiskede, ere udeluk
kende solgte ved Kysten Qled Und-

,tagelse af henved 100 Pd. der lige-, 
ledes er afsendt til Hamborg. Nu 
naa.r Varmen kommer, afsendes, der 
ikke' mel'eFisk, men den sælges til 
Landboetne. --Enkelte af de hervæ .. 
rende unge }FFlskere; ere allerede 

;kagne bort. paa Sommerfiskeri ved 
Sjælland,.:'og de vende i~ke hjem før
end til Efteraaret. Der er~6 Bande
lag her for~:..Kysten, 'og, Noteringen 
udviser, at. de have afsendt henholds
vis' 6,915 Pd. Kuller, 8,.79 Pd., 
7 ,413 Pd., 8,853 Pd. og 9,-364 ,Pd. 

Kuttøtfiskeriet drives pq ~fter en 



større 'Maalestok her paa Vester
ha veto ' Hver ,Dag sejle 1ruttere 
her forbi for at sætte Kursen mod 
Syd. Antagelig fiske de oppe un
der Hornsrev. For en Del Som-

mere' siden fandt Kutterne en Fi
skerplads her lidt Sydvest for Boy
bjærg, men det Sfnes nu, at Rød
spætterne ere trukne længere mod 
Syd. N. 

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

1 Ugen fra 14. Maj til 21. Maj t 899 • 
~ ... , 

... ... .... bO'" 

l-a~ 
lo. "C ... I ... &:! "" OG) tIIlJg 

.... 
-.:,! ~.: ... = ,x~ -a;:!! o ..Cl 
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Danske Fiskerfart. : l Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

1 fra Frederiksh. 2250 
6 fra andre Pladser 

\ 7848 
116' 300 8 

Danske Kvaser: 
4 fra FrQderikøh. 24840 5 

9 fra andre Pladser 19116 24300 
1 svenske Fisker-

fartøjer ... 1080 
pr. Baad og Vogn 

fra nærligg'ende 6 9 11 

Fiskerlejer . . . 3080 4 1044 .660 11779 1167 
pr. Jernbane & 7 10 12 18 

Dampskib .... 33002 4740 2710 2 624' 108508 4680 8 145800 17140 10218 5860 7160 ----~------------------~ 
laIt ... 88136 4740 2826 4004 133852 4680 146460 28919 10218 6860 8327 

l) Pighvar. 2) 1840 Pd. Tunger og 870 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 5) To~sk. fJ) 660 Pd. 
Torsk og :Js. Pd. Hornfisk. 7) 688 Pd. Torsk og 107820 Pd. Ho:mfisk.· 8) 2550 Pd. Makrel og 2130 Pd. Sten
bider. 9) Sild. 10) 146600 Pd. Sild og 200 Pd. Kuller, 11) 874,7 Pd. Aal og 3032 Pd. Aalekvabber. 12) Aal. 
13) 9718 Pd. Laks og 60q Pd. Ørred. 

lait er der tilført 438022 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 2,26-6,60, Kassefisk 

Kr. 0,76·-2,50 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 0,60-1,00 pr. Lpd.; Sild, Kr. 0,30-1,00 pr. 
Ol; Ad, Kr. 0,30-0,60 pr. Pd~ Laks Kr. 0,76-1,60 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,60-0,75 pr. 
Pd.; Gedde, Kr~ 0.25-0,36 pr. J:'d.; Hornfisk, Kr. 0,60-:'4,00 pr. Snes; M.akrel, Kr. 10,00 
pr. Snes; Rejer, Kr. 1:26-1,75 pr. Pd. 

EckernførdeFiskeauktion 
'''I ~ for Rødspætter, Sild, Brisling,-Skr'l}pper, Makrel, ,Aal og[1~en~~der. 

Daglig AJregning og Penge. ;' ", Højeste Priset. 
H. "W'iedemann juniop. 

Telegramad'l'.: Fisch'Wiedeman.n. 

lLak~· &. Ør~edyngel.. D · b d 
I April, Maj Qg Juni ,', ; riv 'aa . 

Maq.lleder leveres kraftig 
Ørredyngel fra Fiskeri
selskabet LViborg. For
sendelsen sker i· Selska
bets Emballage og a 10 

En Drivbaad, 24 Fod 
lang, 9' Aar . gammel, 
med 2 Vaad, det E\ne 
helt nyt, er til 'Salg hos 

Kr., pr. 1000 Stk. ab FiskerA.~H.n.'eD, 
I Yibor~ Station. )toster paa, MøeD. , 

. "LQoDineaen" 
anbefaler sig med sin nyop· 
rettede -Kommissionshandel 
for Forhandling af al Slags 
,Fisk saavel til Forbrug paa 
Stedet som tIl Export. Per 
afregnes efter Dagens hØjeste 
Priser for hver Sending pr 
kontant. ,L. Dineseu; 

Adr.: GI. Strand 44. 

I, 
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K,øbenhavns Mekaniske 
Net &. Garn..,Fabrik 

M. L. Utzo~, Mapiendalsvej 56. 
Telefon: Godihaab 191,· 

anbefaler 
, . 

Bundgarn & Aalevaadsnet. 
Udsalg: Gl. Strand 44. Telefon: 2671. 

. . 

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

, ·Sej l og U dsalg af S~Jldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nyl,jøbi)zg 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. 

,Altona F,iskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bl'e\·adr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhra, Altona .. 

Fiskenætfa briken ·"Danmar k", 
Grønnehavø, Helsingø .. , . Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

leverer. eft~rBestilling eller fra ~ager ha vor med de nyeste og bedste 
Maskiner fOl'syn,ede, .Fabrik: Silde-, RødspæUegarn. AalerUs8r, Aalerader~ 
Rejeruser, Rejerader, Bun~garn samfalleandre Slags Næt og Gar~. Bom
uldsgarn, HamlJegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ~"-alekå.:r»er, ~ork, ,Flaadtræ ol' Katechu 
havespaa Lager. 

Handlende gives Rabat •. Forespørgsler besvares s~raks. 
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~ MEDLEUBLlD ~'. 

Nr. 22. I. JiU n i. 1899 

, l\4:ed~e::r::D..ebl.adet ,udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved, Henvendelse ti] 

FrantzChrlsttreu, Grønnegade IO, København K. prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af ila. Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat . 

Indhold: Dansk .I,I·iskeriforenings Generalfor
aUlling. - Fiskeriberetningen for linansaaret 1897 

-98. Mindre Meddelelser. - Flskeriberetninger' 
-, 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 aIe,ne adres
serede ti!.hans .l3opæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

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

Dansk Fe~skvandskultur 
kan i JUlli, saalangt Forraadet ræk
ker, afgive kraftigYng el af ægte 
Kar per til Kr. 7 pr. 1000 Stkr. 
(inklusive Emballage Kr. 8). Dansk 
Fiskeriforenings l\1edlemmer gives 
30 pOt. Rabat og gratis Vejledning 
ved Henv~ndelse i' A:udebo pr~ 

Grevinge St., hvortil alle Bestillinger 
adresseres snarest, og effektueres i 
den Orden, de indløbe. 

. Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling. 

Lørdag den 22de April 189.9. 
(Slutning.) 

Den sidste Sag paa Dagsordenen 
var: 

9. Forslag fra Fisker Hans Niel· 
sen, København, såalydende: 

Generalforsamlingen vælger et 
Udvalg, bestaaende af 5 Medlemmer, 
til at undersøge . og give en Frem
stilling af Retten tit Fangst af Van
dreaal. 

Fisker Hans Nietsen, København: 
Grunden til, at jeg har stillet mit 
Forslag, er det ulykkelige . Aale· 
gaardsspørgsmaal, som nu har været 
paa Dagsordenen i saa mange Aar 
og været behandlet baade i Folke
og Landsthin~. Den 8de Marts 
havde vi et Møde, hvor der havde 
samlet sig en Del Fiskere, for at 
høre deres' :1\fening m. H. t. d~tte 

Forslag, som blev drøftet paa Mø
det. Stemningen var ingenlunde for 
det af Aalegaardskommissionen frem
satte Forslag, men for, at man hel .. 
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lere vilde beholde \ den nuværeJlde 
I Ordning ef1pr Loven af 5te' April 

1888. I.)en Ret, Fiskerne" faa efter 
Landsthingets Forslag i Aalegaards
spørgsmaalet , er at betragte som 
ingen Ret. Aalegaardsspørgsmaalet 
er jo et af de vigtigste fer dansk 
Fiskeri, og skal Fi~kerens Ret til 
Aalefiskeri yderlig ,indskræ~kes, kan 

,dette betragtes som helt spoleret.' 
J eg har, nu stillet mit Forslag f.r 
at gøre - mit til, at denne vigtige 
Sag bliver gennemarbejdet paany og 

, mulig faar· et bedre Resultat. 
Dirigenten: J eg skal straks be

mærke, at Bestyrelsen ikke har 
kunnet anbefale det foreliggende 
Forslag, thi det forekom Bestyrel
sen, at det, der skal undersøges, er 
noget, som enhver Fisker ved Be
sked om. Der er jo faldet en 
Række Domme, der have slaaet 
fast" hvorledes Retten er til Fangst 
af Vandreaal efter den nuværende 
Lovgivning, saa ,Bestyrelsen har ikke' 
kunnet overbevise sig om, at der er 
Trang til, en Fremstilling deraf; thi 
der -er -jo ikke et Menneske med 
Interesse derfor, som ikke ved, 
hvordan den Ret er. Den Kommis
sion, der har været nedsat af Re
gelingen og Rigsdagen til at under
søge, hvorledes dette Forhold bør 
vær~, og- fremkomme med Forslag 
till.-Ordning deraf, har heller' ikke 
næret nogen Tvivl ' om, hvorledes 
. Retten er eftel' d'~~l' migældende 
Lovgivni,ng. Noget ,andet er, hvor
)!,~es man ønske:r, at Retten skal I 

blive. DerQID har den cparWruwn-
t ari ske Kommission forelagt en, Be-

,tænkning, den er kommen til Lands
;thinget; som har udtalt sin Mening 
derom, hvorefter den kom til Folke
thinget og saa ikke kom videre. I 

Henhold til disse Betragtninger kan 
Bestyrelse~ kun \ anse et' Udvalgs 
Nedsættelse som baade overflødi~. 
og ørkesløst. 

Overretsprokurator Leth: Tildels 
i' Tilslutning til den ærede Ord
styrers Udtalelser skal jeg oplyse, 
at man i .iJen af Folkethingets Ud· 
valg afgivne Betænkning om Fi
skeriloven finder en TI dvikling ~r, 

, at de Afgørelser, som have fundet 
Sted ved Domstolene angaaende 
Fortolkningen af aen nugældende § 
3 i Loven af 5te April 1888 ikke 
rammer, hverken hvad Regeringen, 
Folkethinget eller Rigsdagen' i sin 
Tid mente angaaende Forstaaelsen 
af § 3. _ J eg har svaret dem, som 
have talt til ~ig' derom, "at' naar 
man med Rette eller Urette mener, 
at Domstolene ikke ha ve ramt den 
rette Fortolkning af .Loven.s § 3, 
maatte det være Lovgivningsmagtens 
Opgave, naar Fiskeriloven fore
ligger ~ hvad den har gjort. gen~ 
t agende Gange - at forandre den 
tilsvarende Paragrafs Ordlyd", saaA 

ledes, at man faaI' et utvivlsomt 
Udtryk for sin ,Mening, som saa 
Domstolene kunne rette sig efter,. 
Videre ser jeg egentlig ikke, man 
kan kOp1me i denne, Sag. Da der 
nu gentagende Gange er blevet 
forelagt en Fiskerilov for Rigsdagen, 
vil der' jo vært~ __ Anledning 1$;~t 
ta.ge under Overvejelse ikke blot,. 
hvorledes man helst maatte ønske 
dette Forh.<?}~ ordnet, • men ogsaa, 
hvorvidt man burde..",Jorandre U d-" 
t;Jrykkeno i vedkomm.:mde :e~ragraf 
'saaledes,at 'de hedre oi·nøjere ~ud· 
trykte, hvad der har været Rege
ringens og ~igsdagens Mening med 
Ordene i §. 3, og om den har været . 
anderledes end' efter Domstolenes 
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Fortolkning. "Videre tror jeg ikke, 
man kan komme i denne Sag. 

Fisker Rasmus. Nielsen : Fiskeri
loven vil altid bliv'e ved at strande 
pau Aalegaardsparagraffen, indtil der 
bliver gfmemført en virkelig retfæ:r;dig 
Ordning. Som en Gang før har jeg 
nu atter udarbejdet et· Forslag til 
en Fiskerilov, og dette mit senere 
Forslag har været fremlagt i Fiskeri
udvalget. Et gammelt Ord siger, at 
man ikke bagefter kan komme og 
gøre Indvendinger, naar man ikke 
har gjort dem itide, men mine kom 
rigtignok noget for sent fr~m. J eg . 
troede, man Kunde komme til en 
fornuftig Ordning af Spørgsmaalet, 

, inden Loven' naaede saa vidt frem, 
men en saadan Ordning kan man 
ikke opnaa, naar Kystejerne skulle 
have en saadan ubegrænset Ret. Det 
kunne Fiskerne aldrig godkende. Om 
Aalefiskeriet har jeg i mit Forslag . 
følgende Bestemmelse: 

§ 3. 

"Retten til at fiske Aal' i Ruser 
1 Efteraarsmaanederne tilhører Ejeren 
af Kysten, enhver ud for sin Grund, 
naar han inden 15. August har 
slaaet sine Pæle og afmærket sine 
Pladser1 0g ind'eril. ,Sepffiinber . har 
sat sine Ruser. Efte:r denne Tid er 
det al1.." tindre tilladt at sætte Ruser 
til )Fangst af AaI, naal' han ikke 

. sætter andre i Forfejen udsatte eller 
afmærkede Rusepladser nærmere end 
50 Favne paa Fangstsiden og 25 
Favne paa Bagsiden og lFavn uden ~ 
eller inden for en. ret Linie parål1'el . 
med Kisten. Det sam,me gælder 
ligeledes, 'hvor der' findes .særlige 

. Adkomster og matrikulerede Stader 

. til Fang~t af Aal i Efteraarsmaa
'~e~e~ø. . Af:l.leruseretten maa' ikke- . 

',' ,.,' 

adskilles fra den tiistødende Grun'ci,. 
Den; som afmærker flere Pladser, 
end han ejer' Ruser, eller som af .. 
mærker Pladser uden 'at benytte 
disse i den almindelige Fisketid,., 
straffes med en Bøde ,af 100 Kr. 
for hver Ruse." 

Hvis man ikke gaar.dertil, vil man 
kunne sætte Skræmmepæle blot for 
at holde Fiskerne borte, og Kyst
ejeren vil efter denne Bestemmelse 
faa al den Ret, han kan forlange. 
Der er' her ogsaa' taget Hensyn til 

. Fiskel'iloven af 1888, som giver Ret 
til Aalestader, hvad der jo kUli er 
en . Række Aalel~user. Tidligere 
havde han kun Ret til Aalegaarde, 
mAn de fleste vide jo, at Aalegaarde 
el' noget, der er gaaet ud af Verden 
for mange Aar siden, 'og jeg antager 
da, at naar en Ting gaar ud, af ' 
Verden, gaar ogsaa den dertil knyt~ 
tede Ret bagefter. Ingen viiIste, 
hvorledes disse Aalegaarde havde 
set ud. Det er ganske ejendomme .. 
ligt, at gamle Folk ikke blot sige, 

,at de ikke selv have set 4ern, men 
ikke engang fra deres Fædre kuune 
fortælle, hvorledes disse Aaleg~arde 
have set ud. Der er ligesaa st()r 
Forskel paa Aaleguarde og Aale
ruser nu eg i gamle Dage ~om f. Eks. 
paa enTelegraf-og en Telefon
station. Det kan jkke ga;fi'~n åt 
skrive en Lov om en Telegrafstation, 
naar man, skal' bruge en Telefon
station. Det· samme gælder Aale
gaa~de og Aaleruser. En Aalegaard 
i gtUnle 'Dage var et stort Indelukke, 
hvor Anlene svømmede om, inden de 
bleve fangede. I en Aaleruse er de 
derimod fa~gne.· Efter Loven af' 
1888 er der givet Ret til Anvendelse 
~f Aalestader, som er 'en hel Rækk~ 

" \-



Åalernser ~ En· 'saadan Ret skulde 
,begrænses. Den nuvæl'ende Afstand 
mellem Ruserne er saa stor, 'at en 
KYbtejer derigenn(:'mkan holde alle 

.. andre borte fra Ky'sten. Det er 
ingen Nytte til med den store Af
stand; thi naar der er AaI, bliv~ 

alle Ruser fulde, hvor tæt de saa 
staa paa' hinanden. 

Dirigenten: l\tIaa jeg gøre opmærk
som paa, at Forhandlingen ikke 
drejer sig om, hvordan man fanger 
Aal i Ruser eller Gaarde, men 
Spørgsmaalet er om, hvorvidt, der 
skal nedsættes et Udvalg. til at under": 
s1iJge og give en Fremstilling af Ret· 
ten til Fangst af Vandreaal. 

Fisker Rasmus Nielsen: De,t kan 
ingen Skade gøre at nedsætte et 
sandant Udvalg, skønt jeg egentlig 
ikke ser, hvad det skal kunne ud
rette. Men man kan ikke blive ved 
det, _som Aalegaardskommissionen 
har foreslaaet . 

Fiskehandler Brinck: J eg kan 
ganske slutte mig til Overretsproku
rator Leths Udtalels~r. Der er 
ganske vist . falden en Del Domme, 
som ere gaaede de frie Fiskere imod, 
men de kunne ,meget godt være 
Frugten af en' urigtig Fortolkning 
af Lovens Bestemmelse, saa det kan 
ikke præjudicere Lovgivningsmagtens 
Ret til at træffe praktiske Aale
gaardsbestemmelser. Den Betænk
ning, som Aalegaardskommissionen 
har afgivet, gaar efter min Mening 
ikke udpaa andet end at nedlægge 
Forbud mod, at de frie Fiskere. 
fange Vandreaal i Ruser. J eg vil 
derfor tilraade,\ at man nedsætter et 
U dvalg til ~t fremsætte andre Be· 
stemmeiser om Aalegaardsfiskeriet. 

Dirigenten: Jeg beder Hr. Brinck 

overlevere mig det .ændrings/oJ;slag 
skriftligt. 

Redaktør Videbæk: Fra forskel
lige Fiskerforeninger, hvor Aale
gaardsspørgsmaalet har været har 
brændende, har jeg modtaget An
modning om at fremsætte Fiskernes 
Syn paa denne Sag for General
forsamlingen. J eg vil da i al Kort
hed sige, at hvad der bar irriteret 
Fiskernes Retsbevidsthed er egentlig 
ikke dette, at de gamle Aalegaarde, 
paa hvilke der for visse Egne af 
Kysten er thinglæst Skøde, bibehol
des, men det, hvorved Fiskerne 
mene, de ere gaaede for nær, 
hviler mere paa den Betragtning: 
Nu laves der en Lovgivning, hvor
ved det fortælles K;y;stejerne, at de 
herefter kunne: forlange Skat af 
alle Fiskere, som ville fiske ,AaI. 
De behøve blot at have en Smule 
A alegaard , saa tæt. at Fiskerne 
ikke kunne komme til, og saa kunne 
Lodsejerne paa Steder, hvor der 
i kke i umindelige Tider er fisket 
AaI af dem, enten forbyde Fiskerne 
at tage Aal eller ogsaa tage en vis 
Skat deraf. Vi have set det i Lim
fjorden, i Ringkøbingfjord og nedad 
Østkysten, hvor del' i Mands Mind~ 
aldrig er' 'drevet Aalegaarde; man 
har ikke der kendt noget til dem. 
Men at der nu komme.r en ,Lovgiv
ning, som henleder Lodsejernes Op
mærksomhed paa 'dette Punkt, har 
særlig irriteret Fiskerne. De sige, 
at de fra gammel Tid have, Hævds
ret paa at fiske Aul, ,men at man 
nu laver en Loy, ifølge hvilken 
Kystejerne kunne [paalægge Fiskerne 
en Sk~t, hvis Ejerne da ville være 
hensynsløse. J eg maa tilstaa, at 
jeg deler denne maaske naive Be .. 
tragtnin~ hos Fiskerne; der kau 
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aa maaske være Jurister , som se 
Sagen fra et mere juridisk Syns
punkt.J eg mener som.' Fiskerne, 
at kun Jorden kan være Genstand 
for Ejendomsret, og at der kun for 
den kan svares Skat; hvorimod ingen 
betaler Skat for Havet, og at disse 
Kystejere, som aldrig have fisket 
Aal udfor deres Kyster, heller al
drig have betalt en Øre i Skat for 
Vandet udfor deres Grund. N aar 
dette Vand nu hidtil har været Al
lemandseje, hvorfor skal saa vor 
Lovgivning bringe Fiskerne i Kyst
ejernes Klør? Hvorfor skal det 
fri Vand .ikke fremdeles være et 
virkelig frit Vand, hvor den, som 
hidtil har 'søgt sin Næring der, og
saa fremtidig kan søge den. J eg 
finder det derfor meget begrundet, 
at -Fisker Hans Nielsen har sat 
dette Spørgsinaal paa Dagsordenen, 
selvom hans Forslag maaske er 
noget uhel~igt affattet. Det var 
sikkert ogsaa heldigt,' om der blev 
nedsat en saadan Kommission af 5 
Fiskere. Dog vilde jeg snarere 
foreslaa4 FiskeJ'e, og at de saa 
som det femte Medlem tog en J u
rist, med f. Eks. Hr. Overretspro-

,kurator IJetb, for at han kunde 
hjælpe. dem med Formuleringen' af 
d~res Betænkning; Det var sikkert 
ønskeligt; dersom Bestyrelsen ogGe· 
neralforsamlin'gen vilde gaa med til at 
nedsætte en saadan,Kommission, som 
kunde fremkoDuue med disse alminde
Uge Betragtninger for Rigsdagen og 
paavise, hvori Fisket'ne føle sig 
brøstholdne ved Loven' a.f 1888 øg 
ved det Forslag" som plev. vedtaget 
i· Landsthinget, og som fremkom_ 
fra den derom nedsatte Kommis-

I 

sion. Sagen er den, at der er 
mange . af de ~gsda.gsmænd ~ der 

vare med til at behandle denne Lov 
der nu sige, at de aldrig havde 
ment, den skulde benyttes paa den 
Maade. Det er ofte Ulykken ve4 
Lovgivningen, at der kommer saa 
mange Ændringsforslag, at Rigs
dagsmændene tidt ikke - l'igtig selv 
forstaa Meningen med Lovforslaget. 
Det skulde sIaas fast,at den Ret, 
som ikke er benyttet indenfor et 
vist 'Jlidsmaal, (ir gaaet tabt, og at 
den saa ikke skulde kunne faas 
igen paaGrundlag af en ny Lov
,givning, hvorved Kystejerne først 
faa fat paa, at de have en Ret, 
som de til Dato ikke have be .. 
nyttet, men som de nu maaske kun 
ville benytte, for at faa Fiskerne 
til at betale en Tribut til dem. 
Efter min Mening er en af »DaDsk 
Fiskeriforening«s Opgaver den at 
holde Htivet frit for Fiskerne, saa 
at det ikke bliver til et Monopol. 
J eg vil derfor uden at stille noget 
Ændringsforslag anbefale at fremme, 
denne Sag. 

Dirigenten: Det forekom mig, at 
Hr. Videbæk gaar ud fra, at Ud· 
valgets Opgave skulde være en an
den, ,end den er efter Fisker Hans 
Nielsens Forslag, der jo kun gaar 
ud paa, at Udvalget skal undersøge 
og sige, hvordan den gældende Ret 
er, og ikke, hvordan den burde 
være. 

Fiaker Hans Rasmussen, Svend
borg: J eg er bleven ramt af den 
Skæbne, der er bleven omtalt. For 
5-6 Aar siden drev jeg Aalefiskeri 
med 25 Ruser, men saa lod den 
paagældende Mand sin Søn fæste 
Buset, Sønnen fik Fiskerettighed, 
og jeg fik Ordre til' at pakke . mit 
Kram. N u fiskes der paa det Stød 
med 4 Ruser1 hVOf jes· fiskede med 
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~50g' fik lige saa godt i den ene 
Ruse som i den anden. De smaa 
Fiskere blive jagne bort, særlig ved 
de Rettigheder, som Bundgarnene 
have. Jeg har en Broder og Bro-i 
dersønner, som satte Ruser ud for 
Thurø, men sna kom der en Mand 
fra RudkØbing med sine Bundgarn 

,og 'fik dem jaget bort. Fiskeriloven 
er lavet for dån store Mand, men 
ikke for den lille Fisker. Lad 
Bønderne have deres Rettigheder 
paa Landet og Fiskerne deres paa 
Søen. Som sagt, jeg har drevet 
Fiskeri med, mange Ruser 'før, men 
har nu kun nogle faa Stykker til
bage . og har ikke Raad til at be
tale den store Leje. 

Fisker P. Hillebrandt, Refsnæs: 
Vi maa alle være enige om, at hvjs 
det Forslag gik igennem, som Lands
thinget har vedtaget, saa var der
IIled alle Fiskere udelukkede fra 
Kysten; saa maa vi ti Gange hel
lerebeholde den nuværende Lov. 
Jeg tale!' ikke for min egen Person" 
men for Efterkommerne, som umulig 
ville kunne leve af Fiskeri, naar 
J ordejeren kan forbyde dem Adgang 
til Stranden. J eg kan heller ikke 
forstaa, a't der skal være samme Af
stand' mellem Aaleruser som mellem 
-Bundgarn. Enhver, der. kender til 
Fiskeri, ved, at en Aalera~ staar 

, i llet H:øjeste 4 Fod fra Bunden, 
hvorimod Bundgarn staa paa 4-5 
Favne Vand. Vi kUEpe godt sætte 
Aaleruser med 50 Alens Afstand 
og ,fiske godt i dem allesammen, det 
be~or jo paa: Slump. Er der ,..jg~
lig med Fisk, er der nok til alle. 
Det er mærkeligt at tænke sig, a t 
der er en Klasse Mennesker her i 
Lapdet, der skal have den udeluk
kellc.le Bet tH Fjs~eri, .Rvifi et 1fi-

sken, 'so~ det, der i Aar har været 
ved Mols, indtraf i Aaletiden paa. 
en, ' Kyst, 'hvor ,der fanges Aal- , 
hvad der gøres paa de fleste Kyster 
om Efteraaret - kunde' J ord~jeren 

. forbyde det hel~. Et lignende' Til;. 
fælde som det ved Mols, indtraf i 
Kallundborg Fjord 1879. Dengang 
drev Jordejeren ikke Fiskerl af åo
gen Betydning og' tog sig ikke det 
mindste af det, selv om Ba.~dene 
kom tæt ind til Land og ankrede 
n~sten ned til Aalegaardene. Ker
teminderne 'laa og fiskede der hele 
Efteraaret lige til J ul,uden at der 
blev lagt, dem Hindringer i Vejen 
men nu vilde det naturligvis blive 
forbudt. Det er m rerkeligt , at man 
har en Ordning som den 'nuværende 
'i Slutning~n af det '19de . Aarhun
drede. 

Dirigenten. Jeg har modtaget 
følgende Forslag af Hr. Brinck: 

Da der aldeles ingen Udsigt 
er til, at Lovgivningsmagtens Fak
torer kunne enes om Aalegaards
spørgsmaalets Ordning, opfordres 
Generalforsamlin~n til at ned
sætte et Udvalg paa 5 Medlem
mer til at udarbejde et nyt For
slag angaaende Aalegaasdsretten, 
der ks.ndlnde Tilslutning i ' begge 
Ting, saa en ny Fiskerilov kan blive 
endelig vedtaget. " 
Fisker P. Mollentp. Man ku,n~ 

med en lille Forandring ar et gam~ 
melt Ord sige: Giv Lodsejernes, 
hvad . LodsejEtl."Iles er, og Fiskerne, 

• i hvad Fiskernes er ; ~~t er baade 
æeff: og- billigt, men de~iforekommer. 
lIli g, at. Lov~nåf 1888,;ikke har 
truffet det rigtige .og endnu mindre 
Landsthingets Affattelse fra, iaar. 
Vi Fiskere kunne overhovedet ikke 
{Qrl$ta.a, hyorfor' det Baand ska, 



læggespaaAaJeflskeriet mere end 
paa. alt andet }t'iskeri. Der kunde 
f.Eks. være mere Grund til at 
lægge et Baand paa Fiskeriet med 
Rejerusel'. De blive altid sat inde 
ved Landingerne, og Fiskerne komme 
derfor ofte ind paa I.Jodsejerens 
Grund. Da vi ikke kunne forstaa' 
dette Baand paa Aaleflskeriet, ville 
vi ogsaa gerne have det forandret, 
og jeg vil derfor ogsaa stemme for, 
at der bliver nedsat et Udvalg af 
Fiskere, som kunne fremkomme med 
Forslag i den Retning. 

Konsul Berthelsen : Før Fiskeri
loven af 1888 fraadte i Kraft, gjaldt 
Christian V's Lov for for dette For
hold, og den indeholdt en Paragraf; 
~om lød paa, at I.Jodsejerne og 
Grundejerne havde en Aalegaards
ret, men dog saaledes, at den ikke 
gik Kongen og den menige Mand 
for nær. Denne Bestemplelse er nu 
gaaet ud; om. det er sket ved en 
Fejltagelse eller med Forsæt ved 
jeg ikke, men den burde aldrig 
være sluppet ud af Fiskerilovenaf 
1888, og de nedsatte Kommissioner, 
som skulde revidere denne Lov, 
,burde have gjort denne, Fejl. god 
igen, og skal nu nog~t Forslag frem, 
bør det ikke blive til Letv r' uden 
denne Bestemmelse' fr~ Christian 
V's Lov kommer med. 

FiSker J . . Nielsen, Taarbæk: Fi
skerne havde, glæd-et sig til ved den 
ny ~iskerilov at faa deres Kaar 
forbedrede, men de ville kun blive 
forværrede derved. Det er ganske 
vist bleven sagt, at Paragrafen~'om 
Aal~fisketi,et~~ar -et Fref!1skridt, men 

,jeg kail ikke se dette 'Fremskridt. 
Loven af 1888 siger, at Aalegaarde 
og' Aales~der tilkomme Ejerne, en~ 
,hv~~ 'udfor sin, Gruud. I d~t ny 

Lovforslag siges, at ~etten til Aa-, 
legaa.rde og Aalestader tilkommer 
Ejerne af Kysten, enhver udfor sin 
Grund, og jeg synes; at det erRit> 
som Hap. Som Konsul Bertnelsen 
sagde, er det en' meget stor Fejl, at 
den af ham nævnte Paragraf' 'er 
gaaet ud, men den maa saa Avtori:..: 
teterne tage op igen efter Opfordring 
fl'a rette Vedkommende. Det var 
den reelleste af alle disse Paragra
fer, og den, Fiskerne bedst ville være 
tjente med. Det ene rigtige vil .. 
yæn~ at arbejde for den Beslutnin~, 
som blev vedtagen paa Mødet i Marts 
her i København, og som blev for
synet med en Del Underskrifter. 

Fisker Carl Hansen, Kallehave : 
Der faldt en Udtalelse af Rasmus 
Nielsen om, at Fiskerne ikke selv 
ere klare paa Loven. Han sagde, 
at "Aalestade~og "Aa.leruse" be-, 
tyder et. Jeg mener ogsaa,at naar, 
der staar i Loven, "Aalegaarde eller 
Aalestader" maa de betragtes som 
et Redskab; naar der derimod havde 
staaet "Aalegaarde 'og Aalestader", 
maatte de betragtes som to Red· 
skaber. Saaledes forstaar jeg Lo
ves, men' Rasmus Nielsen forstaar 
den mQdsat.. Som Bevis paa, hvor 
uheldigt det fremkomne Forslag er, 
kan jeg anføre følgende. For kort 
Tid siden havde jeg Avdiens hos 
Landbrugsmipisteren. Samtitli~hatde 
en Del Lods~jere A vdiens,' og strak~ 
henvendte en' af- diss~ 'sig til mig 
og spurgte,' om Jeg ikke var fra 
~allehave, og sagde saa: Hvorfor 
modirbejtf'br De dette Forslag, som' 
dog maa anses for et Fremskridt,? 
Dertil bemærkede jeg: ·Det er ikke" 
noget Fremskridt, idet de~ berøver 
os ,Rette, til alt Fiskeri:, Saa siger 
den paagrelderide: Ja, m~ij d:et kom .. ' 

/ 
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ruer ikke ,til at gælde Fjorde og 
Sunde, da Forslaget kun gælder for 
blanke AaI .. Dertil bemærkede jeg: 
Der staar "V andreaal", og Aaløne 
begynde c hos os at vandre tidlig 
paa Foraaret, og der fiskes Vandre
aal . hele Sommeren og Efteraaret i 
Ruser. Altsaa, da Aalene trække, 
maa man kalde dem Vandreaal, 
enten de ere gule eller blanke: IH vis 
Forslaget gaar igennem, bliver der 
ingen Ting til Fiskerne, saa maa vi 
hellere beholde det, vi have. 

Dirigenten: Hr. Brinck har æn· 
dret sit Forslag, hvorefter det lyde!' 
saaledes: "Da der aldeles ingen 
Udsigt er til, at Lovgivningsmagtens 
Faktorer kunne o enes om den af Aa
legaardskommissionen afgivne Be
tænkning, opfordres G ene~alforsam
lingen til at nedsætte et Udvalg paa 
5 Medlemmer til at ,udarbejde et 
nyt Forslag angaaende Aalegaar,Qs
retten ,dels for Fjorde og Vige og 
dels for de aabne Kyster, som kan 
finde Tilslutning i begge Thing, saa 
at en ny FiskeriloT kan blive en
delig vedtaget." Der foreligger alt
saa nu 2 Forslag, som man har 
Valget imellem. Man kunde jo og
saa stemme mod begge Forslag, saa 
at intet U dvalg ble~ nedsat. 

Ved Afstemningen blev, efter at 
Fisker Hans Nielsen havde taget 
sit Forslag tilbage, Fiskehandler 
Brincks Forslag (s. ovf.) vedtaget 
med alle Stemmer mod en. 

Dirigenten: Jeg' opfordrer d'Hrr~ 
B:r;:~nck og H. Nielsen til at foreslaa 
5 Medlemmer til Udvalget.' Imens o 

har Borgmester N eumunn Ordet for 
en personlig Bemærkning. 

Borgmester N eurnann: J eg har 
blot ønskBt, at gøre en Meddelelse 
... nsaaeIlde det o sid~te 44r lleds;\tte 

Udvalg, . hvoraf jeg var .Medlem, og 
hvorfra. der nu foreligger nogle spredte· 
Bemærkninger, som ere omdelte til 
d'Hrr. Jeg skal derOlU oplyse føl
gende. Der ble\'" først nedsat et 
U nderudvalg Kaptajn T!'olle, 
Overretsprokurator Leth ~g jeg -
og vi have paa vort :Møde indgaa
ende diskuteret Sagen -og overvejet, 
hvad der kunde være af Betydning. 
Ved Slutningen af Mødet tilbød 
Overretsprokurator Leth .. t formulere 
de Tanker, som vare fremk()mne i o 

Udvalget og at fremsætte et Forslag. 
Det varede temmelig længe, da Hr. 
Leth havde meget at bestille, og 
derfor kuude der først igen holdes 
Møde nær op· af Generalforsamlingen. ~~ 
Paa dette Møde forelaa der ikke ;if~:~~~;f::'"" \ 

, -','II," ;,.-;-' 

noget skriftligt fra Hr. Leth; der o'C: 

blev atter diskuteret, 00 og man blev i 
det væsentlige enige om 3 Punkter, 
som saa Hr .• Leth skulde formulere. 
Hele Udvalget afholdt da Møde, og 
da vi kom tilstede der, fremkom saa" 
hvad der her er blevet betegp,et som 
Hr. Leths Forslag. Det stemte ikke 
paa alle Punkter med det, Und er
udvalget var blevet enig om og vandt 

, ikke . Udvalgsmedlemmernes Bifald. 
Da man nu ikke kunde forene sig 
om dette· F,?rslag, valgte man den 
her fulgte Fremgangsmaade. Grun
den dertil er altsaa ikke den, at U d
valget ikke har arbejdet, men kun 
den, at det har været saa vanskeligt 
at faa noget slaaet fast. En af de 
Ting, som vi i Underudvalget bleve 
enige om, var, at Bestyrelsen skulde 
vælges foruden af Bestyrelsesraadet 
tillige af Udsendinge fra ~e lokale 
Foreninger, men da vi havde dette 
Møde, blev det sagt, at Konsul Ber
thelsen vilde indgive et Forslag, gaa
ende ud o paa det samme1 og vi ven-

/ 



. tede da.,· at dett;e Forslag vilde· .blive 
sendt .. til Udvalget, men det kom 
ikke. 'DeJ>for er. der ikke fr~mkom
met \noget selvstændigt . Forslag fra 
U dvalget~ skønt . man ellers mulig 
nok kunde . være blevet enig om et 

. lignende Forslag, som det, der kund:e 
være resulteret af Konsul Berthel
sens Arbejde. J eg har ønsket at 
fremkomme me4 denne personlige 
Bemærkning, for at Generalforsam· 
lingen ikke 'skulde tro, enten at U d- , 
valget ikke havde arbejdet, eller at 
dets Medlemmer val'e saa uenige, at 
vi . kun kundefrAmsætte de for~lig

gende spredte Betragtninger. 
. Overretsprokurator Leth: Det be

ror paa en Misforstaaelse, naar man 

Modifikation .. : Kaptajn ~ol1~ til .. i . 

. træder ligeledesP,unkt· 2.: Det vil 
altsaa ses, 'at der OIll flere Punkter \, 
er Enighed ell~r dogFlerta~ i Ud· " 
valget. . Derkunde ganske vist, naRr' 
der, hRyde været Tid dertil, have 
været mere . Samarbejde,. men der 
blev nu engang ikke tilstrækkelig 
Tid dertil, og man kan, 'som jeg 
sagde. før, ikke forlange, at et U'd~ 
valg skal hlive enigt. 

K()nsulBerthelsen: Jeg indsendte I 

i betimelig Tidmif Forslag, ~en 

Bestyrelsen sendte det. tilbage med 
den Bemærkning, at den ikke fanP.t· 
Anledning til af den Grund rat- iRd:' 
kalde en ekstraordinær' General
forsamling. Mit Forslag 'indeholdt 
enRetfærdigheq overfor Forenin~erne, . 
der repræs~ntere en Mængde Fi
skere; den Retfærdighed burde være 
sket Fyldest for længe ~siden~ \ men 
nu da' Tanken va~lldkastet, burde 
den have været . fuldbyrdet lDed det 

. ' har ment, at et Udvalg' skulde blive 
enigt. Baade i Rigsdagen og" andre 
Steder gæ1de:J:" det, 'at nedsatte U,d· 
valg kunne qele sig i et Flertal og 
i et Mindretal, eller i et Flertal og 
flere Mindretal eller paa .forskel1ige 
andre Maader. J deH~ TiH'sp.1t'IA h!lr _._ _________ ____ samme. 

hvert Udvalgsmedlem fremsat sine Dirigenten: . Der staar i Lovenes 
Betragtnihger, 'men' man vil dog se, § 17, at Lovforandringerkunne 
at der 'er flere Punkter af dem, som foreslaas enten af Bestyrelsen eller 
ere stillede i Spidsen som mine, som af mindst 1/5 af, Bestyrelsesraadets 
tiltrædes ogsas. 'af andre Medlf!mmer. '.Medlemmer' eller af mindst 50 :af 
Saaledes er Punkt 2, om Stemmeret Foreningens 'Me~lemmer. Da nu 
for U ds~ndinge fra·Fisker~oreningez:ne' "Konsul Berthelsen indsendte sit 
paaGeneralforsamlingen; tiltraadt F~rslag uden athav.e mindst I/iSa.f' 

med .en Ændring af Konsul Ber'" Bestyrelsesraadets Medlemmer med' 
thelsen, og Punkt 6, om Afholdelse til at stille' det,. 'kunde ·det·· kun 
af Mø~er i Vintethalvaareter lige- ·komme frem ved, at Bestyrelsen 
ledes tiltraadt. Borgmester Neu- gjorde det til sit -F.OTslag, men det 
mann tiltræder' med Forbehold Tan- vilde' Bestyrelsen ikkeJ' ··da (ien var 
ken i Punkt 2, ogS ,og det samme·' .. mod Forsl~et, og man ;kunde. dog 
gælder Punkt 5 om at give Fur .. .,', hener~ ikke· forlange, at den' s~ul<1e 

eningensMedlemmer ,I.Jejlighed til gøre det. Derfor ,:sendtes . Forslaget 
aktiv Virksomhed i Fjskerisagens,,' tl~bage, idet·· Konsul Berthelsen i 

Interesse. Om, Punkt G si~erBorg- Henhold til Lovene altsaa m.a~'tle' 
~ester N eumal\ui, 'at. ha~' tiltræder tilvejeQringe . som . M~dforslagsstillel'~ 
det som Helhed7 dog med en: bes'terilt \ ,ent.,n· 1/6 afBestyrels~raadeteller 

,\, 
\, ' .0,", 

, , 
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':50, fliFo~'enillgeus M~dlenuner eller 
bgsaa gaa, den 'V ~jt som vi antoge, 

" ;,at ,Konsul Berthelsen, vilde g~a, at 
sen~edet til 'det nedsatte Udvalg, 
tor at Idet kunde tage det med og 

<komme til:etResultat. Det ~r ikke 
kommet frem' inar, 'men kommer 
'frem' til næste Aar. 

(;lverretsprokuratol! Leth:·Kunne' 
.disse Forslag' ventes fremsatte: paa 
. næste Generalforsamling? . 
: Dirigenten :Maa jeg atter. gøre, 
en personlig Bemæl'knipg. Jeg, er, 
Formand i Udvalget; og det er min 
Plig~ ,at,salJlmenkalde Udvalget, for 
,at det kan forhandle' om det, der 
er '.f..)reslaaet.:r.;r aar Udvalget er 
færdigt dermed, maa det sende sin 
Be~lutningtil Bestyr~lsen,' for at 
den kan, tage ,Stillmg til. ,disse For~ 
slag, som ·sa9. JPaa komme frem paa 

. næste ' Aars Gen~ralforsamli1?g i 
Form af .Ændringsforsl~g til Lo

,vene. Det man Bestyrelsen gøre, 
for~aavidt den mener at kunne til· 

,træde et saadant ForElag. / 
~ D'Hrr. Fisker' Hans 'Nielsen og 

Fiskehandler Brinck foreslaa, at 
,der 'skal nedsættes et Udvalg, he· 
staaende af' følgende: Fisker J 0-

seph Andersen;, H~rb()øre, Fisker 
N. ,P. Mortensen, Mou,. Fisker 
Hillebrandt, Refsnæs, Fisker J ens I 

Peter Nielsen, Taarbæk, og Over
retsptokUlia.tor Leih. 

Påa ,Forslagsstillernes' Vegne fo
resIa/ar jeg, '. 'at Gønewforsamlingen 
vælger disse~errer til Medlemmer 
'afi,det Udv~lg, "som skaludarbejde " 
dett~L()vfol·slag. Hvis ingen" :gør . 
Indsigelse, betragter jeg disse Her
rer som valgte, og skal I skriftlig 
give' de ikke her tilstedeværende åf 
dem Underretning OlU' deros .valg. 
, ,Da· ·ingen har,' uQget.a.t bel,llærke, 

ere de nævnte Herrer :altsaa valgte. 
Dagsordenen er 'n:lludtøml, og jeg 

slutter Generalforsamlingen, id~t 
,jeg takker 'd'Hrr. for' de Talet, vi 
have' hørt, i 'Dag, den Virksomhed, 
de udføre, og den. smukke Maade, 

, , hvorpaa' 'De ha v~ fulgt Dirigentens' . 
Ledelse. ' 

Generalforsamlingen htevet RI. 
4,10 . 

FiskeriberetningeIi ".for 
Finansaaret 1897-r98.' 

(Fortsat.) 

For de forskel!ige·Kysttolddistrik· 
ter har Udbyttet af hele Vestkyst
fiskeriet\ været: 
Højen .... " . .8,136 Kr. 
øster Tverste,d. 2,281 " 
l.Jilleheden . . . ' 33,340 " 
Tornby . ',' .. . 863 " 
Lønstrup . 33,867 -" 
Lyngby.. 8,330 " 
Lø~ken . . 57,708 ,,' 
Blokhus .. 1,5&9 " 
Slettestrand . . . 2,286 " 

. Thorupstrand . . . . .. 16,018 " 
Lild. . .. . . . . . .. 14,872' q, 

Hansted ,~Hanstholm). ·30,913 " 
;Klitmøller. . . . 23,,546 " 

.. Sten~jerg . . . . 118,878, " 
Agger. . . . . . 12,300 ' '" 
Harboøre. . . . • . 30,471" I 

Fjaltring .. ~ . 25,382' " 
Husby ... ' . . . 28,312 " 
Sønder-Lyngvig ..... ' 58,185' " 
iNymi:&deg~b . . . , 21,004. " 
Blaavand .. '. . . 1511 " 

, Hj&ting. . . . 50,191 " 
Esbjerg. , ....... 190,84.8. " 
Nordby., . ~ . ~ .. .. 1,681 " 

, Det hele Allt~l af' egentlige Fi-



i 

~kere. paa Vestkysten var 1282(1229 
i 1896). Totalværdien af samtlige 
Fartøjer ,og Redskaber ansloges til 
915,201 Kr. 

Med' Hensyn til det paa Vest
kysten stedfindende Fjordfiskeri 'viser 
Statistikeu, at for ,Nissum Fjords 
Vedkommende er der i Fjaltring 
Distrikt fisket ialt for 8,045 Kr., i 
'Husby Distrikt for 6,336 Kr. I 
Ringkøbing Fjords nordlige Del er 
der fisket for 56,167 Kr." og' i den 
sydlige Del for 33,595 Kr. I Graa
dyb er der for Hje~tings Vedkom
mende fisket for 764 Kr. og for Fanø 
for 1,075 Kr. Det samlede Udbytte 
beløb 'sig herefter til 105,982 'Kr. 

Et stort Lyspunkt viser Beretnin
gen for Vestkystfiskeriets Vedkom
·mende for 1897, idet der i dette 
Aår ingen Fiskere forulykkede.under 
Fiskeriet~ 

Statistiken for Farvandene inden
for Skagen er udarbejdet af Pre
mierløjtnant J. Jøhnke. Fiskerbe
folkningen udgjord~ i 1897 8344 
Mand mod 8357 i 1896. Total-, 
udbyttet'al Fiskeriet var 4,619;794 
Kr. mod 4,723,543 i 1896. 

Torskefiskeriet udgjorde i Værdi 
597~366 Kr. (607,561 i 1,896), i Ud
bytte 6.839,300 .Pil. og~' lli5,i133 Sno 
Fiskeriet' hat omtrent været det 
samme som foregaaende A ar, dog 
er der nogen Tilbagegang i Distrik- / 
,terne: Store Belt, Syd Fyen, -Syd 
Sjælland, Syd Lolland og Bornholm, 
hvorimod der til Gengæld er Frem
gang i Distrikterne : Jyllands øst
kyst mod Nord og mod Syd,S,jæ,lt,_ 
lands Nordky.st og Øresund, 

Rødspættefiskeriet udgj.rde iV ærdi / 
1,446,437 Kr. (1,565,690 ,Kr. i 1896) 

.. ' 'og i Udbytte 940,684 Sno (1,057,p3~ 
Sn" i 1896). 'Baade' hvad Udbytte 

og Værdi, angaar 'har Aaret været 
daarliger.e end 1896. Der har været 
Tilbagegang i, alle Distrikter m~d' 
Undtagelse af Distriktet Jyllands 
Østkyst mod Syd. 

Kuttemskeriet gav særlig for, 
Rødspætternes' Vedkommende et no· 
get mindre Udbytte end i 1896. \ 
Vejret lagde som sædvanlig en Der , 
Hindringer i Vejen for Fiskeriet. 

'Baade i Januar, .:Feb~·uar og Begyn
delsen af Ma.rts Maaned var Vejret 
meget uroligt, og Ishindringer i Hav:. 
nene umuliggjorde det ofte for Kut
terne at komme til Søs. 

(Fortsættes.) 

Mindre Meddelel$er. 

Udsættels~ af Fiskeyngel. Ring-' 
købing, den 2.5. Maj 1899. Hervæ
rende Fiskeriforening har i forrige 
Uge ladet udsætte 8,000 Stykker,' 

, Ørredyng~l i Thim Aa og 12,000' 
Stk. i Venl).eraa. ' Ynglen' der· i Aar ' 

, . l 

.faas fra Udklækningsanstalten i Vi-
borg, udsattes af. denn,es Inspektør 
Hr. Munck. ' 

T den nærmeste Frømtid vil der i 
SkJern Aa blive udsat20,090Stkr~ 
.0t'redyng~l og 15,000' Stkr.Laks
yngel.' 

j 'Staten betaler, som beken.d.t>,;Yn
gelen, men Foreningen l,.bærer Om~ 
kostningerne .:vaU..:lldsættelsen. 

'f 

Tilskud. Fiskerskippersko!en i Fre':' 
\Ierikshav:n .har, efter Meddelels~ 'til:: 
os, f6r Firt~nsaaret 1899~.l900 faaet· . 
et'l'ilskudp~a 1200.Kr .. 'fra Land .. ' 
b\ugsmibistedet. ' . 

,'Gave. . U nderstøtta.ls~~f61'eninS(ni 
, for Fiskeres ; . Efterladtel:.Ska.gen' 

,'t ' 



,har fr,aEtatsraarl'inde Brun, Frede
riksberg modtaget' som Gave .200 Kr. 

Fiskeriberetninger. 

. Lemvig, den 27. Maj 1899. I den 
:sidste Tid har der til Byen været 
ført megen Limfjordstorsk. Der er 
at Harboørenskere, gjort et rigt Fi
skeri med B~~dga'rn efter ·Torsk i 
Fjorden ud for Rønland, og .Torsken 
er ~leven afsat i hele Omegnen. 
. Af Røds9:ætter har her fremdeles 
~kke været mange, h~orfor Priserne 

, vedblivende' h~lde sig høje~ 

Køge Bugt, den 29de Maj 1tj99. 
Den lille Eftervinter, vi fik i Slut
ningen af Marts Maaned, havde .til 
Følge, at' Bundgarnene her paa Ky
sten i Aar bleve udsatte noget se
nere; end de i Almindelighed pleje. 
Resultatet af Bundgarnsfiskeriet har 
imidlertid hidtil været temmeligt tar
veligt, idet Silden næsten hele For
aaret igjennøm kun er forekommet i 
Bugten i meget' ringe Mængde~ og .. 
kun nu og da har givet nogle min
dre Fangster, der som oftest have 
fundet- Afsætning paa . det hjemlige 
Marked til ien Pris al 75-100 Øre 
pr. Ol. 

For en Dges Tid siden begyndte 
Hornfisken at indfinde sig her i Bug.' 
ten og bragte derved noget Liv i 

. ,BundgarnsD.skeriet. pdbyttet har dog 
hidtil ikke været saa stort, men Fler
tallet af Fi8k~rne' have dog af og til 
haft nogen \ Fangst. Prisen ,har i 
Almindelighed været _ 2-3 Kr. Sne-
sen. I. 

Harboøre, den 27. Maj 1899. I 
de sidste Dage har Havfiskeriet vm

, ret stand~st paa Grund af Vejrfor-

holdene; men forhaabentlig maa,For-, 
aa"sfiskeriet dermed ikke være endt. 
Med roligt Vejr vil man atter gaa 
ud. 

Exporten til Tyskland, der dette 
Foraar har været enestaaende god, 
maa nu betragte.s som endt i Hoved
sagen. Men i Forventning om yder
ligere Kullerfangst er man ikke bange 
for Afsætningen, idet der kan paa-~
regnes godt Salg. i Omegnen, der 
hidtil blot harfaaet nogle faa Torsk, 
men ingen Kuller til Tørfisk. 

N1ssum Fjord, den 27. Maj 1899. 
Fiskeriet her i Fjoltden har i den 
forløbne Forsommer været mindre 
godt. Laks fanges deri saaledes mær
keligt nok næsten ingen af; Forhol
det er des underligere, som der af '. 
denne Fisk er fanget ret betydeli~t 
i Storaaen. Man haaber dog paa 
bedre Tider, naar Laksen, efter 
y ngletidf'n igjen drager ud i Ha
vet. 

Der tages nok en Del Flynder 
og AnI og ganske lidt Sild; men U d
byttet er under Middel. 

Hælt har der saa godt 'som mtet 
været fisket af endnu. 

. Ringkøbing Fjord. . A aIefiskeriet 
her i Fjarden er, efter hvad der 
skrives til os under 25. Maj, ganske 
fortrinligt i denne "Forsommer. Det 
kan som Eksempel anføres, at der 
en Dag afsendtes,ca. 130 Kasser Aal, " 
ca. 100 til London, 30 til Esbjerg, 
hver Kasse med CIl. 80' Pund a ca. 
30 Øre, en Sum af 'ca. '3,000 Kr. 
Der afsendes regelmæssig AaI herfra 
3 Gange ugentlig. . 
. Der er af Enkeltmand i en Baad 

tjent henved 30 Kr. og af en To
man~sbaad .tjent 40-50 Kr. daglig 

, ved Aaleftskeriet her. 



'Færriog, den 22deMaj 1899. Fi
skeriet for Færring Kyst har været 
standset en Tid, da Havet har væ
ret uroligt. . N u efter Pinse tage 
Fiskerne atter ud, naar Vejret 
bliver godt, da der endnu kan sæl
ges megen Fisk til Omegnens Be~ 
boere. K u n det ene Baadela v her, 
nemlig P. Borg Pedersen, . har i 
denne Sæson sendt deres Kuller 
pr. Kommission til Hamborg. De 
have sendt ca. 5886 Pd. Kuller 
derop. Det andet Baadelav har af
hændet· Fangsten' til lokale Hand
lere. I Medlemsbladet Nr. 18 for 

. 4. Maj har Hr.· J. Gr. P. skrevet 
en N otits under. Overskriften , Mo
dig Handling«. Den ærede Ind~ 

sender betoner", at Baadføl'eren P. 
Borg Pedersen ikke kunde have 
reddet sine Kammerater den 14de 
A pril, m~n at det vilde være mis
lykkedes, hvis ikke , Vestkysten« var 
kommet til Hjælp i rette Tid. Det 
skal dog her understreges, at P. 
Borg Pedersen nok ,skulde have red
red Folkene over i sin Baad og 
ført dem til Land. Derimod var 
Baad, Fangst og Redskaber jo ble
vet overladt til Skæbnen,hvis 'ikke 
Redningsdamperen var ankommet, 
og de vare der{ol'/yderst taknemme
lige for » Vestkysten «s Tilstedekomst. 
V ed Fisk~riet her for Færring Kyst 
er der en slem Hage, idet Fiskerne 
her have et meget primitivt Fare
signal. Fiskerne have selv opsat ' 
det, og det er derfor meget for 
lille. Paa' Kjeldbjærg ud for Fjal. 
tring og ligeledes for Harboøl9 
Kyst er der jo i.ae· sidsta Aaringer: 
opsat udmærkede Faresignaler ~ til' 

, . stor. Nytte fOJ;.]'iskerne dersteds; 
I men disse have Færringfiskerne in-, 
'~ri ~ Nyt~e . af, da de paa deres sæd-

'. 

j. 

vanlige Fiskepladser ikke kunne se 
disse. Deres eget Faresignal kunne 
de heller ikke . se, da det er saa 
lavt, og i Stormvejr -vove de sig ikke 
saa nær I.Jand; at dekuDne se Sig:", 
nalerne. Der trænges saaledes her 
til et Faresignal i Lighed ,med dem, 
der er opsat for Fjaltring og 'Har-
boøre Kyst. . If. 

il' • 

Fjaltring, den" 23de Maj 1899. 
Fm'liste Fiskeriredskaber. Forleden' 
Aften var et Baadelav 'herfra taget 
paa Natfiskeri. De gik ikke sa'a 
kort mod Vest og satte 37 Sæt 
Kroge. Pludselig blæste. det op' til 
',en Storm af Sydvest, og de' maatte 
søge ·Land og fik ikke en eneste af 
deres Kroge med sig. Dette er et 
stort Tab for Fiskerne, da' det ,Hele 
nu er forlist, baade Redskaber. og 
Fangsten, der sad paa dem. Dette 
Baadelav har været meget :uheldig,' 
idet det i Efteraaret satte', lige saa 
meget til. Der er llU- enkelte af 
Mandskabet, der har forlist Red
skaber for 70 Kr. Til Baadelavet 
hører ene øifte Mænd, som alle 
sidde. i slnaa Kaar" med en ~tor 

,.B~Jl·nefiQk. ' Samme Nat gik enFi- , 
~kerbaad·, herom fra VedersøKlit. 
Denne var naaet . hel~ ned efter. 
Thorsminde til, Dlen Stormen drev 
<len ,tilbage mod Nord "o~;! de~ 
maatte strande her for ~'jaltring 
Kyst. Den havde 6 l\fands' Besæt-
'ning og var paa 5 Tons, indehol
dende en Last paa' kenvedlO Snese 
Kuller. pisse _bleve . solgte. her i 
Omegnen; 'hvorefter M andskabet- o:ver 
Land, rejste hjem. Baadfmllarnu' 

, staaet her ifiere Dage, Ida "navet 
.er aaa uroligt, 'at ~e ikk~ kunne __ 
sejle den bjem' for. "deres Kyst .. , . " 

, I. 



, ." 'r:ederluhavn;den 29. Maj l899~' serne atter, 4urtig blevnå meget 
te~tkystfiskeriet ga~ i for1øbne Uge høje. Fiskeriet eIter, Hornfisk ~yd 
tømmelig' '. knapt Udbytte, kun en for Læsø giver nu kun temmelig 
halv Snes af .de der :fiskende Kut- k~apt Udbytte" yi ha.ve slet ikke i 
"tere er~ ind'komne og de fleste endda, denne, Uge havt Tilførsel derfra, 
kun med smaa Partier. Udbyttet dette Fiskeri stunder snart mod sin 
yar'20-150 Snese pr. Kutter, det Slutning, det v~rer 'sjeldent mere'· 
val' 'kun de. i Hirtshelsrenden fisken- end ca. 11/ 2 Maaned. 'Makrelfiske-

'de, som havde videre Udbytte, de~- , ' ri~t under N~rge tog sin Begyndel~e, 
uden indbragte de iaIt ca. 5000 Pd:, for en Uges Tid siden, men endnu 

. Skærissing, sem betaltes med 10- hal' ,der ikke vist sig stor Fangst, 
12 Øre pr~ Pd. Rødspætten vejede, der skal betales 22 Kr. Kassen i 
14....,-16 Pd.: Snesen og betaltes med 'Kl'istianssand, og paa Grund af, at 
3 Kr. 26 Øre i-. 4, Kr. 75 Øre pr. Prisen endnu er sa,a høj, have vi 
Snes. En en~elt indkom fra Horns- intet faaet tilført. EnK vase er 
rev ,med ca.·· 300 ,Snese a 10-11 indkommen fra Strømstad . med 1000 
Pd. Snesen og' betalte med 1 Kr. Stk. levende Hummer, og pr. Damp-
50 Øre pr. Snes. '2 indkom fra den skib fra Kristianssand indkom ca. 
$ye~sk~ Kyst med' ca .. 100 Sn'ese, 3500 Stk., alt til herværende .For-
vejende, 1~14 Pd. Snesen og be- ,handlere, direkte overlosset i Jærn-
talt 'med 3 Kr. pr. Snes. Nord og banevogne afgik ca. 4000 Stk. til 
,øst for Læsø haRe ca. 20 Kuttere Tyskland, der betales nu ca. 85, 
havt lrangster af fra 50-200 Snese, Øre pr. Pd. en gros ab Norge eller 
Røusp~tten var af temmelig for- , Sverrig. ItI • 

. skelligartet Størrelse, fra 10-16 
Pd: Snesen og betaltes med 1 Kr. 
30 Øre -4 Kr. 50 Øre pr. Snes; 
herfra indkom ca. 4000 Pd. Slethvar 
310~15 Øre pr. Pd., Pighvar 40 
- 50 Øre pr. Pd. Fra Aalborg
bugt og Læ~ørende indbragtes af l) 
-;-,6 Kuttere' fra 50--:-,,110 Snese, 
v()jende 10-13 Pd. Snesen ogbe
taltes med 1 Kr. 25 Øre - 3 Kr. 
pr~ S~ifeg~ Som man, ser, ere Pri· 

Dansk Fi$keriforenings 
. Hjælpefond. 

Dansk Fiskeriforenings Hjæl pefond, 
som har til Formaal at støtte for
ulykk~.d~ lfiskere og 11eres Efterladte, 
modtager me~d Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for ajle sqp1 aarlig~ 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgaue Nr. 2~. ' 

,,' BEKENDl'G0,RELSER 

'Eckernførde
i

, Fiskeauktion 
for 'Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel,~Åal og Stenbider .. 

," Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser.' 
. H. :W-iedeDlann Juniop. 

Telepramadr. : Fischwiedemann, 



Ke'benhavns TiJ.fDrsel &f fersk' Fis)r; direkte 'fra' Fiskeplads 
og pr. i J'ernbane (\ . Dampskib , ' 

l Ugen ira 21~ Maj tp 28. M,aj1S99. -bO ioI.' .)ol til L. "- 'eJ L. 
~~ ;:~ :. "" o.~ bO.! .. 

.~ "x~ _"1:1 
0""" GO':! ~ >-

Tllfertaf: "1:1- =i ,:a.i: It GO'" flå ;5!, • .! "xL. "1:1 "1:1 .- ,:;~ æ as lID "1:1 .. c·l, :! >- i~' J2 "x-C ~ 

.... bO as~ c~ -'bO CD :"x 
GO .. ,.,.;D. 0 0 o :E0 ,..c o 

DanskeFiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd.' Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd,' 

l fra. Frederiksh; 3600 
fra aIJ.di'e,Pladser 
Danske Kvaser: , \ 

17 fra Frederiksh. 86346 2 

4 fra andre Pladser 25200 j 

svenske Fis'ker-
fartøjer . ~ . " 

pr. Baa.d og Vogn i 

fra nærliggende ,8 6 

Fiskerlejer .' .. .1752 , 2170 300 7283 386 
pr. Jernbane & \ 

4 7 . s 

Dampskib .... '57820 4280 1430 1 70748 30450 5 108083 13454 3915 2468 4558 
------------!----- -,----laIt .- ... 147766 4280 1430 1752 98118 30450 108383 20737 3915 2468 4944 

l) 725 Pd. Tunger og' 705 'Pd. Pighvar. , 2) Torsk. 3) 760 Pd.~ T,orsk og 1410 Pd. Hornfisk. 4) 848 Pd. 
Torsk og 69900 Pd. Hondlst. 5) 29950 Pd.' 'Makl'el og 1200 Pd., Stenbider. 6) 5Q61 Pd. Aa.l og 1722 Pd;, Ail
lekvabber. 7) Aal 8) 3500 Pd. Laks Qg .15 Pd. Ørred. 

,lait er, fltrtilført 42424,g Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere:· Rødspæt~er: levende, Kr. 3,50-5,25, Kassefisk 
Kr. 0,75·-2,50 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 0,50-'-0,80 pr. Lpd.; Sild, Kr. 0,50-""1,00 pr. 
Ol; Aal, K~. 0130-0,05 pr. Pd.; Laks Kr. 0,75·-1,50 pr. Pd.; Ørred Kr. 0,50-1,00 pr. 
Pd.; Gedde, Kr. 0,30-":"0,50 pr. Pd.;' Hornfisk, Kr. 0,35-,-3,00 pr. Snes; .M.akrel,Kr. '6,00--
l(),OO pr. 'Snes; Rejer,'Kr. 1!25-1,75 pr. Pd.' ',' . 

. . 'Off'entltg4 vktion. . 
OnSdagen ,4. .7. Juni·1809 .• IL 11.~m.. :bli~er .' ved offentlig. A:'ktioD., 

som afholdes paa Orlogsværftet. bortsolgt: 7700 J'IL: "ovværk, \ 7~Pd. 
Klu4.,. ,268 . K11ls.~e",'~ .. Bejldugs ~jør, ,.". Del·" Ska.fførekvisiter (ema~.), 
39fOtJO'P4~,Stailaff"t' .,'OO!·pd~J"rD, 18.0' Pd .• et~l, 20,800 Pd. Jern- . 
sp~er; ,l~l, n· .. p .. ,.:I ... · .. I1,,', efr,.:,.,.:~8Rr.-., .',4.50.' ... Pd',Ko,b.ber, 8, Halv- og 21. l,e, .. I.,-t80de, r, ' 83 ,VbtfDStager,; 18 Øm .. It,ager m. lU. ,'j " . .,.' ;-, 

",'\ISagerne paavises, 4.' 2., '3;' og 6. Juni fra KI. 10-2 i }lagå§jR~ 'for ' 
kasseret Gods, hvotKata.loger til den ,Tid udleveres. .,. , \' 

Or.logsværftet8Centra~kontor,d. 1. ~uni 18'99. . \ 

Laks.,~ , ørr~dynøe~··;'All' . 'p- "'IT' : . 't'" . fiskekroge- Fabrik.8~ 
I AprJl, Maj og Juni. :', 8, , ISI.:..8S0r er- 8elfiae •• Ule ,I A,.nerg188811 

Maaneder le,ver,es kraftig .' '." .' T ....... ' .' .'{~" i Ke tHi D la ..... 1~ -'- , 
0rr, edypgelf,rr, l'" . Fiskeri," 'Dmodtag.e, sh

C 

1., .Konu,Xl p,lS"S.lO, n, ~b6faier litU~saltfat alle~ur~e,'r" 
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'Køb'enha~s 'Mekaniske, 

, Net &,'·Garn-Fabrik 
!':"," ',' ' "l • 

' •• t L~, Q"izon, ',Ka'-iendalsvej', 65. 
Tele:fon:'Go'dthaab 191, 

anbefaler 

Bundgarn &A.alevaadsnet. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. 'Telefon: 2671. 

Sejl og 'Udsalg af Sejld'ug . 
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, 1899. 

. , , 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
kellgt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
, ' 

T~lE;fon 129. 

A~ltona 'Fi'sk:eau:cti'on., 
" • ':," I 

JOHANN' C OHRS , beediget,.Fiskeauctionator .. 
Bvcva4r. :~Johann C~hrs, Altona. . " Telegr,amadr. :,Cohrs, Altona. 

, Fiskenætfabriken "Dan'mark", , 
6rønnehave" Helsingør, Stengade 15. 

T~lefonnuinmer ,,75 Beløincør", 
'leverer efter Bestilling eller fra Lager fra' vor med de nyeste og bedste 
)Iaskiner fOl'synede, Fabrik:Silde-, Rødspæ~tegarn Aaleruser, Aalerader. 

, 'Rejeruser'IRejerader,Bundgarn samt alle andre Slags Næt 'og -Garn. Bom
td'dsga:rlJl, Hampegarn og Hørgarn i a.lle,~r.til :pagens'billigstePrisel;' og i 

, bedste Kvaliteter. ...<\alekuber,. Kerk, . Fla,adtræ 0l' Katechu 
Itaves paaLag'er. 

Ha"dlende ~UiV88 , Rab.at. FCJrospørgsler' b8$Vare8~traks. 
" \ ' 

~edileret af ,QD:qd. mal' lVill. 'LuniJ/beck. - ~kt lroIFr,~e Ch,..i.tfr~1.. i.øb9P.llaTll 
~ , " ,\ • "j \ 
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'Medie::a::::r::Ls'b1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ,ved Henvendelse til 
Frant~ (hristfreu, Grønne.gade, IO, København K. 'Prisen er for Indlandet 10 Øre ,pr; Petit .. 

'linje af l/S Sides Brede j for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabl:l.t., 

I n dhold: Nyt Imprægneringsmiddel for Sejl
tig Fiskeredskabei".- Fiskedberetningen for Finans
ll.luet 1897-98. Nyt Patent. - :Mindre :Medd,ele1ser. 
- Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storl'D
.gade 20 Stuen, København V, ,er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, a S. Sager vedrørende Re
daktionen af,Medlemsbladet bedes sendte 
til Knnloret. 

:Breve og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
serede ti! hans Bopæl : falkonergaardsvej 16, 
KøbenhavnV. .. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

,Nyt lmprægneringsmiddel 
,for 

Sejl .. ,'ag Fiskeredskaber. 

. Dansk Fiskeriforening har efter 
en Række, Forsøg med tilfredsstil
lende Resultat fladet fremstille et 
Imprægneringsmiddel til Sejl og til 
iFiektredskaber. ,Dette ,Middel kan 
i koncentrer.et Tilstand faas paa 
Dansk #, Fiskeriforenings Kontor, 

,$t<tt.mgade .20" i ,Blikdunke pa.a 6 
r,/;fd. ,til,en Pris 'af 2 ,Kr. 65 øre. 

Ved Tilbageleverfng af Dunken godt
,gøres 65 øre. 

Det koncentrerede Middel skal 
ved Brugen fortyndes med; omtrent 
.10 Gange saameget Petroleum; nær
mere Brugsanvisning vil blive med .. 
delt i næste Numer af ~Bladet. 

Fiskeriberetningen for 
Finansaaret 1897-98. 

(Fortsat.) 

Kvasefarten til København . og til 
Norge begyndte først iMartsMaaned, 
hvad der ogsaa er et 'Bevis paa, at 
Fiskeriet har været forholdsvis: ube
tydeligt i de første' Ma-aneder, af 
Aaret. 

I Løbet af A pri! Maaned VRl'e 
alle Kutterne udrustede, og Fiskeriet 
paa Vestkysteri tog nu sin Begyndelse, 
men U dbyttet var gennemga,aende 
tarveligt. Det var først hen-' i Juli 
Maaned, at Fiskeriet,nav'nlig.· for 
Kattagats Vedkømmende, "gav et til.; 

,fredsstillende Resultat. 
Der: blev især fisKetpaa Aalborg

.busten og j Lmsø:Rende,· men' ,Stør-

,j-' 



. relsen at ttødspætterne 'var kun 
ringe. At der har været· rigeligt af 
små:a Rødspættor fre~gaar bl. a. af, 
at der hat fundet en betydelig Uq:
førsel Sted' til (j-øteborg, navnlig i'·, 
August ~aaned, thi her og j det 
øvrige Sve~rig er der et/gopt ~Iarked 
for' Rødspætter af ripge~e . Størrelse. 

-Efteraarsflskeriet .v.ar ' meget varia
belt paa Grund af det urolige Vejr. 
Enkelte Kuttere fisked~ dog endnu 
t den første Halvdel af November 
paa Vestkysten, da der indtraadte 
en roligere Periode, men derefter 
blev Fiskeriet udelukkende drevet i 
Kattegat .. 

, Fiskeriet i Skagerak og i Nord
'søen gav for de Fiskere, der ere 
hjemmehørende i Skagen, Frederiks
havn og Sæby, 'et tal'veligere Ud
'bytte end i 1896. Medens der saa
ledes', i 1896 'blev fisket' for 336,000 
Kr!, er der kun fisk~t for 278,155 
Kr. i 1897. I 1896 var fra oven .. 
hævnte 'Byer Antallet af Kuttere, 
der deltoge i dette Fiskeri, 64 mod 
80 i 1897. 

Da man har anset det for meget 
ønskeligt at ha ve bestemte statistiske 
Oplysninger om Rødspættebestanden 
i Kattegat, særlig i kvalitativ Hen
seende, har man i J ournalen indført 
en Rubrik, i hvilken' V ægten 'pr. 
Snes ; at de solgte' ~ødspætter skal 
indføres, og man er derefter i Stand 
til. at opgive Gennemsnitsvægten pr. 
Snes Rødspætter. i Kattegat og. 
Skagerak. Det viser sig da, at 
Midde!vægten pr. Snes for hele 
Kattegat, uafhængig af, de forskel
~ige Fiskepladser, kun bliver 12 Pd., 
medens den' for Skageraks Vedkom
mende bliver 19'6 Pd. 
, Den mindst vægtige Fisk er:fa'nget 

paa Aalborgbugten og iLæsø Rende, 

medens "de væ'gtigste . Pisk ere lan· 
. gede . øst for Skagen og omkring 
Anholt~ . 
.' Hoved~assen af. de Rødspætter, 
som "fanges i "Kattegat, .. vej~r knap 
tlrd.pr. SIles. De ereomkring 
1 Tomme længere end det lpv
bestemte Maal (9 S/ 4 , Tomme fra 
Snudespids til Enden af Halen) for 
salgbare Rødspætter, og store Mæng
der holde netop kun akkurat Maalet. 
De ere saaledes i Følge "Biologisk 
Stations" Undersøgelser at hen~'egne 
til Yngel, forsaa vidt som de aldrig 
have ynglet, dertit ere de for unge. 
Man kan derfor sige, . at det langt 
overvejende Antal af de i Kattegat 
i 1897 fiskede Rødspætter var Rød
spætteyngel. 

Der er derfor ingen Grund til at 
tro, at Middelvægten pr. Snes skulde 
kunne blive meget mindre, ad Aare; 
thi skal der overhoved~t fiskes en 
salgbar. Vare, kan den'dog ikke godt 
være af ringere Størrelse end Hoved
mængden af de Rødspætter, som nu 
fiskes. Derimod vil det sikkert senere 
vise sig, at l\fiddelvægten pr. Snes 
vH stige, naar Maaletpaa Rødspætter 
ved' Lov sættes op, og man vil der· 
for kunne vente at faa en meget 
bedre Salgsvare end hidtil. . 

For Skageraks V edkomme~de stille 
Forholdene ,sig mere gunstigt; thi 
Hovedmængden af de fangede Rød .. 
spætter er over 1 1/ 4 Gange saa væg-. 
tige som Kattegatsrødspætterne,og 
følgelig er V ærdien af dem· ogsaa 
større, idet den er' aobbeltsaa stor 
pr. Snes. 

TungeJiskeriet udgjorde i Værdi 
109,942 Kr. (96,271 i 1896) og i 
Udbytte 25,040 Sn. og 158,742 P4. 
(90,055 Sn.-· og 99,571 Pd. i 1896). 
~kønt Aaret, har 'givet et v~rdi· 
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fuldere tJdbytte end det forega~ende 
Aar, har der dog været Tilbage
gang i enk~lte Distrikter, som f. Eks. 
i Distriktet Jyllands 0stkystmod 
Nord, 9g Aaret' er endnu ikke paa 
Højde med et Middelaar. (Ferts.) 

Nyt Patent. 

Slæbevaad. Paa et saadant har 
en, Præst J. 'W. Pearson og en An
nonceagent W. J. Wood,' Cricklewood 
ved :London, faaet Patent her i 
Landet den 29. April d. A. 

. D'et nye Slæbevaad eller Trawl 
er forsynet med selvrejsende Spile
flader hvorved bevirkes, at· Vaaddet 
stedse holdes udspilet i sin fulde 
Vidde, hvad enten det slæbes gjen
nem Vandet eller ligger stille. 

Paa Tegningen vise Fig. log 2 
den ene Side af Slæbvaaddets forreste 
Ende set henholdsvis fra den ind
vendige' Side og ovenfra. Fig. 3 

Spilefladen set forfra, Fig. 4 et Snit 
,efter Linien x':'-x i Fig. S, Fig l) 

et lignende ,Billede ,af en ændret 
Form af Vaaddets forreste Ende som 
det i Fig.' 1 'viste og Fig. 6' et Snit 
efter Linien i Fig. 5. 

Den forreste Ende af liver Side, af 
N ættetA er. fæstet enten til en Spile
flade B, Figl-S, eller til en lodtetBom 
B, ,Fig l) og 6. Hver af Spilefla
d'erne og de lodrette Bomme er aL
ordnet paa en enkelt hul Kugle C, 
der er fremstillet af Pladejern eller 
et and~t· passende. Materiale samt 
belt beklædt med et Overtræk af 
blødt Træ eller andet Stof. I Kug
lern.e findes en, fastliggendeBallast 
af . Bly eller lignende, saaledes, at . 
:den samlede Anordnings Tyngdepunkt 

kommer til at ligge under Kuglens 
Oentr~m, og,sa.aledes atSpilefladen 
eller Bommen vil indtage en lodret 
eller omtrent lodretStilli.ng, naar 1 

Kuglen anbringes paa en plan ,Flade. . 
Fremstilles SpiIeHaderne eller Bom
mene af Træ, vil dette paa Grund 
af sin Flydevne . bidrage til at 8y .. 
stemet indtager den lodrette Stil. 
ling, naar N ættet nedsænkes i Van
det. 

Kuglen C er' paa sin Underside 
forsynet! me4 e.n Slidsko Cl af Staal., 
Denne fastholdes ved: . 'Hjælp . af 
Skruer 0 2, :saaledes ,at· den, let kan 
om byttes, naar den er opslidt.· Deane 
Sko forhindr~r" at Sten eller lignende 
beskadige Kuglen, naarden slæber 
over Søbunden. Sllilef18:d~rne B blive 
tyndere. ogj tYlldere regne~ fra. neden 
af og opad Fig. 3. Dette er gjort 
for at formindske deres V ægt uden· 
at. svække dem paa Steder, hvor 
dette vilde være uheldigt samt for at 
forringe den }lodstand, de frembyde, 
naar de trækkes gjennem Vandet. 
Den forreste 'Halvdel afSpilefladen 
B maa 'helst pa~ sin Inderside være 
forsynet med 'lodrette Riller eller For .. 
dybningør B2, Fig. 4, saa at et vand;. 
ret Snit gjennem Spilefladens Inder· 
sid.a danner en'Bølgelinie, 'hvilket bi .. 
drager til at holde Fladen i den 
rette Vinkel mod Bevægelsesretnin .. 
gen, naar den slæbes gjennem Van': 
det. 

Kuglerne O' tjene til at holde 
Spilefladerne i den rette Stilling i 

,Vandet, hvad enten· Vaaddet slæbes 
eller ligger stille. Derfor vilVaad";' 
dets Munding' blive holdt aaben,i selv' 
naar det· ligger stille, saaledes· at 

. det selvfølgelig. vil være',i Stand til 
at fange fle,e Fisk end de hidtil 
benyttede Va.~d~Endvider,ø:'ere Kug. 

" 



1erne, . med. Spilefladerne eller Bom
mene lap gt . lettere· end de hidtil 
'anv.endte, . "Odder-Bord", ligesoIn 
Vaaddet arbejder mere lydløst og 
In6:d cIllindr~ Gnidningsmodstand end . 
Vaail med ,~Odder-Bord". 

·Slæbetovene H ere fæstede til de 
to Sæt Kjæder:J og Jl ved Hjælp 
af en Ring· J2. I Fig. ler hver 
af Kjæderne J fæstet til en Øsken
bolt J,s, der kan fastgø~es enten· i 
det· ene· eller det andet af· et Antal 

J!J 

Huller K1 i de til Spilefladerne fæ
stede Plader' K, medens Kjæderne 
Jl ere fæstede til Øskner L paa 
Kuglerne O, Ved at flytte Boltene 
JS fra det ene til det andet af Hul
lern~ K1kan man variere Spilefla- , 
dernes Vinkel med Bevægelsesretnin
gen eller deres -Hældning i Vandet. 
Anvendes Bomme Bt, Fig 5 og 6, 
fastgøres Øskenboltene J3 i Huller 
lP . og ,fastholdes i den ønskede 
Stilling ved Bjæip af en Bolt lP, 

der passerer ,gennem Huller) iTvæ~ 
stykk~t og i Bommep.,· I den LFig. ' ' 
l) viste Anordning. er i den \forre$t~ 
Ende af hver af Nettets Sider, indsat 
et Spilesejl N, der, har. t~ekantet 
Form og er af Sejldug eller·lignende~ 
Den fremadvendende K~! nt af dette 
Sejl er 'fastgjort til Bommen.B l ved 
Hjælp af en Skinne Nt af Metal 
og ,Bolte N2 og til Kuglen O ved 
Hjælp af Flanger. Os fastgjorde til 
denne. Spilesejlene bevirke, at Net-

tets Munding holdes udspilet naar 
N ettet trækkes gennem Vandet, idet 
dette, der ikke kan passere gennem 
Sejlene, trykkes ud til Siderne. Hvor 
Talen er om meget store Vaad, kan 
man benytte Spilesejl N i Forbin
delse med Spileflader ,B af den i Fig. 
1 viste Slags. 

N aar Vaaddet;, slæbes gennem 
Vandet, vil dette altsaa ved sit Tryk 
mod Spilefladerne eller, mod Spile., 
~ejlet holde ; Nettets Mundin~ .lldspi,. 

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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let, medens den ' v~d Slæbningen 
frembragte Støj, og Friktion vil· b!i've 
formindsKet' til et Minimum, fordi 
help Systemet bevæger sig paa en 
Del pf den glatte Kugleflade. End
videre. vil den Omstændighed, at 
Spile.flalderne 'B eller Bommen Bl 
stadig holdes, oprejste, bevirke, at 

I Slæbevaadet' og Slæbetovene saa godt 
• som aldrig komme i Uorden. 

Mindre Meddelelser. 

Kapsejlads for Fiskerbaade. Ise
fjordens Fiskeriforening. agter Søn-

,'dagen dEm 25., Juni at afholde en 
Kapsejlads paa Holbæk Fjord med 
Adgang, for Medlemmernes Fisker
baade. Efter Sejladsen :vil der blive 
afholdt Fest i Hotel "Isefjor-ds" 
Have. 

8stersregalet. Ved den i Tors
dags afholdte Auktion ,over østers
fiskeriet i .Limfjorden fik, efter hvad 
der meddeles os, . det nuværende 
0sterskompa:gni, Tonni'nf}; & Co., 
Hammer'slag paa et Bud, af 5,,30re 
pr. ind fisket ' østers. Efter _Aukti
onen, som "skal/have ' Approbation, 
bød imidlertid, K on~ul \ SchQu, Struef, 
6 Øre pr., østers.! Dette Blid gjor~ 

4es under den Forudsætning, at 
østers depotet maatte ,blive flyttet 
til Struer, hvo;r der endnu er ·et 
Pakhus fra den Tid, Depotet var 
der i Byen. 

_ F.orpagtningstiden er 5 'A:ar fra 1. 
,J anua,r'1æste Aar., ' 

Nye Kuttere. Fisker C. Al.Chri
stensen" m. f L af Harboøre har' af 

,Statens · Midfer laant3,400 Kr. i til
Anskaffelse af en, Fisk~rkuit~~." 

Fiskel:. ' Ånclnfeas 'T.~'IIgesen ,aC&ler" 
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god har i samme Anledning og paa 
samme Maade optaget et Laan p~a 
6,00.0 Kr. 

Islandsflskttriet.Frederikshavn' d~ 
5. Juni 1899. 'Ifølge indløben Ef
terretning til de respektive Rbede
rier ere Kutterne "Nordvest" ,;Prin
sesse Marie" og "Mathilde~' an
komne til Island efter ca. 14 Dages 
Rejse. Fraregnet nogle mindre 
Uheld er Ov-errejse,n forløben hel
digt. Kutterne have begyndt Fi. 
skeriet paa 0nundarfjord, og der 
lader heldigvis til at være rigeligt 
med- Fisk, ,den .ene K,utter melder, 
at der 'paa en halv Dag fiskedes 
70-80 'Snese gode Rødspætter, og 
de to andre have paa 3~4 Dage 
havt Fangster af ca. 300 Snese 
hver, Rødspætten vpjer 70-80 Pd. 
bnesen og er allerede afgaaet til 
det engelske Marked· med· carrier 
Regina. Vejret er endnu af kølig 
Karakter, og Fiskeriet plejer at blive 
bedre ved varmere Vejr, saa Fiskerne 
havdee bedste Forhaabninger om godt 
Resultat., lU. 

-F~skeriberetninger. 

Fra -Harboøre skrives undBr2. 
ds. I denne Uge finder de! et rig
tig godt Fiskeri Sted i Limfjo,rden 
her ud ,for Sognet. Der er taget. 
indtil 50-80 Ol pr. Baad. 

Fitngsten. er. hidtil bleven afsat i 
Omegnen. De.n I gaar til 30 øre' 
Snesen; 1 Kr. pr. Ol. 

Ringkøbin, Klit, den. 2. Juni 1899. 
D~t herværende' Fjordfiskeri . giver 

I f~emdeles, et ganske. fortrinligt· lJ d
. bytte. I Lørdags leverede f. _Eks. 

to Fiskere, OV9~, 1800 Pd. Aal.\ 

,,' f 
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" r~t~·:rig.1ige:i\Alefi$keri bar:deJi-'!' ,ri~ser~~~'!;':b'}r,~~!' oWa'it.~t' ·lIJ(e~~eui.~:. ~ 
,<v~rte \.b~t >,at,hid16klte ,'aridre '4Q"å~5i) :ør,ø"pr.fd.· for ~ogft8;ll' 
:Egnes': F:isker~'~".;Såaledes,ankQiil'i . ,og' 'ai$se~~ld~:kun sØlaaJQr:Ka.lv;~~' , 
Lørdags';en',:,,8t'rre, Baad ,irw· 'lian-. boderne.',' , .... , 
'de~ Fjord~ ,for· I at, -dTive,A~efiskeri,. 'Hornnsketilførsl~n"som iMaj Maå{. 
og 'iler ~iges, at Here' snart Ville følge' ,Be~ har været; ualminde1igrigeligier , 
ef tør.;" ,'nU begyndt, atrhindsk~,: og:FiBken~r," 

Køb~nhayn, '3~Jnni 1899. Troen , blevet en Del mind~e; i llundgal"Jlene 
, "pa~,a~ Rejefiskeri~ther!raPladsen ' . .fraKysten~ ,Sønderpaa'er der' ikke \ 
" s~uUe " bedx:e sig , i' M~jMaaDed,' , fisket' '; noget.' ,: He,r· plejer; Fiskeriet • 

har nu' forladt vore Fiskere, og den; at falde lbedre i ~ft.erso~~:u~nen paa 
'ene efter den anden reJser Sydpåa Fiskens Tilbagetræk. . \.' ,,~, 
for at søge Fiskeri nede imellem' 'freder'k8~avn, ,den· ,5. Juni, 1899. 
Sml\.&øerne mel~em, Fyen og 'Lang~ Omend Vejrliget i~kø'4eltbeg11:nsti:-" 
land; 3 Ba:ade ere allerede afgaaede., . gedeFiskeriet; . har æilførslenva'Jret"' ,', 
Metl-Fiskeriet 'v,ed Salt,holmen,'som > 'gans~e betydeH.g,Godt 25" Kutte,re; '. 

" mest. udøves ,af Kastrup:fiskere, har ., ere indkQ~Jl'e fr~ Vestiys~~n, ,nogle ' 
d~tbidindtil været lige'saa da~rlfgthavde.'};·;Hfrtsnalsrendøn havt~lJd:.~, 

; som i Kåbehoderne. Prisen er høj,' bytte ai 5()--':200 Snesefvejen~e 13:' 
det er endog med de knappe Til- ~16Pund Snesen ,og b~taltes med" 
førsier betalt 31/ 2 Kr.: pr. Pot 'eller . 21

/ 2-c-31
/ S Kr~Sne$en. Fra. Buh~ 

. Kr. 1.50 åL-75pr. 'Pd: bjetg indkom nogle f~a l{uttere. med' . 
Grundeu' til, det knappe'Fi~keri -.fuld' . Last, de"fleste. andrew'~att~ l' 

tiiskrives detvedvarende køligeV~jr, nøjeEt med"SO--':100 Snese af smuk 
og den Dag efter Dag'vedvarende Kvalitet, vejende ·16-20Pd.Snesert . 
stive Kuling'af NO. og 'YOrd~ ,og Qet,alte ·men \4~6Kr. S1ies~n~ 

Vaadfiskeriet e(ter Aal har for,de '; ·Fta.F~"a~a~tved· ~kasensFløjte., 
sidste' 14 Dag~:be,dr~t ,sig'nog~t, pg , •. ,tø~~:h~v~erØlt:4'-~~JtiereF~ng~ , 
enkelte Baa-de'have 'iden~sidste,Uge s~ri'~(c~~iOO Sli~$e~' v:ejånd:e 12-13 
fisketdævnt.godt; men 'det . er dog Pd~S;nesen"og" betalte 'med 2~3 
ik~e bedre, end at en af Baadfiskerne Kr. pr.' Sn:es.

j 
~ndeligin;dkom·, i 

herfra ,igaar forlod Pladsen . for at Dag . fra' " Hornsrev, 'hvor' tfe:r, atter 
søge Syd efter ligesom' Rejefiskerne, lader til atvær~ 'r:igeligt med. Fisk; 
og flere \vi11e med det første følge. 3Kutt~remed400-:-600 Snese hver; 
efter. Pladsen heromkring bliver Rødspætten er som, sædvanlig' d'erfra 

~ efterhaandep for indskrænket til de kun af meget ringe, Størrelse, 9-r-lO, 
m1i~ge Fiskere og . Redskaber. ~ Pd. ,Snesen. F~aVestkY8tpl~~$e~11ø., 
Hvert Aarbringer· os flere Fiskoo;e, særlig fra -. Hirtshalsrenden,~']"dk()lXi 

".' og,flere V.aad. :'he:pved iO,OOOP4~::Sldl"~Dg, 'som' 
Krogefiskeriet efterAal 'i 'Kalve.~ 6PDa:~~,de,a~12"~~e!-,p~;;'Pnnd: . Fra 

boderne fortsættes ogsaa, og, er' . d~ , . Pladser.llø : 'v~~~::L.Ø~:; ;fra' Kobber- ..... . 
ogSaa. begyndt at give lidt mere Ud.. grunden,~,T.rli4el'mog' Flyndergnin- " 
.bytte for Natten&nd fra·B~gyndelseq. c;len .er,'der:'·fU~ns Løb ,indkommen 
Priserne' have holdt sig høje 'paa henved" '80':'~uttere, med.60;.....200 
'.Grund 'af knappe Tilførsler' fra Pro- \ Sn~e .. ,pr., .. Rutter, ' Rød5pætteraf 
, ' " I ' , .' " \ ",!. ' 

J .\ 



to;rskj elli g , Kvalitet, . vejende.' .fra. 10 
,~18 Pd .... Snosen.·ogbetaite "med·, 

I 1 Kr'. 30 Ø.-oKr. Silesen, Fisken fra 
: Kobb~rgrundCJ'ii ~er gerne den. bedste, . 

men de~ 'er ogsaadet ·St~.d, h~or den' 
forekommer sparsoms~ D~ havde 
endvidere mindre. ,ParlierKrøjfisk, . 
Slethvar opnaaede 1 0-12:Øre " . pr" 
Pund, Pighvar" 40~50 Øre pr.' Pd., 

',detuQetydelige af Tunger, ,de'r' ind
. kom, betaltes .. med' 60 ,ø:r:e ,pl~. Pd~ 
Fra . 'Læsørenden indkom'" enkelte 
Kuttere m~d i OO-:-150,SneseRødspæt-. " 

. ter ~f ljllø Kvalitet, vejende 10-11 
Pd. Snesen og betalte med 130-159 

Øre Snesen. ; I· denne Uge :fik vf":den 
. første,~jlførsel af' norsk Ma]p-el, 
. der er' ankOlnmen c. 120' Kasser å 

3 Snese~' den først~. Se~ding. ,beta.ltes: , 
med 20 'Kr. 'Kassen ab Kristians~ · 
sand, senere faldt: Prisen til 15 Kr. 
Kassen .. 'Pr. Kvase ·'fra . Strømstad 
ankom ca. 2200 Stk. levende Hum
mer, og pr. Dampskib fra' Kristians-

. sand tilførtes 3000. Stk. alt til her
værende. Modtagere, ~edens 4.000 
Stk. afgik til det tyske Marked. . Pri· \ 
sen, sintesatte~ .at'være i'Stigning, 
der :betales90Øre pr. Pd., en gros 

'ab Norge'. eUsr ~Sverrig .. 
\ 

KBbenhayns ,TilføJ.asel ·af· før~k. Fisk direkte fra Fiskeplads 

) . , :og'pr .. 'Jarnbane· &.Dampskib " 
rUgen 11'a 28". r,Iaj tU 4. Juni 1899. ". . , 

~I \ ~ ~~ • CD ., t o ~ :.~ 
Tllf.rt· af: II 'i=-"CI&; o;~ . te 7i= . :I.!2 

,.a: o; :c >.. øg "(I.) 
GO . -= A.. oK bil 

..... (I.) o 

Danskf) Fiskerfart. :11 Pd.. I Pd. 

, 4 fra Frede~k~h. 
o fra' andre Plads6 
. Dansk.e . Kvaser: 

17 .fra· B'rederibl1. . 

Pd. 

" ' Ulfra andre i1~ . _ 

18v=~~~~;l~i~440l' _ 

'~ ~ .. 
OCD .x 'æ -'''/:I 

GO:; CD'-:=;:: .... 
..... bO iI= 
\ o '.& 
Pd. Pd. 

6' . 
... ,~"'d og Vogn. 
"ira nærliggende 

Fiskerlejer . . • 3280 'I '1760 

t\ ' '.~ l .. ~ l _' bO .c .ID.;.CD .. 1;:. 
)5 .. :;.:1 il ...... ;: .... J:. .·~~·:l·æ ,"'. . . '!Ilt .... '..~. . . 11) . .:' 

~' . 'l . . :ø l. U)' 

p.d. I Pd: I Pd. I pd.'. I Pli. 
13 

240, . 

.~ 

! ' 

10 

,60' 

,.111 14 

1920 10675 731 
pr. Jernbane & . 

Dampskib.' •.• 
I,.~ 

laIt ",' 111 
~1.12240.11840. '.1_. -' '_.1 ~2i~~ ~0 .. 69~~' 107 .• ~.1~1~~.~.', '·116~.t.. j~864.. . 

, 1812240 ~ S7~ ·07~ 45750'" 1~5~' ~O()lot 8896 162~' 7090 

, ':.1) Tu.tiger. 2Y 790' P[d. Tunger og ~050 Pd. Pighva. r .... 8) S18ttc~ .... 4,}·'Bk.l'.upper., 5). 'for.k. .....• } 8~OPd; 
Tonk og.1I20 Pd. S;orDfiø 7) 98 Pd.Torøk og 42050 Pd. liUmliløk. . 8) S~enbidu. 9) \ 45270 Pd,' Makrel og , , 
420 Pd~. Stenbider. 10) Kuller •. 11) Sild. 12) 107408 Pd. Sfldog 200 PdKuller;. 1~) A'alH.) 8491 Pd.Aal ' 
08 2084: Pd. ~Tabb'l'. 15) 8746 Pd. Laki o~ 150Pd. .Ørred.' .. .... . '. . 

;,' Jalt ,er ~8r 'tllført: 4452fJ3Pd~ 

'Betalt Ge~em8nitøpri8 af Opkøbere: RøC!:spætter: ·lev~nde,Kr. 8\Oo.-o,OO,·Ka:ssefisk'·· 
Kr~ 1~70·-a,OO·pr •. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 0.66-0,70 pr .. J.lpd.j'Sild,K .... 0,75..J....l,0Q:Pfl ' 
:Ql; ,Aa.I, Xr. 0,00-:-0,.60 pr. Pd. ; ~a~Kr(O,50 .... 1,75 pr. Pd. j' Ørred Kr .. O,50~,80-pr. , 
. :~dd·~edd~1 ~.~,8Q-Q,50 pri~ P~j. Hornfis~,·R:r. ~0,50 ..... ~,oopr. Sn~8; :,M._krel,Kr .. 5,OO-
7{ClØi»'.Snes f Re~r;. ~r~ 1:5():-1,7n llr., pa ' . , , 

, l: 
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.;:'., ..... " ........ ,~"'~~~''"''"~~,,''''~,~,~~ ~,~~. 
i~ø~avn.:.ebniske· 
.:~øt~&Gui1.w'PabpJk;, 
•. , .. ~ " '! , 

·M.i L., ?l1~z~D, Ma~ieDd.lsvej·:;5G. 
: : >' t 'l'elefo'n: Øo~thaab tøt, '. , 

. anbefaler, , 

·Bondøarnl:AaleYlldsnBt. , 
Udsalg: "'tGl. i·St:øaftd -44·. ·Telefon:2671. 

, , 

.... ,"""""".(""''''~'''''', ..... ,'''', .... ,''',''''''', ........ ,''"",,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ,'" 

Altona ·Fiskea~etion. 
'; JOHANN eOHRS, beea1get-Fiskeauctionator. . 

Brevadr.·: . Johann J~of1ra, 'Altona.' :, Tele~aniadr~,:'Cobrs, Altona. 

Flskenætfa briken· :"D~nmark", . 
Grønnehave, Helsiti"ø~~ "$tengade 15 .. 

'Telefonnummer ,~,75ø~18Inc8:r't., . 
. .leverer efter J3estilJing eller fra Lager ,fra vor m~d de nyeste og bedsle 

Maskiner fO~'~ynede, Fabrik:' Silde-,Rødlpæ,ttegam AaførU88r.,AaJ,eradør.' 
Relerpser, Reje~adør, Bundgarn Samt a~le, aD.dre Slags N æt og Garn. Bom-

. uldsgartl, ,Hampegarn,' og. Hørgarn. i ~llø~r .. tiLDa.ge~8cbilligsteP~iserog i 
bedstø Kvaliteter.,' ~~alek ... her,' ~ot-~,"P~aadt~ 'o.&" Kateeha 
haves paa L.ger.. ' ',":! " 
... 'HandlendegivesRab~t. F oreapørpler' be8vares straks. '. ' 

. Eckernførd:9 Fiskea·ukti.on' 
, for Rødspætter,Bild, Brisling, Skrupper,Makt'el, Aal.og Stenbider. 

Daglig, Afregning og'Penge~ : ,-' . Højeste Priser. 
, H.1IV'iedem:annjunioP. 

Telegramad~~,:: Fi8ch'Wiedemann~ 

/ . 



Nr. 24., 15~ J 11 n i. 1899, 

Ked.l.e:E:El.sb1ad8"b udgaar hver, Torsdag. A~,noncer optages ved, Henvendelse, til 
Fr~tz, C hrlsttr!u,G~ønnellade IO, Kø~elibavn, K. Prisen er f~r, Indlandet 10 øJ:1e pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for ~taaende Annoncer indrømmes betydelig Ra.bat. 

Indhold: Nyt I,mprægnering8middclfo~ Sejl
eg' Fiskeredska.ber. - Den, internationale }l'Ykeri
konference i Steckholm. - Fiskeriberetningen for 
Finansaaret 189'1-98. - Kapsejlads Ted Bogense.
Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - Fre
ierikshaTnB Fiskeri~Stati8tik Januar 1899. - Be
kendt~ørelller. 

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

) fra 9-11. Redaktøren'af-Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. ~~7' Svane~ose
gaardsvej 2 A, a 'S. Sager vedrørenåEiRe
daktionen af Medlem_bladet, bedes sendte 
t}I,Kontoret. 

Breve og andre .forsendelser tjl For
eningens Konsulent bedes altid alene 'adres':' 
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvell6, 
l<øbenbavn V. 

Eftertryk af' Medlems bladets, Artikler er 
tilladt, naar KildeR angives. , 
!', "'. " 

, 'DanSk Ferskvatidskultur 
_'" .• ' \ l, ',' ,.' 

kan i J lini, ,saala~gt ,Forraadet ræk .. , 
'ker, afgive kraftig Yng.ål, afægte 
Karper til Kr. 7 pr. '1000 'Stkr. 
,(inklusive Emballage Kr. 8)., Dansk 
Fiskerifol'eni,ngs ,Medlem~er ,give~ 
,30, pOt\ Rab~t og gratis Vejledning 
,ved Hønven«lelse, r i Audebo pr. 
Maarsø St,.'(Odsherredbanen), hvor~ 
til alle, Bestillinger adresseres, sna
rest,,' og, øffektueres i ';den" Orde~, 
'de i~dlø~e., 

,I' 

1 \ ~ 

Nyt Imprægneringsmiddel 
for 

Sejl- og Fiske~edBkaber. 

Dansk 'Fiskeriforening bar efter 
en 'Række ,Forsøg med tilfl'edsstil- " 

. lende Resultater ladet fremstille et 
Imprægneringsmiddel til Sejl- og 
'Fiskeredskaber, som benyttes paa 
følgende Maade; , " 

'Det koncentrerede Imprægnerin,fJ$- _ 
middel -er en tykflydende" grøn Olie, 
der 'indfibD, Brugen "skal' fortyndes 
med ,omtrent, 1.9 'Ga..nge saa meget 
Petroleum. Dette kan,' ved store 
Sejl lettest ,g~res paa d-en Maade, 
at, man af en-Tønde russis~ Petro
leum (ca,. 300 Pd.) udhældei' 2-3 
Spande og .derefter hælder ,30Pd:o. 
af den ufortyndedø Olie paa Fad~t~ , 
$om tilspundsesog rulles et Kvar· ' 
ters Tid, for at Indholdet kan bla:nde 

, sig' fu~dstæ~dig. - Spundsen, ,slaas 
rillatte~ ud, og , Fadet, 'fyldes helt· 
med den Petroleum, som var, taget 
~ra,. N aar Spunclsen a.tter.'er:sl~aet 
i 'og ,Fadet rullet, et, ·Par Gange for 
,yderligere at,: blande Indhol~~t,i ,.er 
detW)(ærpi~.' til, ~ru$' , 

", 

<, 



:bet' saaledestortyndede Impræg:.. 
neringsmiddel paastrygs$ d6.t jærdige 
. SejZ , med' en st.or Bø'rstepensel eller 
i Mangel deraf, med' tm.'ny Kalk
kost. Bejlet, skal> være fuldkommen 
tørt, og :Paastrygningen maa foregaa 
i tørt Vejr. Man begynder foroven" 
p~a. Sejlet; den nederste Del (1-2 
Alen) behandles ikke før et Par' 
ITimer efter, at den øverste Del er 

• I ... ædet med Opløsningen~ do. der al
tid driver en Del Væd ske ned,; som 
ellers gaar til Spilde. Overalt, 
hvor Sejldugen er vædet med Op
løsningen, er den tilstrækkelig im-

. _ prægneret. I godt Vejr, vil de saa
ledes behandlede Sejl hurtig være 
tørre. 

Til 100 Pd. Sejldug vil der med
gaa omtre~t 40 Pd. af den for
tyndede Vædske; til 100 Alen 
baardtvævet amerikansk Bomulds .. 

, dug N r.·! vil bruges 20 Pd., til 
mindre svære K Taliteter' forholdsvis 
mindre, saa at man med 30 Pd. af 
det ufortyndede Imprægneringsmid
del og I Tønde Petroleum kan. gøre . 
Regning, paa at fao. impl'ægneret 
1400-2000 Alen . Sejldug pfter det· 
tes Art. 

Præparatet kan anvendes paa 
lignende M·aade som· til Sejldug til 
Præparering af saadanne Fiskered
skaber, der ikke pleje at blive kul· 
tjærede, f. Eks. Rejeruser, Aale
haandvaad, Kætsere, Nedgarn og 
lignende, meli det maa dog erindres, 
at Petroleum slugten . i Begyndelsen 
generer en Del ved Fi~keriet, niere 
end Kateku; men Redskaberne 
blive meget mere holdbare og be .. 
høve ingen ny Præparation, saa
længe den smukke grønne Farve 
holder sig i Traadene. Redska
berne blive ikke tunge ved, denne 

Præpara.tion, og '1.'rllaattle 

bløde _ og bøjelige . 
maa.-sk'e, mens Nettene ere tørre; 
efter 'et Par Dages FOJ,'løb, kunne 
de komme i Vandet. Belvantæn-

. delse, 'saaledes som 'hvor" Ljnolie 
bruges, er· her ikke Tale om; men 
natul'ligvis ere de med Petroleum 
fyldte Traade let antændelige, hvil
ket· :forømgt ogsaa gælder Tjære
præparation. 
, Det koncentrerede Imprægnerings

middel kan faas paa Dansk Fiskeri
forenings Kontor; Stormgade 20, r 
Blikdunke paa5 Pund til 'eri Pris 
af 2 Kr., 65 øre. Ved Tilbage
levering- af Dunken godtgør~s 65, 
øre. 

Den internationåle Fiskeri· 
konference i Stockholm 

sammentræder den 15de ds. For
handlingerne ville strække sig o;ver 
mindst Em Uge, og I skulde 'dreje -sig 
om ,de no~de,ropæi~ke Staters Sam
arbejde til Isba vets, Nordsøens og 
østersøenshydrograf1ske og biologiske 
Undersøgelse i,Fiskerinæringens In .. 
teresse. 

Danmarks Delegerede ere Havne .. 
kaptejn Drech,el,Forstander for bl" 
ologisk Station Dr. phil. Petersen og 
cand. mag. Martin K'ltudsen. For 
N orge møde Professor FridtJof NfJ1it.,' 
Ben, C.. J., Hjort og Grosserer'.hetn" 

, kuhZ, for StorbritanionBir'John 
'Yurray, Fiskeriovetinapektør Walter 
E~.Archer og Prof •. 0./ Arcy 'w. Thomp .. 
80n, forTysklan~ Præsident for de 
tyske Havf1skel'iforeninger Dr.,.Herwig 
og Kaptajn' i Flaaden v. Frantzius 
samt som vjdenska.belige Raadgivere 
Professorerne Hensen, K~ummel og 



" 

291 

Heinekø, for Rusland Dr O. v. Grimm 
og mulig en 'Repræsentant for den 
kejserlig russiske hyd'rografiske Kom
mission, for Holland Fiskerikonsu
lent Dr. P. Hock og endelig for 
Sverrig Generaldirektør Åkerman, 
Prof. O. Petersson, Fiskeriinspektø
rerne Sundberg og Trybom samt In
geniør G. Ekman. 

Programmet for Kongressens Ar
bejder om(a tter i første R'ække 
Drøftelse af internationalt Samar
bejde til periodiske TIndersøgeiser af 
den nordlige Del af Atlanterhavet 
og af de, andre øvrige nord"vropæiske 
Haves Strømninger og Dybdeforhold, ' 
af Havvandets Saltholdighed og Tem
peraturforhold m. m. i de forskellige 
Tiger og fremdeles af Plankton'ets 
Mængde og Sammensætning. 

Hensigten er at organisere en 
sammenhæ.ngende Række af Obser
va.tioner· og at fordele TIndersøgeisen 
blandt de interesserede Parter pau. 
den Maade, at hvert Land paatager 
sig den videnskabelige Undersøgelse 
af de Dele af Havet, der beskylle 
dets egne Kyster. Disse Undersø
gelser skulle foretages paa nærmere 
af Kongressen fastsatte Tider. 

Fremdeles skal Kongressen træffe 
Bestemmelse om Arbejdernes Me
thode saavelom Bprd pau. Fa.rtøj
erne som i Labotatorierne og Sta
tionerne 'pau. Land. K:ongressen 
skal udarbejde et fuldstændigt Pro 
gram for saavel de almindelige Ar 
bojder som fordeSpecialundersøgelser
der ere ønskelige til Udredningen a f 
de respektive Havomraaders Natur 
forhold og Planktonsa~mensætning ; 

, V~nter- og Fo~aarstiden. 
Paa de biologiske Stationer ved 

Nordsøen skal Opmærks~mhoden 
rettes mod visse for Fiskeriet bet yd-

ningsfulde Spørgsmaal, saasom øster
sens og Hummerens Livsbetingelser 
og Forplantning samt de vigtigste 
Fiskearters Biologi og Fysiologi. 

Inden Kongressens Slutning skal 
der nedsættes en Kommission eller 
Bestyrelse, som dels skal paase, at 
de i Programmet anførte Arbejder 
komme til Udførelse, dels skal hen
vende sig til de forsk~l1ige Landes 
Regjeringer meden Rapport, der 
skal indeholde praktiske Oplysninger 
om Fiskerierne, som kunne tjene til 
Vejledning for en fremtidig in
ternational Lovgjvning om Havfi
skeriet. 

Som Kongressens, Sekretær fun .. 
gerer Fiskeriintendant A. H. Malm~, 

Fiskeriberetningen for' 
Finansaaret 1897--98 .. 

(~ortsat.) 

Bødtungejiskeriet (herunder regnes 
Skærissing) udgjorde i Værdi 22,010 
Kr. (5,617 Kr. i 1896) og j Ud
byttet 240,077 Pund (66,852 Pund i 
1896.) Der ersaaledes en meget 

,betydelig Fremgang siden i Fjor 
og Resultatet af Fiskeriet i 1897 
staar baade hvad Udbytte og Værdi 
angaar betydeligt over et Middelaar. 
Fremgangen skyldes· hovedsagelig 
Jyllands Østkyst mod Nord, og dette 
har efter al SandsJnlighed sin Grund 
i, at Rødspættefiskeriet har været 
ringere· i det samme Distrikt. 

Pighvarfiskeriet udgjorde i Værdi ' 
29,763 Kr. (25,585 Kr. i la96} og 
i Udbytte 84,197 Pd. (66,963 Pd. i 
1896.) Der har været, Fremgang i, 
alle Distrikterne med U ndtaf;else 



, .~'t~ Distriktef Jyllands østkyst mod, 
~1d'j , . , 
: Makrelflskeriethar i 1897 ind-. 
bragt: 9419/B:pesetil en Værdi af 
31,474 Kr. (mo~ 10,170 Snese, til 
en Værdi af 27,118 Kr. i 1896.) 
Resultatet af· Fiskeriet har omtrent 
været som i Fjor. 

Sildefiskeriet har i 1897 indbragt 
1,016,370 Ol til en Værdi af 739,038 
Kr. (mod 898,297 Ol til en Værdi 
af 651.926 Kr. i 189&.) 
Gennemsnitspris 

pr. Ol i 1893 = 67 Øre 
) .. i 1894 =- 67'6 » 
) ) i 1895 69 lt 

• 1II i 1896 == 72'5 » 

1II 'S i 1897 """"" 72'7 .. 
Udbyttet har været større end i 

et Middelaar; der har været Frem
gang i Distrikterne langs Jyllands 
Østkyst, hvorimod der har været 
Tilbagegang i Distrikterne i uet 
nordlige Sjælland og paa Bornhohn. 

Aalefiskeriet i Ruser' m. m. ud
gjorde i 1887 i Udbytte. 2,216,542 
Pund til en Værdi af 869,802 Kr. 
(mod 2,130,936 Pd. til en Værdi af 
605,316 Kr. i 1896.) Der har væ
ret Fremgang i alle Distrikter ru ed 
Undtagelse af Jyllands Østkyst mod 
Syd og Øresund .. 
. Aalefiskeriet. i Vaad udgjorde i 
Aaret 1897 i Udbytte 1,100,008 Pd. 
til en Værdi af 371,388 Kr. (mod 
1,149,747 Pund til en Værdi af 

. 385,669 ,Kr. i 1896.) Tilbagegan
g~n skyldes narnlig Distrikterne 
Jyllands Østkyst mod Syd, Sjællands 
'Nordkyst og Øresund, hvorimod der 
har været lidt Fremgang i Distriktet 
Syd Sjælland. 

Hornfiskejangsten har i 1897 gi
vet i II dbytte 52,310 Snese til en 
Værdi af- 84,950 Kr. (mod i 64,943 ' 

Snese til eDV~rdi af 106,01,6 Kr· .. 
i 1896.) Der' har været Tilbagegang 
i alle Di'Strikfer undtagen i Distrik
terne Jyllands Østkyst mod Nord og 
Sjællands N-ordkyst. 

Laxe- og Ørredfiskeriet har i 1897 
givet ~ Udbytte 176,~80 Pd. til en 
Værdi af 145,977 Kr. (mod 262,661 
Pd. til en Værdi af 196,866 Kr. i 
1896.) I de fleste Distrikter har 
der 'været Tilbagegang" særlig pas. 
Bornholm. \ 

Rejejiskeriet udgjorde i 1897 i 
Udbytte 41,661 Potter til en Værdi 
af, 63,615 Kr. (mod 63,581 Potter 
til en Værdi af 7~,354 Kr, i 1896.). 
Rejefiskeriet aftager stadigt. Særlig 
i Distriktet J yllan51s Østkyst mod 
Syd viser Rejefiskeriet en meget, be-
tydelig Tilbagegang. : . 

Geddefiskeriet har 'i 1897 givet 
i Udbytte 140,980 Pd. ,til en Værdi 
af 15,504 Kr. (mod 67,213 Pd. til 
en Værdi a.f 19,972 Kr. i 1896.) 

(Fortsættes.) . 

Kapsejlads ved Bogense. 

Søndagen den 2den Juli afholdes 
efter Foranstaltning af Fiskerifore
ningen i Bogense en Kapsejlads der
steds. Sejladsen er delt i følgende 
Løb: 1ste Løb: Lystfartøjer ikke, 

, over 3 Tons; 2det Løb: . .Brugsbaade 
ikke over 6 Tons;' 3die Løb: Fiske
kvaser ; 4de Løb: Fiskerbaade., lste 
Løb vil 'mur~g blive delt i flere Af
delinger, i hvilket Fald Fartøjer paa 
over 3· Tons kunne delta.ge. 

Der udsættes et passende Antal 
Præmier. 

Deltagere til denne Kapsejlads 
indbydes fra Bogense, Horsens,'Juel~. 



·minde, . Vejle, ,F~edericia,Kolding, 
Middelfart, Bå~ring Vig og Kyst,erne 
'omkring de'Iiævnte 'Steder. 

For Deltagelse 'i Løbene:' betales 
for Fartøjer ilste Løb 4 Kr., i 
2det øg adie Løb a Kr. og i 4de 
Løb 2 Kr. 

Anmeldelse om Deltagelse' i Lø
bene . med Opgivelse af Fartøjernes 

. Art ; og Drægtighed efter Re~ister
tons maa Inden den ,20de Juni d. A. 
indsendes til Sagfører· Theill i BQ
gense, der besvarer ,enhver Forespørg
sel K a psejladsen vedrørende. 

N tBrmer9 U nderretning tillige~ed 
,I 'Regler for Sejladsen vil blive, sendt 

enhver anmeldt Deltager. 
Efter Kapsejladsens Slutning af

holdes en Festlighed nied Fælles
spisning og Bal i Fredskov:en ved 
Bogense. 

Man' 'forventer, betydelig' Tilslut. 
ning, -navnlig fordi Farvandet v.ed 
Bogense er meget gunstigt for saa
danne Løb, da det er regulært og 
frit. !;igeledes kan Publikwn fra 
den høje. Kyst ted 'Bogense udmær
ket overskue Sejladsen og følge 
enhver Bevægelse i I.øbene liiefra 
Begyndelsen tii S,lutningen. 

. '\ 
Mindre Meddelelser. 

F orandring af, Fiskørivedtægt.. I 
Følge Langbrugs'Qlinisteriets Skri
velse af 14. April d. A. skal der 
nedsættes 'e. Udvalg paa 5 Medlem> 
mer . til at ,udarbejc1eForslag til 
Fo.andringer i Vedtægten for Fi
skeriet. i Vandet ved Bo~ense. ' Til 
Medlemmer af dette Udv.alg har 
Odense 4.mtraad valgt Gaardejer 
P.J ørgensen :i Gøngstrup, Bogense 

, Byraad' har valgt Sagfører Theill i , 
Bogense,· og ,den paagældende E~n's 
Fiskeribefolkning har, valgt FiskerI\e ' 

H. Johansen, H. H. Iversen, begge 
af Bogense, og Fisker Erik Peter·' 
sen af Stegø. 
/ 

Fiskeriberetninger . 

Frederikshavn, d. 1.2. Juni 1899. 
U agtet Ti af. og til i ,sidst I forløbne' 
U ge havde ret blæsende Vejrfor
hold, na;r Tilførselen dog været tem- ' 
melig betydelig, det urolige Vejr 
var heller ikke af la:Q.g Varighed, 
og flere Kuttere havde Lejlighed 

, til at gøre 2 Ture. Fra Farvandet 
udfor ~ulbjær, indkom en Del Kut· 
tere med 100~300 Snese Rødspætw 

ter af smuk Kvalitet, vejende 16~20 
Pd. Snese~ o~ bet'alte med 4-5 
Kr. pr. Sn,es. Fra Hirtshalsrenden 
havde J}utterne kun mindre godt 
Udbytte, 50-150 Snese Rød~pætter, 
vejende 13~ 14 Pd. Snesen, betalte 
med S a S ty <j Kr. pr. Snes. Ved 
Højens Fløjtetønde havde 'enkelte 
Kuttere mindre Fangster af . for 
dette Sted usædvanlig god Kvalitet, 
18-19 Pd. og betalte med 41/ 2 Kr. 
pr. Snes; fra den svenskeKyst ind
bragtes ogsaa mindre Partier, ineen 
havde over 100' Snese, Rødspætten 
v~ede 15 Pd. Snesen og betaltes 
med ca. 31/ 2 (Kr. pr. Snes. Herfra' 
Ol Jra Hirtshalsrenden indbragtes 
ial_ ca. 10,000 Pd. Skærissing, .som 
betaltes med, fra 5,-10 Øre pr. Pd. 
Østlig .af Læsø særlig paa Kobber
grunden er der af henved en Snes 
Kuttere taget Fangster, af ca. 100' 
Snese pr. Kutter, Rødspætten herfra 
vejede lS-18 Pd. ~nesen og' ·he-. 
taltes med 21/2~41/2 Kr. pr. Snes. 
Mindre P,artier Slethvar opnaaedø 
10 Øre pr. ,Pd. ::ira Læsørende ' 
indkomenkel'te Klittere med ca. 
200 Snese, vejende ,henved 10 Pd, 

'Snesen og bptalte . med, ca. 1. Kr. 
pr; Snes.' De sidste . Dages Kuling , 
har bragt over en· Snes . af . de paa 
'Aalborgbugten fiskende Kuttere her' 
i ,Havnen, de første .. havde . kun 
mindre Fangster, da de allerede, en 
Gang først i' Ugen. b~vde afhæ~det ' 

. \:. 

'-I', ;. 



, . 

'~n ,Last i København. Udbyttet 
·varierede: mellem 40 og, 200 Snese, 
ltødspætten vejede .10-:-13 Pd. Sne-

. sen og betaltes med 11/ 2-2 Kr. pr. 
Snes. En enkelt Kutter"havde paa 
Anholts Nordside gjort en Fangst 
af ca. 60 Snese god Rødspætte, vej
ende 20 Pd. Snesen og betalt med 
51/ 2 , Kr. pr., Snes .. Fra Kristians-

'sand have vi i Ugens Løbfaaet 
tilført ca. 150 Kasser Makrel a 3 
Snese, Prisen holder sig omkring 

. ved 14 It 15.-/Kr. pr. Kasse. 'Hum
,.merprisen er nu atter i Stigning, 
en gros ab Norge ,beta.les ca. 1 Kr .. 
20 0re pr. ;Pd.~ ab Sv.errig er den 
noget billigere; fil 'herværende Mod
tagere a.nkom ca. 3600 Stkr. og di
rekte . til det tyske Marked afgik 
9a. 450.0 Stkr. Vore egne Hummer
fiskere langs Vestkysten have nu 
begyndt Fiskeriet med Tejner, men 
endnu har Udbyttet været smaat 
nok. Kl. 

Københavns TiJ.før~el af fersk Fisk direkte . fra Fis~eplads 
og-pr. Jernbane' & Dampsnb . 

i Ugen Ira 4. Juni til 11. Juni 1899., -
~":I ... .... ~i- ... "c:J ... Ir... Q,) 

al OCD CD :;o~ 
... 

~$ \Q. Q,) 

~=I 
ca. ...:.e~ -:9 :21 .CD Q,) >. 

Tilført. af: -'C CD> ca. .... CD.c::a -~ 
...:.el. "c:J "c:J .- "i~ ~ ::I 1.= all. "c:J 'ii a:! 0:1: I. c tii* ...I Q, , l. ~CD al., CD :c q:: =- ...:.e I- bD Ca; . bD CD ~ • ~ø.. 

c_ ~ fI) fI) o lEfl) o c o 

DanskeFiskerfart. : Pil. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, Pd. Pd, 

11 fra: Frederiksh. 35100 
6 fra andre Pladser 10548 

Danske Kvaser: 
8 fra Frederiksh. 39222 2 

11 fra andre Pladser 30474 14400 
svenske Fisker-

fartøjer ' I 

pr. Baad og Vo~n 
s 6 8 fra nærliggen e 

;Fiskerlejer ..• 5096 2nO 3580 11789 665 
pr. Jernbane & 

, 'I 9 IO 

Dampskib .. ,'. 36208 9380 2474 1 14950 784501$ 58866 13852 15828 1245 8908 --I- ----
laIt .•. 151552 9380 2474 5096 ~1460 78450 62446 25641 15828 1245 9573 

1) 2200 Pd. Tunger og 2U ·Pd. PighvI/-r. 2) Torsk. 8) 700 Pd. Torsk og 1410 Pd. Hornfisk. 4) Hornfisk. 
5) 77850 Pd. Makrel og 600 Pd. Stenbider. 8) Sild. 7) 574U Pd. Sild og 1425 Pd, Kuller. 8) 10069 Pil. Atol 
Oll 1720 Pd. A~lekTabber.. 9) Aal. , 10) 15623 Pd. La.ks og 205 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 39al45 Pd. 

Beta.lt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,50-5,25, Kassefisk 
Kr. O,75·-2,50.pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 0,50-0,80 pr. ,Lpd.; Sild, Kr, 0,50-1,00 pr. 
Ol; Aal,. Kr. 0,30-0,55 pr. Pd.; Laks Kr. 0,75 -1.50 pr. Pd. i Ørred Kr. 0,50-1,00 pr. 
Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,50 pr. Pd. i Hornfisk, Kr. 0,35--,.3,00 pr. Snes; M.akrel, Kr. 6,00-
10,00 pr. Snes; Rejer, Kr .. 1:25-1,75 pr. Pd. 

Laks- &8rredyngel. 
, I April, Maj og"Juni 
Maaneder leveres kraftig 
Ørredyngel fra Fiskeri
selskabet i Viborg.. For
sendelsen sker i Selska
bets Emballage og a,10 
Kr. pr. 1000 Stk. ab 
Viborg Station. 

Alle Fiskesorter 
modtages. i KommIssion, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. Dinesen, 
GI. Slrød 44. 

Baad til Salg. 
En ny B~ad medDam, 

53/. Tons~ 26 Fod lang, 
11 Fod': bred, bygget i 
Frederikssund, udmærket 
Sejler, er til Salg hos 
Fisker Rans Larsen, 
' ... aprll pr. Preder1tøsud. 
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"Køb.enhavns .:Mekaniske 

,Net,. " 'Går:D~FabJ..ik:,' 
,', l.· •• · 'L.' vtzoh, .• uieJltl_lsvej:&&~ \ 

TeleCc;tn: Godthaab 19', 
anbefal-er 

Bundgarn & Aalevaadsnet' 
. /. Udsalg:,. ' Gl. Stpand ·44~. Telefon: 2671. 

, '. " . 

~""""""' ... ""'''''''''''''''''''~''''''''''~~''''''''''''-''''''''''''''''''''''''''''''~ 
Sejrog' U'dsalgaf '$ejJdug. 

Prima amerikansk B'om
uldssejldllg~, direkte ind
kjøbt, tilbyde,s langt under 

, gangbare Pris-et. . 
'Vandtætpræpareret Dug. 

, 'Hør- og Hall1PseJldug 
lalle' Kvaliteter. : 

, Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1899. 

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

Undersøg selv Sagen, 
skriv om \ Prøver af -Dugt 
disse' sendes altid frit. . 

F. N.Halma8. 
Ttdefon 129. 

Alto,:h åFl slteilUc tion. 
'JOHANN c oHltS , ' ,beediget; Fiskeauctionator . 

. Brovadr.: Johann Cohrs, Altona, ' Telegramadr.' : Cohrs;Altona. 
~ 

Fisk·enætfa,briken. "Danmar k",', 
Grønnehave, lIeIsingør, Stengade ~5. 

, Telefonn:uxp.mer ,,75 B el.iDaer" ') '. 
l,everer efter Besti1l1ng eller fra Lager fra v~r med. de nyeste, o((~~te ' 
Maskiner forsynede, Fabrik:Silde-" Rød.p.ttegarnAaI8ruser~'·A~firader, ',' ',' ",," .', r " ",,"'. ' , 
~6jeruser, Rejerader, Bundgarn ,samt. 'alle andre Slags" Næ,~ogGa.rn. Bom-
uldsga'l"fl', !l~mpegarn og Hørgarn i al1~'Nr~' titDagens,billi:gste Priser og i 
bedste Kvaliteter., ... "-alekuber, Kork, Fl ... t....,· Ol' Kateehu 
Ila ves påa .Lal'er. " " . ' , ' ' . J 

Handlenctø.' givel .R~bat. Forespørgsler' b~8va~81, straks. 
. , .'.', \ " ,.... . \ . . ~ ~J:" ,~' ". l • 

fL{edise~et a.fe .. ud. mag.· lfilZ~' Lundbeck. -Trykt hOl<I!~q,,.t .. Ohri,ttr:.eø., ,l{øbelllwvn 
. ,'i i.' . , ; I 

~ , i 
,/ ' 

'.' k", 
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Nr. 25. 22. Juni. 1899 

Medl.e:::E:l:1.sbl.&d.e1:i udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz ChrisUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. :Petit· 

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

Indhold; Nyt Imprægneringsmiddel for Sejl
.ø Fisker.dskaber. - Fiskeriberetningen for Fi
nansaaret 1897-98. - Mindre Meddelelser. - Ff
akeriberetninger. - FrederikshaTns Fiskeri-Statistik 
Februar 1899. Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforeilings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. RedJaktøren af Medlemsbladet 
træffes deS'llden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, 8 S. Sager- vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bed~s sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forsendelser) til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres:, 
serede ti! hans Bopæl: 'Falkonergaardsvej 16,1 
Købenbavn V. - ro' 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er ., 
tilla.dt, naar Kilden angives. 

D&nsk Fersltvands)mltur 
.kan j Juni, saala:ngt Forraadetræk
ker, afgive' kraftigYugel af æ,gte 
Karper til Kr: 7 pr. 100Q Stkr. 
(inklusive Emballage Kr. 8). Dansk 
]?iskerifoJ.:enings Medlemmer -gives 
30· pOt. Rabat og gratis Vejledning 
ved J;envendelse i Audebo pr. 
Maarsø St. (Odshe~)'edbanen), bvor~ 
,til alle_ Bestillinger, adresseres Sntt~ 

. rest, og ·.etI'ektueres i den Orden, 
de indløbe. , 

Nyt Imprægneringsmiddel 
for 

Sejl- og ,Fiskeredskaber. 

Dansk -Fiskeriforening har efter 
en Række. Forsøg med at tilfreds
stillende Resultat ladet fremstille 
et Imprægneringsmiddel til Sejl og 
til, Fiskeredskaber. Dette Middel 

'kan i, koncentreret Tilstand faas 
,paaDansk Fiskeriforenings 'Kontor, 
Stormgad~. 20, i Blikdunke paa 5 
Pd. til .en J»ris af2Kr. 65 øre. 
Ved Tilhagele:vering' af Dunken godt
gøres 65 øre.· 

Det koncentrerede Middel skal 
ved Brugen fortyndes med' omtrent 
10 Gangesaameget Petrolellm~ Brugs: 
anvisning, følger med Midlet. 

Fiskeribefetningen "for 
Fin:ansaare~ 1897--98. I 

(Fortsat.) 

--, 
Statistik,en for Limfjorden.' optø· 

. rersom TI dbytte af samtlige,Lim· 
fjordsfiskerier for 1897 11°29,312 

... 



Xr. herat gav Sildåfiskeriet' 5.9,880 
\ Ol til Værdi 77,930 Kr., Aalefiske-. 

riet 1,505,620 Pd. til Værdi 5'83,340 
Kr., Flynd.erfiskeriet 60,935 01 til. 
Værdi, 209,560 Kr., Torsk~u.~keriet 
1,448,600 Pd" Værdi 130,705 Kr., 
Kummerfiskeriet 44,450 Pd., Værdi 
?1,360 Kr., Rejefiskeriet 68,~30 Pd., 
Værdi 34,185 Kr., Vildænder 9,930 
Stkr. til 5,617 Kr. og Ørr~d 1,100 
Pd., Værdi 1,375 Kr. Fartøjernes 
Antal (Dambaade, Sildevaadbaade, 
Pramm,e, Kaage og Opkøberkvaser) 
var iaIt 1,282 til en samlet Værdi 
af 1?2,990 Kr. Værdien, af samt
lige. i Brug værende Fiskeredska
ber opgøres. til' 423,034 Kr. 

Kortrollør 'Re~sted ledsager i en 
Generaloversigt over I Fjordens Fi
skerier Statistiken med følgende Be
mærkninger: 'Hele Fjordens Fiskeri 
er saaledes gaaet ned m~d en Sum . 
af 81,524 Kr., fordelte paa Aalefi
skeriet, Flynderfiskeriet, Torske· og 
Rejefiskeriet. Der' nerskede blandt 
AaIene en ødelæggende Sygdom, 
den meget omtalte »Rødsyge«, hvil
ket bevirkede, at de at de' angrebne' 
Aal kort· efier Indfangningen døde 
og i Løbet af mindre. end ,en Dag 
gi~' i Forraadnelse, saa at de hver
ken kunde saltes eller røges; Aa
Hmevare fuldstændig uskikkede til 
Menneskeføde,. og foraarsagede store 
Tab saavel, for'<Wiskerne som navn
lig f9r Eksportørerne, da det. var 
disse umuligt at passe paa ikke at 
Dlodt~ge dem, naa~" Fiskerne leve
rede Aalene; om Natten. Naar Syg
dommen ikke,·, var stærkt fremtræ
dende, kunde det jo ikke undgaas, 
at 'en stor Del af disse Aal upaa
agtet blev fors endt til Røgerierne i 
TI dlånd-et. N aar disse saa opdagede 
Sygdommen, næltede de ofte Mod .. 

. tagels~n af Forsendingerne, og de 
var lige' ved, " a •. den bekendte Lim
fjordsaal var' ved at komme i Mis
kredit. De tyske -Opkøberkvaser 
tilhørende Firmaet Gehrftder ,Jacob i 
Stettin, lede svære Tab derved, idet 
de daglig havde flere hundrede Pd. 
syge Aal, som døde, hvilke de 
maatte afhænde til Spotpriser. ,Syg
dommen viste sig særlig først, Daar 
Aalen var' død, idet den 'straks blev 
rødprikket paa Bugen, ligesom Gattet 
svulmede op, blev rødt og der ud
flød Materie af en 'ubehagelig Lugt. 
Det var navnlig paa Strækningen 
fra Hvalpsund og sønden efter, at, 
de syge' Aal bleve fiskede, og af 
Eksportfirmaerne. var det hovedsa· 
gelig Firmaet Brinck og' Speller
berg i 5 Skive, der le~ det største 
Tab. 

Rødspættefiskeriet er i de senere 
Aar aftaget og Fisken bleven min
dre og af ringere K valitet. Jeg 
tror lige som Assistent Tranum, "at 
"det kan hav~ Indflydelse paa Fjor
dens ,}3est'n.nd, at Trawlfiskeri~t og 
Vaadfiskerietlangs Kysten drives 
eft~r 'sao, stoten Maalestok, men 
hvad jeg tror er en lige sao, stor 
Grund til Aftagning af Fiskebe .. 
sta~den, er den'n~, at Fiskerne, hvis 
Antal stadig vokser, efter" 'Evn~ 
selv have søgt at. ødelægge Fiske .. 
riet yed hensynsløst Rovfiskeri og 
ved Fangst og, Ilandbringelsen af 
U ndermaalsfisk. Det er, sørgeli~, 
men sandt, at Fiskerne ikkeere 
4l1ere fremsynte, end; at de saaledes 
kunne grave de:z:~s egeJ;l Grav. Vi se 
tit, hvorledes dette afskyelige Fi.. -
skeri drives,og hvorledes Fiskerne" 
tage U ndermaalsnsk i Land i Skæppe
for ikke at, sige i Tøndevis, eg en 
stor Del af denne TInd~rmaallJ:fisk 

~\,'".".", .• , ;1 
,1 
i~ 
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gaal' sikkert i Svinetønderne, det er 
sikke'rt ikke for intet el1er uden 
Grund, at Svineslagterierne aver
lIere om, at Svin, fodrede med Fisk, 
modtages ikke, og for enkelte Sogne, 
hvor Befolkningen 'hovedsagelig er 
Fiskere, ville de ingen Svin mod
tage. Det er at ~aabe, at den 
kommende Lov mod· ilandbringelsen 
af Undermaalsfisk maa ramme en 
Pæl gennem denne Kræftskade paa 
det danske Fiskeri, overfor hvil
ken Kontrollen hidtil har staaet 
magtesløs. (Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 

199 

Fiskeyngel. Fra' Frøjks TIdklæk· 
ningsanstalt afgik i forrige Uge, efter 
hvad der meddeles os 'fra Holstebro, 
70,000 Stkr. Yngel af Regnbueforel 
og Bækforel til et større Damanlæg 
paa Sjælland. Sendingen ledsagedes 
af Anstaltens Inspektør og ankom 
til Bestemmelsesstedet i god Behold. 

Fiskeriberetninger. 

Københa1'n, den 20. Juni 1899. 
Det nu indtraadte varmere Vejr 

,har i de senere Dage bevirket en 
:b'orbedring i R:ejefiskeriet, om ikke 
just her fra Pladsen,' saa spores 
det navnlig af Tilførslerne fra Pro-

8størsregalet. Ved den den 13. vinserne. Disse have siden sidst i 
ds. afholdte anden og sidste Auk- forrige Uge været ret rigelige, saa 
tion over Forpagtningsretten til Prisen i Gaarl\Iorges gik ned til 
Statens Østersfiskeri i Limfjorden 1 Kr. a 1 Kr. 50 Øre pr~' Pot 
blev der givet Hammerslag til et efter i lang Tid at have holdt sig i 
Konsortium i Skive bestaaencle af 21/ 2 a 3 Kr. 'pr. Pot. 'Rejerne ere 
Firmaet Brinck & Spellerberg, Bog- nu rognfyldte og fremkomme'. i 
.trykker Marius Jensen og.lPykker' store-og smukke Varer. 
Halse. Prisen var 6 Kr'~-'20) ø.pr. IKalveboderne, som før har v~· 
100 Stk. Afgiften var hidtil 3 Kr. ret et godt Rejefiskested, fiskessta..: 
50 øre. Den tidligere Forpagter, dig ikke Boget, og det trods ,der 
Tonning et Co: i Nykøbing paaMors ikke, har været drevet noget Fiskeri. 
bød 6 KJ,'. 10, 0re.Forpagtn·ngen efter Rejer ide sidste 3' a 4 A:ar~ , 
gælder fra lste .MaJ næste Aar. Man havde ment, at de. vilde komme 

Thorsmindestrømmen . tUsandet. igen i Løbet af nogle Aar, men 
Udløbet af' Sdr.'· 'Nissum Fjord i endnu spores der inte~, derimod bar' 
Vesterhavet "Mindet" lukkede sig Hundestak taget stærkt Overhaand, ' 
Natten mellem den-IO.' og ,il. Juni, og med disse lever, Rejen ikke i' 
og der el' saaledes ingen Forbindelse. nogen god Fo~staaelse. Maaske', er 
Dette kan undertiden faa slemme dette en medvirkende AarSB:g, jil at' 
Følger" jdet "Nissum Fjord da· kan R~j~fiskeriet udebliver. 
blive overfyldt af det' tilløbende Vand. ' -En Fisker foreslog :forleden, at 
.særlig er dette galt, naar det ind- Ministeriet skulde udsætte en Præ-
træfIer i den~e Tid, ' hvor den storw mie for Udryddelsen - af denne Fi· 
Høslet hernde staar for Døren. Der; skesort, ligesa~ vel som for U d
er ingen Udsigt til at Løb,et' vil aabne - ryddeise af Sælhunde" og hvorfor 
sig_ for det første. if. ikke~ ·naardet kUn~e hjælpe at skaffe 

"', 



'Rejeftskeriet tilbage. Der vilde i 
Løbet af en Sommer kunne bringes 
adskillige Tønder i Land, Terrænet 
er jo ikke saa stort, saa Bekostnin
gen vilde jo ikke blive af Betydning. 

Vaadnskeriet har siden sidste Med· 
delelse for' nogl~ Enkeltes Vedkom
mendegivet jævnt godt Udbytte, 
men for Størsteparten kun været tar
veligt. 

Krogenskerlet efter Aal har lige
lede.s enkelte N ætter kunnet give 
noget TIdbytte, men de' fleste N æt· 
har det været tarveligt trods god 

. Agn, som der ~ndnu ikke har væ, _ 
ret Mangel paa.' D,er agnes med 
Tobiser (svenske), smaa Aalekvab-

, ber, lidt Rejer og Hundestak. F. 
Spodsbjerg, d. 18de Juni 1899. 

,Fiskeriet har i første Halvdel af 
Juni været saaledes.-
Sild' i Bundgarn ... 2,6 Kasser 
Hornnsk i do. 35 

- Skrupper i do.. .. 10 
Pighvar i do. . 60 P-d. 
Torsk i do. .. 3000 :.-:-

, Forsendt til Rostock. 
Rødspætter i N~t af egne Fiskere 

'ca. 2000 Snese, af fremmede dels 
, fra Kvase dels J olle 1000 Snese. 

Foruden til en Del Landnskehand-
'lfJre her, er Størstedelen af Rød. 
spætterne 'sendt til tyske, Pladser 
særlig Flensborg og Kiel, hvor Pri, 
sen "for Tiden e. ea. 21/ 2 Rmk: 
for ~Fisk . paa 12-13-14 P~. Sne' 
sen,hvilket er' omtrent den, Vægt, 
Rødspætten 'pa~ denne Tid opnaar 
per;, 

Rødspættenskeriet, der til at be .. 
gynde 'med var, temmelig ringe, har 
i den sidste U g~stid bedret sig beo 
tydeligt, og .en stor Del J ol1efbkere 
fra Lolla;nd og Bagenkop' søge her 
til °for at fiske. 'tidligere hat Rød~ 

, I 

spættenskeriet fornemmeligt været 
midt ude i Langelandsbæltet endda 
nærmere Lollandssiden, men iaar 
synes aet bedst.e Fiskeri at, være op 
imod Botoft Fyr ca l Mil nordfo!' 
Spodsbjerg. o 

Fra Vestkysten _af Langeland har 
der kun været, forsendt 10· Kasser 
Hornfisk over Spodsbjerg til Ro
stock. 

Bundgarlldnskeriet har i det hele 
været ringe l den sidste Tid baade 
paa denne, og 'V estsidenaf Sundet, 
hvorfor enkelte Bundgarnsnskere al· 
lerede have iudtaget ,Bundgarnene 
og i Stedet for paabegyndt Rød· 
spættenskeri, hvilket ogsaa, herefter 
foreløbig bliver Hovedfiskeriet.. J. 

Ringkøbing Klit, d 19. Junu 1899. 
Aalefangsten i 'herværende Fjord 
vedbliver. Den, drives ~ed usvæk
ket Iver,' og Deltagernes Antal er 
stort. Ogsaa Fiskere fra andre 
Egne 'deltage. Som Eksempel paa 
Fangsten, anføres at/enkelte Fiskere 

\ for de sidste 3 å ,4 "Uger have haft en 
Nettofortjeneste af 6-700 Kr., ja,' 
nogle have endoe drevet det til et 
endnu bedre Resultat. 

Selvfølgelig forsømmes alt andet 
Fiskeri, da intet i Udbytte kan 
lignes !lled Aalenskedet for Ttden. 

Saa godt som hele Fangsten gaar 
til England. . 

Thor8~inde, den 14:. Juni 1899. 
Foraarsfiskeriet er nu sluttet, og 'Re
sultatet lhar været godt etter som 
man er vant til. IApril.'Mallned 

. var KuUerfiskorie,t daarligt,og der var 
ingen" gOde Udsigter. _ ", Der, nskedes 
J denne Maan~d klin . ca. '30 Snese, 
Kuller samt 50 Stkr. Torsk. Det ~ne 

'Baadelagbar solgt ~eresFangst 
'fast frå r. April til 2,4. Juni' for 1 
Kr. pr,Snå~ Kuller og' 5.0 Øre pf. 



Tot'sk. Dette synes at være en me· 
get lav Pris, men man maa huske 
paa, at Transportforholdene' herude 
ere meget vanskelige. Det andet 
Baadelag 'har ikke solgt Fangsten, 
men salter og tøl'er. den, I uen Til
stand' er den saa solgt for en Pris 
af 15 . Øre pr. Pd. Kuller og 20Ø. 
pr. Pd. Torsk. I Maj Maaned blev 
Fangsten ~bedre herude, da fiskede 

801 

lmoØ- Forventning ikke bleven. 'aab
net i .Begyndelse1,l af indeværende 
Maaned, som det var Bestem~eIs~n. 
Grunden dertil er flere ulorusete 
Hændelser. Det ser desværre ud tit, 
at det 'endnu kan' vare over en Maa ... 
nedsTid; inden' Banen kan blive 
færdig til Etablering af ordinær 

)" 

Trafik. 

det ene B'aadelag 221 Snese Ku,ller Frederikshavn, den 20. Juni 1899. 
og 254 Stkr. Torsk. Det andet Sidste 'Uges :temmeIig urolige Vejr 
Baadelag fiskede kun til Midten af gav mindre Tilførsel. 
Maj, ogi den Tid var Fangsten' Fra Farvandet nordvest af Skagen 
kun 120 ,Snese Kuller og 100 Torsk. er indkommet et Par Kuttere med 

Samtidig er der . fisket paa' .Nissum 100~150 Snese Rødspætter pr. ~ut. 
Fjord særlig efter Flynder, og Re- ter, vejende 14 Pund Snesen og be .. 
sultatet har været godt. I April talte med 3 Kr. pr. Snes. Ud for 
Maaned fiskedes saaledes af Fiskere I.Jøkken, nærmere Land : end) Kut· 
herude ca. 300 Snese Flynd~r ~g terne eller pleje at fiske der, have 
en Del Sild. Naar Fangsten hen- enkelte J{uttere havt Laster af 150 
tes herude af Fiskeha'r)dlere, sælges --250 Snese, Rødspætter af temme-
Snesen af Flynder for 25-30 øre,. lig smaat faldende K valitet efter 
,Derimod naar Fiskerne skal op i Vestkyst-Rødspæt~er at være, vejende \ 
Sognene med Fisken, er Prisen i 12-13 Pd, Snesen og betalte med 
Reglen 40 Øre pr. 'Srie§. I Maj 2 Kr. ·pr.Snes. Et temmeli,g stort· 
Maaneder det· paa F}ordenfisket Antal Kuttere indkom Lørdag og' 
omtrent 500 Snese Flynder og ca. Søndag fra Læsøgrundene med 5b 
400 Snese Sild. Desuden ':ec der ,~J50Snese, pr.' Ku~ter, vejende 
fisket AaI, men ikke i stø}!e'Mængde. 11~14.Pd.Snesen og betalte med . 

. R.' . - l'Kr.40 Øre...:-3:....Kr. pr,. Snes. Et 
Harboøre, ~len20de> Juni 1899.· lignende Antal indkom fra Herthas 

. VOl'eHavfiskere'regne,at:Foraars-' Flak med noget større Kvantiteter, 
fiskeriet va~erfra l. April ,til St., men... IsamtidigringereKva~itet, de 
~ansdag (den 24. Juni). Det har opnnaed~ kun 90 0re-1 Kr. r.Q ø.' 
dog været betragt~t som: endt for en pr.. Snes. . Fra den svenske Kyst 
Tid siden, og.~Udbyttet er man' sær· havde enkelte' Kuttere Fangster af 
deles_godt, tilfreds med, navnlig i, 80-:-100"Snese, vejende. 14' Pund 

< -Sarnligning med de'to forløbne Aar~ .. Snesen og "GeJalte: 'med 3. Kr. pr. 
aldeles elendige Efferaars- og Vin~ .. S~es. Fra. disse Pladser ipdbragt,,' 
ternskeri. - Men' Eksportforholdene ... Sk~rissing opnaaede. 6~8.., Øre. PI:.';: 

:til Ha~borg har; ,da,ogsaa i. dette -:/ ~:ed'J- Sl~tli~ar 8'-10 ·0re· p:r;.! Pu~d~; 
Foraar været"enestftaende gode. "og Pighvar ,35~OØre 'pr.Pl:W-:4{. 

Jernbanen fra ,Lemvig gennelll;/~' ~ilførslen af Makrel fraKr.i$ti~"~~ 
'. Ivort .Sogtr 'til 'J.'hyb9tØ~ ,Kanal; -er:~':is,a~d .h~r :vær~t ,b~ty~elig, i~\;*~{ 

~ <". i2' ~., -" :; 

.... "';~#:t.~;:~:"': 

:'~:'kil;~~ . 
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200 Kasser, denne velsmagende Fisk 
er ogsaa falden en Del i Pris, man 
betaler nu ku,n 10 å 12 Kr. Kassen 
å 3 Snese en gros ab Kristianssand; 
pr. Dampskib fra Gøteborg indtraf 
ca. 100 Kasserr som alle a.fgik di. 
rekte til Røgerier i Kiel. Det gaar 
endnu smaat med Hummern.skeriet 

udfor Vestkysten, iøvrigt har Til· 
førslen fra Kristianssand i denne 
Uge ikke heller været stor, ca. 2,600 
Stkr. til herværende Forhandlere og 
ca. 4,400 Stkr. direkte til det tyske 
~arked. Der betales ·nu l Kr. 20 
Øre pr. Pund en gros ab Kristians-
sand~ 1 

Københavns· -Ti.lf.ørsel åf fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Damp~kib 

1 Ugøn'lra 11. Juni'til iS. Juni 1899. 

bl)",1 II. ..:.t: bl)'" 

I "'I ~ "all '" <li 

'" I' ~ :: !: I 
CD 

.K 'E OG) G) t:oø GO 110 G) 
-b JS CD CD a. -;;::! I:!!'a o'!j 

CD >-
Tilført af: -"all a. 110"- .K'" "all "all ..... I li = 

CD.c: :r ",0 "''! ;;~ l'iii .'" "all 'ii =8) == OX .... \'Il :z:>- '" .KG) CD .K Q. =.- .K t-bl) bl) -c «I bl) CD 110 q:: 
~Q. ..... (I) - (I) o 2.(1) o -< o 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd • Pd. Pd. Pd. Pil, 

fra Frederiksh. 
(-, . ' 

2 fra andre Pladser 4788 

Danske Kvaser: -
7 fra F.reder,iksh. 38610 It 

12 fra andre Pladser 34020 12240 1-

svenske Fisker-
. fartøjer ... 

pr . .Baad og VOån 
fra nærliggen e 9 6 8 

Fiskerlejer .'. . 4040 1560 460 10040 899 
pl'. Jernbane & 4 '1 9 10 

Dampskib .•.. ~4128 4600 540 1 11994 60810& 70799 17908 1~129 2060 8828 -- ---- -~ 

laIt .... '. 101546 4600 540 4040 25794 60810 71259 28448 13129 2060 9227 

1) 350 Pd. Tunger Qg 190 Pd. Pighvar. 2) Torsk. 3) 760 Pd. Torsk og 800 Pd. Hornfisk. 4) Hornfisk. 
11)60450 Pd. Makrel og 360 Pd. Stenbider. 6) Sild. 7) 6D914 Pd. Sild og '885 Pd. Kuller. 8) 9089 Pd. Aal 0l 
U51 Pd. Aaiekvabber. 9) Aal. 10) 12959 Pd. Laks og 170 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 321453 Pd • 

.Betalt Genne~snitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 2,50-5,50, Kassefisk 
Kr. 1,75·.....,.3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 0,90-1,20 pr. Lpd.; Sild, Kr. 1,50-2,00 pr: 
Ol;.; Aa~, Kr. 0,25-0,60 pr. Pd.; .~aks Kr. O,7Q-l,05 ~. Pd.; Ørre~ Kr. 0,40-0,60 p~. 
Pd., Gedde, Kr. 0,30-0,50 pr. P"d., Hornfisk, J{r. 0,50 3,00 pr. Snes, Makrel, Kr. 3,00 

. 6,00< pr. Snes; Rejer, Kr. l!lO-l,50 pr. ?d. ._ 

Laks- &. Ørredyngel. 
I April, Maj og Juni 

Maaneder leveres kraftig 
Ørredyngel fra Fiskeri
. selskabet i, Viborg. For
,sendeisen sker i Selska
,bets Emballage og a 10 
Kr. pr. 1000 Stk. ab 
Viborg Station .. 

Alle Fiskesorter Baad til Salg •. 
En ny Baad medDam, 

modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 

., sam t hurtig og reel Af· 
regnin g gara Dteres. 

L. Dinesen, 
GL Strud "ol. 

58/ 4 Tons, '26 Fod lang, 
11 Fod bred, bygget i' 
'Frederikssund, udmærket 
Sejler, er til Salg hos 

Fj~ker Hans LarseD, 
Jeganprlø pr. Frede,ltIlUDd .. 
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Københ,avns Mek·aniske 
Net &. Garn.,Fabrik 

M. L. Utzon, Mapi~ndalsvej 6&. 
Telefon: 'Godthaab 191, 

anbefaler 

Bundgarn & Aalevaadsnet. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

Sejl og Udsalg af Sej-Idug. 
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 1899. 

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 Fiskeauetion.1 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

RI'ovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken. i "Da~mårk", 
Grønneltave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnum~er ,,75 .Helslu&,e:r", .. 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
:\I :lskiner fOl'synede, Fabrik: Silde-" RødspæUegarn Aaleruser, Aalerader, 

- Rejeruser, 'Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Ga.~n. Bo,n· 
nldsgarn'}-Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste~riser og i 
bedste 'Kvaliteter. .."-alekuber, Kork,Flaadtræ o&, Kateehu 
lUlves paa'Lager. 

Handlende _gives Rabat. For'8spørgsler besvares straks. 

~Adigeret af oe.ud. mag. lViZl. Lundbeck. - Trykt hos Frantz Clwi,ttretf. KøbenhavB 



. }jr. 26. 29. Juni. 1899 

~edl.~till;:)1&det udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz (hrlsttre~, ørønnega~e I Q., København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for .staaende Annoncer indrømmes betydel~g ·Rabat. 

Indhold; Fiskeriberetningen for Finansaaret 
1SØ7-98. i- FiBk.ri~~ fra Esbjerg Havn i 1899. -
Frederikshavns Fiskeri-Statistik Marts 1899. Min
dre Meddelelser. - Fiøkeriberetninger. - Bekendt-. 
gørelll"er. ' 

Dansk Fi8kerifo~Bnings Kontor, Storm. 
gade 20 Stuen, Københ~vn V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svane mose
gaardsvej 2 A", a S. Sager vedrørende Jle. 
flaktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. , . 

Breve og 'andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bede" altid alene adres* 
serede ti! hans Bopæl: falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, Daar Kil len, angives.' . 

Dansk Fer8kvands~tur 
kan in,dtil viileve, saal~llP F017raacløt / 
rJekker, afgive kraftig Y:ng e l a f ægte 

. Kar per til- Kr. 7 pr. 1000 Stkr. 
/ (inklusive Emballage K~_8)" Dansk " 
Fiskeriforenings Medlemmer gives 
.a0 pCt. Raba.t og grati~V ejledning 
ved Henvendelse . i Audebo pr. 
Ma.arsø St. (OdsherredbaiHm), hvor
·til a.lle Bestillinger adresseres sna~ 

rest, og effektueres i '.den Orden, 
de indløbe. 

,'" 

Fiskeriberetningen for 
Finansaaret 1897--98. 

(li'ortsat.) 

Stati$tiken slutter' i Aar meden 
Oversigt over ~~n samlede Værdi af 
Danmarks Fiskerier i Aarene 1885 
--1897, der viser, h~ormeget· .hån
holdsvis Vestkystfisk-eriet, Limfjords
fiskeriet og Fiskeriet indenfor Ska- ' 
gen have indbragt i de nævBte A,~~ 
V ærdien af Helleflynder-" og Rød .. 
spætteflskeriet under Island og af 
0stersBskeriet er ikk~ medtaget i 
Oversigten. Denneu.dviser følgende 
Tal fot samtlige Fiskerie;r: 

1885 .. '. 5,,085,192 Kr~ 
1886 . . ,. 4,680,711. " 
1887 ~ .:.. 4,948,590 ,,, 

1888 • '-1 
~889 •. _ Ikke 
1890 . · _\ opgivet • 
1891 ••• 
189.2 ,. t'. 5,511,691 
1893 tt .5,273,517 
1894 • _ .6~021,490 
1895 • .• f),945,721 
1896 ••. 6,611,849 
1897 • • . ~,415,148 

" 
" 
" 
" 
" 
" 



_ Åf ,de efter StatIstiken f~lgende 
Fiskerirapport~r kan nævnes; at der~ 
i 1897 blev anholdt-7 fremm~de 

_ Trawlere paa - dansk, Territorium. 
]3ød~n var, 200 -Kr. foruden Sags~ 
omKostninger, samt ~onfi~lratiori 'af 
[1rawl og den ulovlige Fang)t. Der 
blev endvidere advaret fem Trawlere. 

Af Rapporten for F~rva~de~e ' 
indenfor Skagen skulle vi fremdrage 
enkelt. Bemærknineer, idet vi iøvrigt , 
maa henvise til selve Beretningen. 
D~t meddeles, at Petroleumsmaskiner 
til Indhivning af Vaaddet vinde 
mere.og mere Indpas i Fiskekntterne, 
da, de ere lette at passe, arbejde 
paalideligt og ikke fordre saa meget 
Tilsyn som -Dampkeddel med 'til
h~rende Spil. _ ,De ca. 15 Kuttere, 
der byggedes i1897, bleve saaledes alle 
forsynede med Petroleumsmaskiner, 
og desuden blev der indsat saadanne 
Maskiner i 7 ældre Kuttere, der 
havde Dampkedler og Spil. ' 

Den svenske Fiskerflaade af Snur· 
revaadskuttere forøges stadig, navnlig 
ved Køb 'af ældre danske Kuttere. 
Svenskerne fiske udelukkende i Kat
tegattet, og _ opnoldt sig særlig paa 
Aalborgbugten. Der fandtes 20 
svenske KJlHere, som fiskede med 
Snurrevaad. Af disse vare kun 5 
byggede i' Sverrig, - mens de øvrige 
havde hørt hjemme i Danmark. 
Svenskerne have endnu kun ringe 
EIfaring i Bygningen af' stø~re, Fi
skefartøjer med Dam, og de kunne 
heller ikke endnu maale sig med de 
danske Fiskere i Brugen af Snurl;e~ 
vaad. En i' Sverrig, i .Raa bygget 
l{utter· var saaledes nødt til at gaa 
til Frederikshavn for at faa Dam
tuen forandret, da det· havde vist 
sig umuligt at holde Fisken :levende 
i den.' 

Enke~te af de svenske ttutt@~, 
'forsøgte at fiske med Trawl, men 

opgåv de~ atter, da Udbyttet kun 
. var' tarveligt, _.Foruden' Svenskerne / 
TIskede i 1897 9 tysKe ~l~rl1wlere i . 
Ka~tegattet. De holdt sig imidlertid 
hoved.agenlig 'under den svenske 
Kyst, og 'fOI~søgte kun en enkelt' 
Gang attmwle i Aalbæk~bugten og 
nord for IJæsø." De't er tvivlsomt, 
at Trawldamperne' ville· komme i 
N ærheden af dansk Søt~rritorium,. 
maaske.med Undtag~lse af Læsø's 
Østside, da BundCorholdene paa den 
dansk~ Sid. ikke egne lig for An ... 
vendel$e af Trawl. Snurrevaaads
kutterne fiske da ogsaaaltid .saa 
godt som paa de. samme, o'fte meget 
begrænsede Fiskepladser, og komme 
de. udenfor disse, faar Vaaddet som 
Regel straks Held. 

Af Foranstaltninger; som ville 
v~re til Gavn for Fiskeriet gøres 
opmærksom paa en Havn ved Ska
gen. Det nuværende Fiskeri kan 
kun , drives med SmaajQller, der 
kunde trækkes paa Land. V ed An· 
læget af en Havn, menes der at. 
kunne' etableres et godt Silde- og· 
Makrelfiskeri fra Dæksbaade, lige..; 
som ogsaa .Fiskeri efter *Torsk. For 
Tiden sættes alt. ind paa Rødspæt· 

, 'tefiskeriet" fra søgaaende Kuttere, 
men eftersom disses Antal stiger, 
og' der tilføres Markedet større og, 
større Mængder Rødspætter, medens' 
det samtidig viser sig,at Afsæt .. 
ningsforholdene. for levende Rød .. 
spætter ere mege,tbegrænsede, anses 
det for sandsynligt, at Kutterfiske· 
riet elterhaanden vil blive mindre 
lønnende., ,Det ,~aa d-erfor betrag
tes som nødvendigt, at· søge ny Fi .. 
skerier etabler~de, hvortil en Havn 
v~d Skagen menes at ville bidrage. , 
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Endelig' gøres der opmærksom paa 
det uheldige 'i, ~t der skal betales 
Told af østers fiskede i Nordsøen 
af danske Fiskefartøjer. Det østers
fiskeri, som af de Kuttere, der om 
Sommeren fiske ved Island, i de 
senere Aar er drevet i Nordsøen 
om Vinteren, gøres ved denne Told I 

lidet' lønnende. (Fortsættes.) 

Fiskeriet fra Esbjerg Havn 
i 1899. 

I Januar Maaned var Vejret ual
mindeligt, mildt, men uroligt, og RaY
fiskeriet kunde desformedelst ,ikke 
dl'ives, derimod dreves ligesom' i De
cember l\Iaaned et ikke ubetydeligt 
Indendybs-Fiskeri ,{i Graadyb) med 
Joller og smaa Trawl eller Slæbe
vaad. For ca. 60 Joller blev U dbyt
tet ca. 125,000" Pund Rødspætter, 
der' trods' Lidenhed i Kvalitet af
hændedes til Fiskeeksportørerne i Es
bjerg fol' 10 Øre pr. Pund, ialt for 
ca. 12,500 Kr. Uagtet at dette Fi
skeri var Fiskerne en, god Støtte i 
den ellers erbvervsløse Vintertid, er 
det dog ikke at anbefale" da det 
særligt var S~aafisk, der fangedes, 
og særlig 'Rødspætteyngelen, der paa 
den Maade er blev en', efterstræbt og 
tilintetgjort i Massevis,' selvfølgelig 
paa Havfiskeriets Bekostning. 

Der indbragtes' af l tysk Fiskel'· 
fartøj 18,009 Stkr, østers a 4 Øre 
Værdi 720 Kr: . 

I Februar Maaned, var Havfi
skeriet ligeledes fuldstændig indstil
let, væsentligt, formedelst uheldige 
Vejrforhold med Vinter, og Inden~ 
dybsfiskeriet med Joller kunne af 
samme Aarsag ej h,Uer drives. -

Der indbragtes hertil af 6 ,tyske 
Fiskerfartøj~r ~ Maanedens Løb. ca. 
110,000 østers a 4 Øre pr. Stk. 
Værdi 4,4'00 Kr. som vare tiskede 
paa de rige Østersbanker (med 
Trawl) i Nordsøen omkring Helgo
land. Formentlig burde vore Fi~ 
skere selv optage dette Fiskeri, der, 
synes at være ret lønnende. ' østers", 
AfsætIling skete til 1ndlan4et og gik 
livligt for sig. ' 

I Marts Maøned' tog Havfiske. 
riet sin .B~gyndelse - den 10de 
Marts udgik 41 Esbjerg-Fiskerkut .. 
tere drægtig 745 Tons ,for- første 
IGang i 1899 paa Fiskeri; Foraars .. 
fiskerisæsonen aabnedes dermed. 
Fartøjerne indkom efter at have truf
fet Rødspætten staaende i~ rigelig 
Mængde mod Land næste Dags Af
ten med gennemsnitlig 250 Snese 
Rødspætter (a kun 8 Pund pr. Snes) 
pr. Fartøj. Prisen var trods Fi· 
skans Lidenhed IS Øre pr.~ Pund. 
Derefter lykkedes det Fartøjerne-
-ikkun at gøre en T'ur til' i Marts 
Maaned, idet ,den -indtrædende Ef

.tervinter satte en Stopper forFi· 
skeriet i Resten af Maaneden. laIt 
blev TIdbyttet i Marts Maaned: for 
41 Esbjerg·Fartøjer, dr. 745 Tons, 
238,832 Pund Rødspætter, Værdi 
28,660 Kr. og for l udenbys Fartøj 
dr~ 27 Tons, 2,500 Pd. Rødspætter, 
Værdi 300 Kr. Ialt 241,332 Pund 
Rød.pætter, Værdi 28,960 Kr. mpd 
3,712 Kr. i Marts 1898. 

Gennemsnitsprisen var 12 Øre pr. 
Pund. 

Der indbragtes af 2 tyske Fisker~ 
fartøjer 32,000 Stkr. østers å 4 ø., 
1280 Kr.s Værdi. , 

I April Maaned 'fiskedes under 
ret gunstige Vejrforhold af 43 Es
bjerg-Fartøjer 4r. 806 Tons, 104,000 



pid• ~dspætter til Værdi af 52,800 
Kr~ og af 16, udenbys. Fartøjer dr. 

'-S18" Tons, 193;000 Pd. Rødspætter 
til Værdi 14,475 Kr. Iålt 59 Far
tøjer dr. 11~4 Tons, 89',000 Pund 
Rødspætter til Værdi 67,275 Kr., 
ffi.od r af 48 Fartøjer '33,'14 Kr. i 
April 1898. 

Gennemsnitsprisen var 71/ s Øre 
pr. Pund., Højeste, Pris Tar 12 Øro 
Ol laveste li øre pr. Pund. Fiske
"dagenes Antal var' 10 Dage. 

I Maj Maaned vare Vejrforholdene 
ligeledes nog.enlunde gunstige for 
Fiskeriet, men Rødspætten var næppe 
til Stede i saa rigelige Mængder 
som i . April, hvorhos den var noget' 
lille af Kvalitet. Udbyttet blev af: 
43 Esbjerg-Fartøjer dr. 804 Tons 
644,000 Pd. Rødspætter til Værdi 
48,300 Kr. og af 16 udenbys Far
tøjer dr. 332 Tons, 185,330 Pund 
'Rødspætter 'til Værdi 13,900 Kr. 
lait 59 Fartøjer dr. 1136 Tons, 
829,330 Pd. Rødspætter til Værdi 
62,200 Kroner, mod af 44 Fartøjer 
48,651 Kr. i 'Maj 1898. Gennem
snitsprisen 'var 71/ 2 Øre pr. Pund. 
Højeste Pris 12 Øre og .laveste 5 
Øre pr. Pund. , Fiskedagenes Antal 
var 12 Dage. 

Ialt i .FiskesæS011..enS tre første 
Maaneder for El$bjerg-Fartøjernes 
Vedkommende 1,589,330 Pd. Rød
spætter til Værdi 129,76'0 Kr. og 
for udenbys Fartøjernes V f:\dkom
mende 380,830 Pd. Rødspætter til 
V ærdi28,675Kr. Tilsammenl,970,160 
Pd. Rødspætter til Værdi 158,435 
'Kr., mod 856,792 Pd. Rødspætter til 
Værdi 86,077 Kr. i samme Tidsrum 
i 1898. 

Af Fangsterne er største Parten 
afsat ,til Indlandet, hverefter kom
mer de engelske Markeder og der .. 

næst de tyske Ma~keder.Den-direkte. 
Afsætning fra se.lvø Fiskekutterne 
ved selv at sejle til Hamburg med 
Fangsten andrager ca. 30,000 Kr. 

Ajgangen i Fiskerjlaaden er: To 
Totalforlis nemlig Kutter "Castor" 
af Grenaa,Kpt. A.. C. Jensen af 
Esbjerg der om· N atten blev paa
sejlet" af et tysk Fiskerfartøj paa 
Fiskepladsen, og sank, og Fiskekutter 
"Union" Kpt. Søren Hansen, der 
strandede, paa Skallingen og blev 
Vrag. I begge Tilfælde reddedas 
Mandskabet. 

Et Salg af Kutter Nummer 58 til 
Grenaa. 
, TiZgangen har .været: Kutter 

"Esperance" Nr. 74 nybygget i As
sens," dr. 34,29 Tons Brutto, 19,52 
Tons Netto for Fisker' Kr. Ene
voldsen af Esbjerg. Fartøjet har 
Petroleumsmotor. Kutter "Mathilde" 
Nr. 57 nybygget paa Fanø, drægtig 
21,57 Tons Brutto 18,31 Tons Netto 
for Fisker Børen Hansen af Esbjerg. 
Har 4 Hestes Motor og Hjælpeskrue. 
Kutter "Karen" Nr. 75 købt i Eng
land dr. 69,10 Tons Brutto, 44, 71 
Tons Netto for Købmand H. Friis 
Nielse'Jt & Fisker C. P. Christensen. 
Har Motor. Kutter' "Young Hero" 
Nr. 76 købt ·i England, dr. 50,26 
Tons Brutto~ 37,67 Tons Netto for 
Fiskerne Torben P. Torbensen og 
J. P. Jensen. Har Motor. 

Hjælpeskrue er af Skibsbygme
ster Ravn Byberg her~teds indlagt 

. i Fiskekufter Nr., 30, "Tumleren", 
og Nr., 66, "Klitten" a( Esbjerg. 
Skruen viser sig' meget nyttig for 
Fartøjerne ved . forskellige Lejlighe-
der. J. It. Lorck-.ad •••. 
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Mindre ··Meddelelser. 

Den hydrograflisk-biologiske Kon
gres i Stockholm afsluttedes i Søn
dags, efter at de af Sektionen udar
bejdede Forslag vare definitivt blevne 
'Vedtagne af Kongressen. . 

Blandt de vedtagne Forslag er 
der et fuldstæn,digt Program for et 
internationalt hydrografisk og biolo
gisk Samarbejde med det For
maal at gennemforske de nordlige 
Dele af Atlanterhavet, Nordsøen og 
østersøen samt de tilgrænsende 
Vandomraader. Ligeledes vedtoges 
et .. af Præsidenten, Vicepræsiden
terne og Generalsekretæren udar
bejdet . Program for Oprettelsen af 
et Generalbureau med tilhørende 
Laboratorium. U dgifterne herved 

· anslaas til 96,000 Rmk. Det er 
Meningen, at Bureauet om muligt 
skal træde i Virksomhed d. 1. Maj 
1901, og dets Arbejder fortsættes i 
fem Aar. 

Paa Kongressen udtaltes:Ønske om, 
at Færøerne og Island maatte blive 
inddragne i det evropæiske Tele
grafnet dels for Fiskeriets Skyld 
og dels for at faa tidligere Vejrberet
ninger derfra. 

Ny' Kutter. Frederiksha1 l n, den 
26 Juni 1899. Atter er vor Kut
terflaade blev en forøget med et ny
bygget Fartøj, der er forsynet med 
den tidssvarende og tidsbesparende 
Hjælpeskrue til Fremdrivning af 
Kutteren i stille Vejr. Den løb af 
Stabelen i Fredags fra Skibsbyg
mester H. V. BubIs Værft og koster 

· fuldtudrustet exklusive Petroleums
motoren 11,400 Kr. Den er bygget 
·for et Aktieselskabs Regning, skar 
hedde "J ens Krogh" og være bjem .. 
mehørende i Frederikshavn. . Kut
teren er 38 .Brutto Tons drægtig, 
Petroleumsmotoren, der skal drive' 
Vaadspil og Hjælpeskrue, er paa 
6 Hestes Kraft, den leveres af Ak-

· tieselskabet "F{'ederikshavns Jærn
støberi og Maskinfabrik" (Brd. Hou
møller). Købmand M. Holst af Ska
gen, skal vrere Kutteren~ bestyrende 

\ 

Rbeder . og Fisker P. Møller , ~ 
Skagen dens Føret. ID. 

Fislteriberetninger. 

Frederikshavn, den 26. Juni 1899. 
Sidst forløbne Uge bragte vore Fi
skere gunstige Vejrforhold, der, da 
ogsaa bleve benyttede i fuldeste 
Maal. Udbyttet maa kaldes godt, 
og Tilførselen har været meget be
tydelig, uden dog at Priserne ere 
særlig dalede, hvilket nær~est har 
sin Aarsag i, at Tilførselen har 
funden Sted i jævnt Tempo, Kut
terne ere daglig indtrufne fra de 
forskellige Fangstpladser. Det ro
lige Vejr fik en Del af Kuttern~ til 
at forsøge Fiskeri saa langt ude som 
paa "jyske. Rev". der ligger omtrent 
midt imellem Norge og Danmark, 
Udbyttet var ikke særlig stort, 50-
100 Snese Rødspætter, men Kvali
teten var god, 22-24 Pd. Snesen, 
og der betaltes 5-6 Kr. pr. Snes. 
løvrigt , have Kutterne fisket spredt 
ligefra Hanstholm . til Skagen, godt 
en Snes Stykker indkom herfra med 
40-250 Snese, Rødspætten vejede/ 
12-15 Pd. Snesen og betaltes med 
1 Kr. 75 Øre-31/ 2 Kr. pr. Snes. 
Nogle af Kutterne havde herfra og 
fra den svenske Kyst mindre Par
tier Issing iaIt ca. 6000, men meget 
fremkom paa Grund af Varmen i 
usælgelig Stand, . for bedre Kvalitet 
o~naaedes kun 4-6 Øre pr. Pd. 
Paa Grundene nordenfor Hornsrev 
er der atter rigeligt med Fisk,' 6-7 
Kuttere ere indkomne derfra med 
3-400 Snese, og flere Kuttere 
skulle være søgt. ind igennem Ag
gerkanaleIl til Struer og have afsat 
deres Fangster der. Rødspætten 
vejer kun 9~10 Pd. SQesen og be
taltes med 90 Øre-::1 Kr. 35 Øre 
pr. Snes. Fra Grundene nord og 
øst af Læsø indkom en Snes Kut
tere med 40-200 Snese, vejemle 
10-15 ,Pd. Snesen og betalte med 
1 Kr. 30 Øl'e-2 Kr. 50 Øre pr. 
Snes. F~a den svenske Kyst bavde 



" . 

, •. &11 

Kutterne bp' t1l900··Snese,'. vejeDde 
ca. 14 Pd. Snes" og . betaltes med 
2I{r':roOØre-3Kr. pr. Snes. 
Endelig ere· godt en Snes Kuttere 
indkol!lJle q.a ~alborgbugten,L~sø
rende;' og. Herthas' Flak med 100-' 
200 Snese pr. Kutter# ~ejende 9-12 

en . gros ab Krlstiånssand. Huni~ 
merpriserne ere atter faldne noget,. 

'. v~s~ntligstpaa, Grund' af Tilførsel. 
\ af svensk' Hummer, hvoraf der pr. 
Kvase er ankommen ca. 2000 Stkr.; 
fra Kristiarissand ankom pr. Damp .. 
skib ca. 4000 "Stkr. aIt til hervæ
rende Modtågere; og 4500' Stkr. 
overlossedes direkte i Skib frå J ærn
banevogn til Tyskland, Prisen er 1 
Kr. 5 Øre--1 KI'. 20 Øre pr. 
Pd. en gros ab Kristianssand. lU. 

. Pd. Snesen .og betalte' med 90: Øre 
-2 Kr. pr. Snes. MakreltilføtseleIi 
fra Kristianssand, har været jævn 
ensartet hv.:,r Dag, ialt er ankom
men ca. 200 Kasser ~ 3 Snese, \ . 
der betales nu ca. l~ Kr'. pr. Kasse 

Københ&vns~rsel.·~ fersk Fiskdlrektå fra Fiskeplad~ 
, ~.'. . . '" 

og pr. Jernbane & Dampskib ' 
l Ugen fra 18. Juni til 25. Juni 1899. 

~ . .~. 6il... ... ~ bO'" I ... ... 1 t" Q'" CDCD :;:: .0 CD. CD li> il! .!!3 ... = ::= -=~. '-;):5! ~= g':g .= .: ~ 
Tilført af: • 8 1-;) Cl: &'& =~ :;::1: ... 11 t =:: .. .! GI 'i • 

I:e. ~>t. =_ 12 tn .... .:l1li CD' tn. '!IC.!! -J CD ~ 
• \I: e. A. U)~, ~ == ø . ~ . ..= fn' 

DanskeFiøkerfart.: ;P~.' Pd. Pd,. Pd. Pd. l?d. Pd. Pd. Pd.' Pd. 

4 fra Frederiksh. 11700 > 6<)1/820 4 "" 

7 fra andre Pladser 10710 45 11 ~OO4 

. Danske Kvaser: ' 
8 fra Frederiksh. 42480 /I 

14 fra; andre Pladser 441M 54.00 'I 
I ' 

.2; svenske. Ffsker- 4' i 
fa.rtøJer . .. 1062 16 I I 

pr • .Baad o§f Vogn ! \ 

fra nærlIggende . 'l 10 .;t2! 

~iskerlejer . . . / 4952 6 970 18012988 
pr. J e~bane ,&'. , >. I,· . 8 11 III , 

- Dampskib: t".. 3582490640 1462J .1011974a40 9 59621 19160 1319~L 2650 
-, -,-I;:-- -.... -.-.. -' '-' - -"'-. -. -

. laIt. •• 145986 20640 1567 5838 16482 l'f4840 59801 82148 13192 2350 

5 c' 

.4' 

.. ' j 1) Tu.nger. 2)'20 p~: '~~ger '\og,25Pd~' Pighvar. S) 500 Pd.T'llhåer bg '962 Pd. PigbvMl. .4). stetter .. 
6)J3krupjer.'lI) TOl'Ik. 71,680Pd. Torsk øg 290 P d., Hom'6l'k. 8)~4 Pd. Torsk-og 9888 Pd • .Ronrll.lk. 9) 73740 
P.d. ~akrel 'og 600Pd.f5tepbid-e~.10)8Ud. 11) 5717~ Pd. ~nd og 2450 Pd. Kuller. 12)11213 Pd. Aal og 
1776 Pd. AalekTahbel'~lll)A.l.· ..:,' ( , .•. " . , 

~ ... ,. ': ..' lait ør det. ·tf1f .... t ,89.6202 P4.. . 
, Betalt Ge'rinem8nitspris,.i. Opkøbere:' Rødspætter': levend~tKr. 2,50;';"5)50,' Ka.ssefisk 

Kr. 1,75,~2,15' pr. Lpd.;'forsk, levende. ,1'-r.},OO pr. Lpd.; ,Aal;.Kr.O.25"""O,55 pr. 
Pd.; Laks Kr. 0,50-1,10 pr. Pd.;. Gedde, Kr. O,~-:-O,45 pr~ Pd;; Hornfisk,· Kr:O,30:...;..l,OO 

~ pr. Snes; Makrel, KJ;. 2,00-5,00 pr. 'Snes; Rejer, Kl'. O:~-4,OO pr. Pd . 

. ' J.aks-' &8rredyogel. ·A'11·· ': 'F'~ 17" ·t':·,·fisk.ekrOg8'~Fabrik,en 
I April, Maj og ,Juni .. 8, IS.16801 er.; , ..... ,.I ... ~&JlI.iA .. I).rr.l888.' 

M;aaneder leveres kraftig.' .'.'.' ' .;",.,' fa: ..... Il.i. 1888.~ ~. . 

'Ørred. YD. gel fl'aFiskeri-' roDo. dtageshl.~oromp.l$~10~, a~b.f>.faier 11\.U. dialI, arallesor.te.r 
., '1 k 'b t ""V'l'b'or F r' agens .. øJ.este , .. 1')8er, J!'l.l'k,ekl'Og;e" øu ve ,l i Staa.l, ;rier. se 8 ,8; e ,l. g. O.. . . h '.. ,,-,' 'l'A'f, 8om·.MeI81ng,· øamt. Pilke, ~ ~in Oll 

,sendelse{1 skeri Se'lska.. sam~ urtlg <!feree \, '~. BIT'>' J'O~Dd~ .q~ Efter~rav. 
bets Emballage· og a. 10 regntpg gara,ll, res; < , ·Con,adChrJatenaen. 
Kr. ·pr .. ~l(}OO Stk; ab ,L. DI~e.ell' ~ s~ 8~dat1'llde u .. 
:Vibori Station.' . , ': Gl. Btraatl "~ . KfIHt ..... ~'a. 

" 

" 

"',' 
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',Københ."'DS"Mekanlske 

.Net " Gatrtt..,Fabrik',' 
.•• L.UtzOD,~ M8.PiendalsveJ 'H.·· 

Telef'oD'tGodthaab 1$1, 
anbefaler 

'Bundgarn, & lalQvaadsnet 
Udsalg: . Gl. S_pand 44. Telefon: 2671. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Færdigsyede SeJl, solidt 
forarbejd~de, leveres' vir
keligt billige. 

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

F. N. Hal,me8 •. 
Telefon 1..29 • 

. 'Altona Fi'skeauetion.~ 
JOHANN COHRS, be~dlget Fiskeauctionator. 

. 81'cvadr.: Johann Cohr.,- Altona. Telegramadr. : CDhrl, AltoRa. 

Fiskenætf~brik~n "Dan mar k", 
Grønnehave, HelsinJlø:r, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,'5'. Hel.lølrer", 

'Jeverer efter Bestilling eller fra Lager f.ravor med· de nyeste 9g .. bedste 
'l\tlaskiner forsynede, Fabrik: Silde .. , Rød.pættagarn AaI8r.Q.~~:Aalarader, 
tRejeruser, R~jerader, Bundgarn samt alle andre Slags Nætog,Garn.Bom-

. tftldsgar'llJ Hampegar,n og Hørgarn i ~e Nr. til :Q~gens billigste friser ogi 
'bedste Kvaliteter. ..<\..alekaber, Kork, 'Flaa.4træ o&, Kateela. 
Ilaves paa Lager. . ' 

Handlende' gives Rabat. Forsspørgalerbe8v&rs8 8trak.~ 

,:1tedigeret af ca.ud. mag. lYiU. Lundbeck. - Trykt holS ' Frøtz O1wi,ttreu. København 
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Nr. 27. 6. Juli. 1899 

Med~e%XJ..sb~adet udgaar hver Tondag. Annonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz C hrlsUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

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

. 
Indhold: ..(>verenlkomst. Tegletenø-}l\isken 

Kapøejladl. ',::,- Mindre Meddelelser. - 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
taardsvej fa A, a S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forsendelser til 1'or· 
aningens Konsulent bedes altid alene adres

_ seredeti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvands1m1tur '/ 
afgiver i Juli, saalartgt Forraadet 
ræk~-er,kraftig Yngel af ægte 
Karper å7Kr. pr. 1000.Stkr. for 
14 Dage gammel' Y ligel, og 1 Kr •. 
mere pr. 1000 for hver Uge ældre; 
Leje af Em ballhge . ·og .Fragt bereg-

'nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 pOt. 
Rabat. og gratis Vejledning ved. An~ 
læget. i Åudebo pr. Maarsø St. (Ods .. 
herred ban en). Bestillinger adresseres 

_.Dansk ,Ferskvandskultur} Audebo pr.: 
Maarsø Odsh. Emballage ret~nere8~ 
Adr. Holbæk. 

-tJ 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Tømning af Bøsserne i følgende 
af "Det forenede Dampskibsselskab"s 
BVde' har givet for: 
"Bo'tnia" Kr. 6,89 samt øn atfrre Del 

russIsk og finskMfnt 
"Melchior" " 5,65 
"Oluf Bager" " 2,71 

Kr.15,35 
Fra Marie Olsen, Holbæk, er mod .. 

,taget 2 Kr. 35 øre,. hvilket Beløb, 
som var'~ilgodehavende for Artikler 

,{ Bladet,ønskedes anvendt til for
ll;lykkede Fiskeres" Ertel·ladte. 

Nyt Imprægneringsmiddel 
for 

'Sejl~ og Fisker~dskab~r. 

Dapsk Fiskeriforening hal' efter 
. en .. Række ~orsøg med, at .. tilU·eds .. 
',s,tillende Resulta.t ladet, frems~ne 

et Il!lprægneringsmid·del. c til, Beil . øg 
til Fiskexedskaber.' Dette 4 Middel! I .. . " 

kan ,i koncentreret Tilstand faas 
}laa Dansk Fiskeriforeni~gs: I(:ontor, 

" 



Storm gade 20, l Blikdunke paa5 
Pd. til en Pris af 2' Kr. 65 øre. 
Ved Tilbagelevet'ing af Dunkelj godt': 
gøres -65, øre. 

Det koncentrerede Middel skal 
ved, Brugen' fortyndes med omtrent 
t O Gånge saameget Petroleum. Brugs .. 
anvisning følger med Midlet. 

Mellem Dansk Fiskeriforenipgl og 
Dansk Ferskvandskultur har der væ
ret ført Forhandlinger om at faa et 
Samarbejde istandbragt, hvorved bl. 
a. Dansk F!skeriforening vilde faa 
Lejlighed til at drive Udklækning 
og Undersøgelser paa Ferskvandsfi
skeriets Omraade under bedre og 
større Forhold end ~idti1.' For
handlingerne have resulteret i føl
gende: 

Overenskomst 
mellem 

.,A.t.tlesellkahet til· Fremme af dansk Førak
vands Jtl;lltulu Ol "Dauk Flskerlferenlng" 
_guende UdklækDIUgsvlrksomhed og Dam.-

k1lltur ved Audebo. 

I. 
Fra 1. Juli 1899 og indtil Opsi

gelse fra en af Parterne finder Sted 
med Aars Varsel til Ophør en 1. 
Juli eller 1. Januar, forpligter .Aktie-

,selskabet til Fremme af dansk Fersk
vands Kultur sig til under Ledelse 
af Dansk Fiskeriforenings Konsulent 
efter Samraad med Dansk Fersk
vands Kulturs Drifts Direktør og 
efter en af de respektive Bestyrelser, 
godkendt Plan at drive kunstig Fi
skeavl 'og Opdrætning af Yngel i 
Damme ved de Dansk Ferskvands 
Kultur tilhøre~de Anlæg i Audebo 
og med særligt Henblik paa Karper 
og lakseartedeFisk til Udsætning 
i Smaavande. 

Dansk Fiskeriforenings :M ediem~ 
,mer gives under fornøden Legitima
tion Adgang til Vejledning i Fiske
avl ved Anlæget uden V:ederlag og 
30 pOt Rabat ved Indkøb af Yngel 
i Partier paa 1000-5000 Stkr. aar· 
lig for hvert ordinært Medlem, alt 
leveret ved selve Anlæget og bereg
net uden Emballage. Bestillinger 
skulde indsendes gennem Dansk Fi
skeriforening for Karpeyngel inden 
hvert Aars 1ste Maj og for lakse
'artede Fisk inden hvert Aars 1ste 
Oktober; fornødne Reduktioner fore
tages under Hensyn til punjctf.lrne 
II og III i Overenskomsten. Lok~le 
Fiskeriforeninger, der have sluttet 
sig til Dansk Fiskeriforening kunne 
tilstaas lignende' Rabat, naar de 
give Dansk Ferskvands Kultur Ad· 
gang til at benytte fangede Stam .. 
fisk til Befrugtning. Dansk Fiskeri· 
forening kan lade afholde Kursus 
ved Anlæget, og saa vel Damme som 
den Selskabet tilhørende Lamme .. 
fjordssø af Areal ca. 2000 Tønder
Land ere tilgængelige for biologiske 
Studier, til hvilke Konsulenten gives 
fotnøden Assistance af Dansk Fersk .. 
vandskultur . 

II. 
Udklækningsanstalt. for laxeat'tede 

Fisk opføres af Dansk Ferskvands 
'Kultur paa Selskabets Grund udfor 
den der udførte artesiske Boring, der 
skal afgive Vandforsyning til An· 
stal ten. Tegningen approberes af 
Dansk Fiskeriforening, 'hvis Konsu. 
lent giver Anvisning paa Inventarets 
Installation. 

Dansk Fiskeriforening bringer sit 
~~flytbare Inventar fra Udklæknings
arBtalten ved Falkonergaardsvej til 
Audeb9, hvor det overtages af Dansk 
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Ferskvands Kultur, Gasmotor med 
Ledninger overtages af Dansk Fersk
vands Kultur ved Falkonergaardsvej 
og den realiseres til Fordel for "In
ventar Konto for U dklækningsan
stalten i Audebo" . 

Dansk Fiskeriforening leverer. og 
vedligehQlder Apparater og Instru
menter til det kulturelle Studium, 
medens Dansk Ferskvands Kultur 
afholder alle Udgifter ved Anstaltens 
Vedligeholdelse og Drift; der skal 
findes Materiel til Udklækning af 1 
Million 0rredæg. 

Dansk Ferskvands Kultur forplig
ter· sig til at ansætte en Fiskerias
sistent, der er kyndig i Fi~keavl; 

hans Lønning udredes af Dansk 
Fers~ands Kultur. Til TI dplant
ningi "Dansk Ferskvands Kulturs 
Vande forbeholder Selskabet sig 
indtil l/S af den udklækkede Yngel 
og til ordinært Salg, alt hvad der
udover ikke er forudbestildt af Dansk 
Fiskeriforenings Medlemmer. 

, III. 

To Yngledamme ved Audebo af-
. gives til Karpeavlen, ligesom de ,der 

anlagte 4 V æxtdamme ,anvendes 
til saavelKarpe- som 0rredyngel. 
Dansk Ferskvands Kultur forbehol~ 
der sIg til' sine ' egne' Vandarealer 
10,000· Stkr. Aarsyngel af Karper. 
og til ordinært ,Salg alt, l1vadder
udGver . ikke er forudbestilt af 

. Dansk l!'iskerifor,enings Medlemmer. 
. Vedligeholdelse 'af Dammene og 

disses Drift paahvil~r Dansk Fersk. 
vands Kultur, der ligeledes ~everer 

fornødent Inventar hertil, dog ikke 
til det videns~belige TI ndersøgelses-. 
materiel, ; der anskaffes at Dansk Fi-
skeriforening. . 

IV. 
'1;il de anførte kulturelle Arbejder 

og 'Anstaltens Drift, herunder An
skaffelse af 0rredæg og Stamdyr til 
Karpeavlen; yder Dansk Fiskerifor
ening et aarligt Tilskud af 1200 Kr., 
der udredes kvartalsvis forud, første 
Gang den 1ste Juli 1899. Heraf 
forpligter Dansk Ferskvands Kultur 
sig til at udbetale Lønning til Kon
sulenten med 600 Kr.aarligt, at 
afholde Udgifterne, ved hans Rejser 
mellem Kjøbenhavn og A u!Iebo samt 
alle TI dgifterne ved' hans Ophold 
dersteds i Anledning af den kulturelle 
Virksomhed. 

V~ 
Dansk Fiskeriforenings Konsulent 

har Overledelsen af de kulturelle ' 
Arbejder ved Audebo og besørger 
Korrespondancer angaaende Kultu
ren, dog under Samarbejde· med Sel.
ska bets' Drifts Direktør, der alene 
leder Salget af Kulturens Prudukter. 
Den aarlige Plan for Kulturen skal, 
godkEmdes af de, respektive Besty~ 
relser, der hvert Aar inden 1. April 
modtager Drifts Dit'ektørens Beret
ning om Driften i det forlødne Ka
lenderaar. 

VI. 
Dansk Fiskeriforenipg har hvel'ken 

Andel i eller Ansvar .for, Dansk 
Ferskvands Kulturs økonomisk 'For .. 
hold og har ved OverenSB-OmstEms 
Ophør Krav paa det til ~nstalten 
leverede flytbare Inventar, i, den, ,~. 

. Stand det forefindes. ,Konsulenten .op" 
. siges af Dansk Fiskeriforening. . Fi· 
skeriassisten ansættes og opsiges af 

. DanskFerskvands K~ltur .. 
. 'Dansk ·Fiskeriforenings:M;edlems

blad optager lldeIl'Ved~rlag:staaelld&:. 
-~envisning .om-Ba1s 'af' ·Kulture~s 

, 'Produkter,' 

'-

\ ' 



Teglstens-Fisken. 

Denne Fisk, hvis periodiske For .. 
svinden og Genkomst gentagne Gange 
har sat amerikanske Zoologers' Penne 
i Bevægelse, vækker for Tiden' atter 
Forhaabninger hos de derværende 
Fiskeriselskaber. H. O. Bumpus, 
Direktør for de' nordamerikanske 
Fristaters biologiske Fiskeri-Station 
i Vood's Holl, Massachøsetts, har 
herom skrevet en Opsats i Scienee, 
hvoraf vi gengive nogle Enkeltheder 
og iøvrigt angaaende denne Fisks 
Forhistorie henvise til de udførligere 
Beretninger, der tidligere ere frem
komne i Medlemsbladet*). 

I Maj 1879 fik nogle Fiskeskon
nerter, som laa Syd for Nantucket, 
en ø ved Fristaternes Atlanter
ha'vskyst N. O. for Long Island og 
New York" paa 100 Favnes Dyb 
adskillige Tusind Pd. af en Fisk , 
som var ukendt for Mandskabet og 
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'. ligeledes viste sig at være ny for 
Videnskaben. Den hørte til samme ' 
Familie som vor Fjæsing og blev 
beskrevet under N avnet Loph o lati
lus chamæleonticeps; som et pas
sende Navn valgte man Teglstens
Fisken (the tile fish) formedelst 
den pragtfulde Farve. 1881 tog 
Skibet lf'ish Hawk, der var ude 
paa Dybhavsundersøgelser ved Ny
Englands Kyst, saa store Mængder 
af denne Fisk, at man tænkte paa 
at begynde en regelret Fangst efter 
den; dens Kød smagte særdeles 
godt saavel kogt som røget og sal
,tat, og den opnaaede dertil, en 
anselig Størrelse, op til 40 Pd. 

J: Marts og, April l882 indtraf 

') Aargangen 1892, Side 936 og Aarg. 
18931 Side 313, 

midlertid en Katastrofe, som gjorde 
en brat Ende paa alle Forhaabnin
er. Forskellige Skibe, som kom 
ind til Philadelphia, Bosto~ og New 
York, meldte, at de ved at passere 
det nordlige \Hjørne af Golfstrøm
men havde truffet Millioner af døde 
Fisk drivende paa Søen over et 
Areal af mange D Mil; en meget 
stor' Del af disse Fisk synes efter . ~ 
BeskrIvelserne, at have været Tegl-
stensfisk. Kapt. J. W. Oollins an-' 
slog Tallet af de paa dette Tids
punkt omdrivende Fisk til 1500 
Millioner, saa at hvert eneste Men
neske i de Forenede Stater, baade 
Mænd, Kvinder og Børn, havde 
kunnet faa 300, Pd. Fiskekød, om 
alle disse Fisk var blevne fangede 
levende. I September blevet Skib 
sendt ud til disse Egne, men vendte 
hjem uden at have kunnet opdrive 
en eneste. Fisk. De følgende Aar 
blev der ligeledes fisket efter den, men 
forgæves. Mange kloge Hoveder 
spekulerede paa Aarsagerne til Tegl
stensfiskens pludselige UdL'yddelse; 
den sandsynligste Formodning lød 
paa, at en kold Bundstrøm vaJ; 
brudt ind over de Banker, hvor 
Fisken holdt til, og havde ødelagt 
den. 

I samfulde 10 Aar var Teglstens~ 
fisken ,forsvunden. I August 1892 
tog Fiskeri-Kommissionens Skonnert 
Grampu8 atter et Eksemplar med 
sit Slæbenæt, men saa sparsom var 
Fisken, at 2 Ma'aneders fortsatte' 
Søgen kun bragte 8 Sty kkel' for 
Dagen, og i 1893 fangedes ligeledes 
kun faa Eksemplare:r.. Fra nu af 
bliver FiskE:\ll imidlertid hyppigere. 
I Februar 1897 tog en Skonnert 30 
Stykker paa 10-15 Punds Vægt, 
og i A.u~ll;st 1898 filt Gramvus igen 
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et større Antal i et eneste Træk 
med Slæbenættet, deriblandt 78 
større Stykker paa indtil 20 Punds 
V ægt. Ifølge den nyeste Beretning 
drog Gr;:ampus atter ud i Septem-. 
bel' og fik imellem 69 og 70° vestlig 
Længde ikke mindre end 203 Tegl
stensfisk, tilsammen vejende over 
3000 Pund. Og det viste sig, at 
Fangstgrundene for denne Fisk er 
indskrænket til et Areal paa 100 
Favnes lJybde, 150 Mile langt og 
25 Mile bredt, fra Nomans Land 
over Block Island til øst for Long 
Island. Ad. Jensen. 

Kapsejlads. 

Søndag den 25 Juni afholdt Ise
fjordens Fiskeriforening en særdeles 
vellykket Kapsejlads under gode 
Vindrorhold. Sejladsen, der· var 
delt j 6 Løb, varede fra Kl. 1 til 
KI. 3, og havde smukke Resultater 
at opvise. Den første Baad, der 
kom ind,' var en ny, af Baadbygger 
Nielsen· bygget Baad, Bom viste sig 
udmærket velsejlende, og i . det hele 
viste Sejladsen gode Baade og smuk 
Manøvring. Efter Løbenes' Slutning 
samledes Deltagerne tlI en Fest i 
Hotel Isefjord'sHave. Formanden 
fol' Fiskeriforeningen, Fisker N. S. 
Jensen; Dragerup, bød her Vel
kommen og udtatte en Tak til Dom
merne og andr,e, der havde støttet 
Sejladsen; samt til Fisker Villum
sen, der var til Stede' for "Dansk 
Fiskeriforening" og som derefter holdt 
et Foredrag, der modtoges med Bifald. 
Den ene af DO,mmerne, Fabrikant 
P .. tI. A ndersen; talte dernæst for 
Is!efjorduns, Forening og f~retog slut .. 

" 

telig Præmieuddelingen. Festen 
endte med Fællesspisning og Bal. 

Mindre Meddelelser. 

Nymindegab, den 29de Juli 1899. 
Der arbejdes i denne Tid ihærdigt 
af Sandpumpedampskibet for at faa 
Sejlløbet hersteds udbedret, og det 
ser ud til, at Betingelserne ere ret 
gunstige i Aar. 

H vis dette sker, kan man gøre 
Regning paa, at en stor Del af den 
rige Aalefangst i Fjorden. vil komme 
til at gaa herover; thi Havneforhol
dene ved Ringkøbing give al Grundl 
til Klage baade fra Fiskere og Eks
portørerne. 

Fra den biologiske Statien. Struer, 
den 3., Juli 1899. I Fredags ,den 
30. Juni var den biologiske Statiol1ls 
Damper "Sallingsund" her i Byens; 
Havn, efter at dens Forstander, Dr. 
Petersen ha vde været en Tur gen
nem Limfjorden og ude i V esterha~ 
vet med de to Biologer: Skotten Sir 
John. Murray og Forstanderen for 
den norske biologiske Station Dr. J. 
Hjorth. ' De to fremmede Viden- " 
skabsmænd opholde sig som Gæster 
hos Dr. Petersen for at lære Lim-

~ fjordens særlige Fiskeriforhqld at 
kende, samt for at se de Redskaber 
blive benyttede, man her i Landet 
anvender til Indfangning ved de vi· 
denskabelige Undersøgelser, som bi.o~ 
lo~isk Station foretager. 

FiskeriberetniRger. 

Køle Bugt, den 2den fuli 189H.· 
~køndt Udbyttet af Bundgarnstl 



skeriet her i Bugten \i'" den forløbne 
Maaned just ikke har været særlig 
stor, har Resultatet for Flertallet 
af Fiskernes Vedkommende dog gen
nemgaaende været ~ betydelig bedre, 
end det som oftest plejer paa denne 
Tid af Aaret, idet Hornfisken hele 
Maaneden igennem bar forekommet 
her i Bugten. Prisen paa den fan
gede Hornfisk har i' Almindelighed 
været 2 a 3 Kr. Snesen. 

Rejenskereiet, der for en Del Aar
siden var af ret stor Betydning for 
Fiskerne her ved Bugten, synes heller 
ikke i Sommer at ville give noget 
Udbytte. I. 

Ringkøbing Klit, den 29de Juni 
1899. Det rige Aalefiskeri,! der nu 
i' over en Maaned har' været drevet 
her i E'jorden, forsættes stadig med 
fuld Kraft, og det ser heldigvis ud 
til, at U dbyttet er omtrent det 
samme. Der er ikke faa fremmede 
-F~skere kommet hertil for' at deltage 
i Arbejdet. - Aalefiskeriet her har 
taget et uanet stort Ops.ving i de 
,sidste 3-4 Aar, og Forholdet er 
af særdeles Betydning baade for 
Byen og Fjordens Fiskere. I Lør
dags leveredes til' Eksen;tpel ca. 
25,000 Pund Aal i Ringkøbing. 

Frederikshavn, den 3 Juli 1899. 
Den 'forløbne Uge bragte trods gun
stige Vejrforhold ikke Bedring i 
Vestkystfiskeriet, Rødspætten fore
kommer altfor sparsomt paa Vest-

. kystens Fangs,tpladser, til at Fiske
riet kan blive lønnende, Fiskerne 
haabe nu paa en rask vestlig Storlp, 
en saadan sætter i Sommertiden ofte 
Fisken ind paa Grudene. lUgEms 
sidste Dag indkom godt en halv 
Snes Kuttere fra Pladserne udfor . '. , 

Hirtshals og nordvest af Løkken, 

Fangsterne vekslede mellem 35 og 
220 Snese pr. Kutter, Rødspætten 
vejede 16--24 Pd. Snesen og er 
stadig i høj Pris, der betales enten 
25 Øre pr. Pd .. eller 3 Kr. 65 Øre 
.-;.6 Kr. pr. Snes. Kattegatfiskeriet . 
gav bedre Udbytte, herfra vendte 
ingen tilbage uden nogenlunde Fangst. 
Særlig i Læsørende var der i Ugens 
første Dage rigeligt Fiskeri, henved 
en Snes Kuttere indkom - enkelte 
havde Lejlighed til at gøre to Ture 
- med 100-400 Snese hver, Rød· 
spætten var ret forskellig i Stør
relse~ ude i det dybe af Renden 
vejede den 12 Pd. Snesen, længere 
inde kun 8 a 9 Pd., den betaltos 
med 65 Ør8-2 Kr. pr. Snes~ Paa 
Herthas Flak og østen derfor over 
imod den svenske Kyst havde et 
lignende Antal Kuttere Fangster 
fra 100-300 Snese pr. Kutter, vej- -
ende 10-16 Pd. Snesen, betalte 
med 1 Kr. 50 Øre-4 Kr. Snesen, 
henved . en halv Snes Kuttere ind~ 
kom fra Aalborgbugten med 50-
200 Snese' pr. Kutter, Rødspætten 
vejede 9-11 Pd. Snesen og betal
tes med 90, Øre 1 Kr. 50 Øre 
pr. Snes. Paa Fangstpladserne øst 
og nord af Læsø var Fiskeriet 
mindre godt, Kutterne havde kun 

. 30-100 Snese hver, Rødspætten 
. vejede 10-18 -Pd. Snesen og betal~ 
tes med 11/2-41/s Kr. Snesen. En
delig havde 4 Kuttere i Farvandet 
nord af Anholt Fangster af 20-80 
Snese, af god K va~itet, vejende 18 
-20 Pd. Snesen og betalte me,d 
4 Kr. 65 Øre-o Kr. Snesen. En
kelte mindre K vase fartøjer havde 
begyndt Fiskeri med Drivvaad efter 
AaI i Farvandet ,~ydfor Havnen og 

-havde af ,og til ganske godt Udbytte. 
Vi have ikke i nogen Uge i c;1enne 
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~æson havt saa stor en Tilførsel af 
Makrel som i sidst forløbne Uge, 
fra Kristianssand ankom ca. 370 
Kasser a3 Snese, mindre Partier 
ankom fra Gøteborg og Aalbæk, 
Prisen er ogsaa dalet til 10-11 
pr. Kiste'. Hummerfiskeriet udfor 
Vestkysten gaar det endnu smaat 

med, fra Kristianssand har Tilfør.l 
selen ogsaa været knap, kun ca. 
2500 Stkr. til h8rværende Handlende 
t>g ca. 5060 Stkr. til det tyske Mar .. 
ked, her overlosset direkte i J ærn
banevogn fra Dampskib. Der beta .. 
les nu 1 Kr. 6 Øre a 1 Kr. 10 Øre 
en gros ab Kristianssand. Kl. 

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

i Ugen fra. 25. Juni til 2. Juli 1899 . 
/:)1) ... ...... "'" I "'1 ~ ... I ~ o. CD CD ,!:2 

Q) CD til) GO ... 
1.:2 ~ CD c::a.- ~= 

I~~I';! 
GO CD ,.. 

Tilført af: 'Ii i'! ,t> c::a.- GO'" ... ~ "I:J "I:J 
=.c:: :s..!! ... 0 ~ • "I:J -; 

IC c::a. :z:'" r::.5!» ... (/) 0:::C • .... CD 
~/:)I) 1-/:)1) :lE /:)I) cc ti CJ .IiC 

GO 11= ~A. ~ (/)0 o o < 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pc!. Pd. Pd. 

3 fra Frederiksh. 9360 
9 fra andre Pladser 9342 232 1 100 3 

Danske KYaser: 
7 fra Frederiksh. 33~60 6 

13 fra andre Pladser 83930 14400 
svenske Fisker-

I' 
fartØjer •.• 

pr. Baad og Vore 
6 8 fra nærliggen e lO 

Fiskerlejer . • • 4664 4 1250 820 10444 588 
pr. Jernbane & '1 \I 11 

Dampskib ...• 14656 3288 500 2 26288 55546 58028 18814 13710 1760 17340 
-'- --

laIt ... 100948 3288 732 4764 41938 55546 588f8 29258 13710 1760 17928 

1) 50 Pd. Tunger. og 182 Pd. PighVar. 2) 150 Pd. TUDier og S50 Pd. Pigbvar. 3) ShItter. () Skrupper. 
5) Torsk. 6) 760 Pd. Torsk og 4,90 Pd. Hornfisk. 7) 288 Pd. Torsk og 26000 Pd. Hornflsk. 8) Sild. 9) 57628 
Pd. SUd og 4,00 Pd, Kuller. 10) :8'B6 Pd. Aal og 1698 Pd. AalekTabber. 11) Aal.. 

" lait er der tilført 328720 Pd. 
Betalt Hennems-nitsprisaf Opkøbere: Rødspætter: levcndc t Kr. 2,9Q'--:0;40, Kassefisk 

Kr. 2t50·-4;OO pr. Lj;)d.; Torsk, levendY1 Kr. 1,00-1,10 pr. Lpd.; AaI, Kr. 0.25-0,55 pr. 
Prl;.; Laks' Kr. O,50-0,90 .. pr. Pd.; Gedde, Kr. ~,20-O,50 pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 0,20-1,00 
pr. Snes; Makrel, Kr. 4,50 ..... 5,00 pr. Snøs; ReJer, Kr.0!75-1,25 pr. Pd. 

BEKENDTGØRELSER 
. Laks- &8rredyngel. 

, I April; Maj og Juni 
. Maaneder leveres kraftig 

Ørredyngel fra Fiskeri
selskabet i \Tiborg~ For.
sendeIsen sker iSelska
bets Emballage oga 10 
Kr. pr. 1000 Stk., Jlb 
Vjbor~~ Stati~)D. , 

Alle. Piskesorter ~vase til Salg .. 
En god ogsohd Dnvkvase, 

modtages i Kommission,. 51/ 2 Tons, godt udhalet med 
Dagens højeste Priser, . S\jjl, og Træsvær, er 'meget 
samt hurtig og r~el Af- biliig til Salg. 
røgnin~ garanteres. Et ,nyt Vaad' medfØlger. , 

Le.. Dinesen, 4)le. Sk.t~e, 
Gl.ltr" «. "Orae pr,. 'BOlslU8e. .' 

" 



Køberihavns ,Mekaniske 
Net Ic: G arn .. F ab rik 

/ 

M. L. Utzon, 'Mariendalsvej &&. 
TelefoD : Godthaab 191, 

anbefaler 

Bundgarn &Aalevaads~et. 
Udsalg: Gl. Strand 44. Telefon: 2671. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
~rjma amerikansk Bom

~'døejldug, direkte ind
'k;jøb't, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug. 

Hør- og Hampsejldug 
.1 alle Kvaliteter. 

NY"jøbing p. Falster 
i Februar 1899. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af DUf, 
disse sendes altid frit • 

F. N. Halma8. 
Telefon 129. 
• ~I 

, I 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

-Rrovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,"1; B elsin&,8r" , 

l(werer efter Bestilling eller fra Lager lt'a vor med de nyeste og bedste 
Jlaskiner forsynede', Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rojeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uhlsgarn, HamlJegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ,,~aleknher, Kork,Flaadtræ og Kateehu 
'uaves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. forespørgsler .besvares straks. 

ltedigeret af c8-ud. mag. lYill~ Lundbeck. - Tl'Ykt hos :Frantø Ohristtre .. ,. KØbenhavn 
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Kedl.e::D:l..sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 
Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indla.ndet 10 Øre pr. Petit

linje af l/S Sides Brede; for staa~nde Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Fiskeri&eretningen for Finanaaaret 
1897-98. - Kapsejladsen ved Bogense. - "Løbere". 

Fiskerihavne. - Aalenskeri',t i Fæuing Fjord. 
-:. Mindre Meddelelser. Fiskeriberetninger. -
BekendtgØrelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra .. 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffe'a 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
seredeti! hans Bopæl: .Falkonergaardsvuj 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Ferikvands~tnr 
afgiver i J uH, saalangt Forraadet 
rækker, kraftig Yngel af ægte 
Kar:per å 7 Kr. pr. lQOO Stkr. for 
14 Dage gammel Yngel, og 1 Kr. 
mere pr. 1000 for h,er Uge ældre; 
Leje af Emballage og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 

. ordinære Medlemmer gives 30 pOt. 
Rabat og gratis Vejlp:dning ved. An
læget i .A.udebo pr. Maarsø St. (Ods
herred banen). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvaridskultur Audebo,pr. 
Maarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fra en Bøsse i Fiskerhuset ved 
Holbæk Havn er v-ed Marie Olsen, 
Holbæk, indsendt 3 Kr. 17 øre. 

Nyt Imprægneringsmiddel 
for 

Sejl- og Fiskeredskaber. 

Dansk Fiskerifore~ing har efter 
en Række Forsøg med at tilfreds-

'stillende Resultat ladet fremstille 
et Imprægneringsmiduel til Sejl og 
til Fiskeredskaber. Dette Middel 
kan i konoen treret Tilstand faas 
paå Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade 20, l i Blikdunke paa 5 
Pd. < til en Pris af 2 Kr. '65 0re. 
Ved Tilbagelevering af Dunken godt.: 
gøres 65 øre. 

Det koncentrerede Middel skal 
IO ved Brugen fortyndes med omtrent 

10 GangesaamegetPetrol~um. Brugs:. 
anvisning følger ~med l\tJidlet. 



Fiskeriberetningen for, 
Finansaaret. 1897~~98. 

(Fortsat,) 

Under ,.Foretagender til Fremme 
af det danske Havfiskeri" meddeles . . 

om Islandsåskeriet, at der er sket 
et Fremskridt, idet der er dannet 
11ere 4.ktieselskaber med det For
maaI atdriTe Fiskeriet ved Island 
med Dampere; nogle udrustes med 
Liner til Torskefiskeri, andre med 
Trawl til Rødspætte- og Torskefi
skeri. Forøvrigt var ~om bekendt 
Fiskeriet under Island ringe i 1898. 

Rødspættc~skeriet blev i dett; Aar 
. fra dansk Sid'e drevet af6 Kuttere 
og- 3 aabne Baade, hjemmehørende 
i Skagen, ,Frederikshavn _ og ved J yl~ 
lands Vestkyst, Endvidere deltog 3 
færingske Kuttere i Helleflynder
fiskeriet, og Fangsten fra disse Far
tøjer transporteredes til Grimsby, 
med to Dampfartøjer "Cimbria" og 
en lejet engelsk Damper "Remus". 

Fiskeriet begyndtes som sædvan
ligt ved Nord~est1andet af Island, 
men Fisken forekom kun sparsomt 
paa de Pladser, hvor Kutterne tid
ligere havde fisket med Snurrevaad. 
Derimod fiskedes der med bedre 
Resultat af de andre Baade, der 
medbragte Garn, som sattes i større 
N ærhed af Kysterne, hvor Rødspæt-' 
ten fandtes i, rigeligere Mængde, men 
hvor Snurrevaaddene ikke kunde 
fiske. I Forventning om bedre Fangst 
paa Østlandet afgik Kutterne dertil 
allerede i Juni Maaned; men ogsaa 
her var Udbyttet sparsomt, hvorfor 
Fiskeriet sluttede allerede i August 
'Maaned. Efter Sigende skete der 
dog efter~Kutternes Afgang fra øst
landet en betydelig Indvandring af 
Rødspætter paa Fjordene. 

De, hidtil' indvundne :mrfaringer, 
at Fiskel'iet efter Rødspætter bør 
drives paa Vestlandet i Foraars- og 
Sommermaanederne lige tilSlutningen 
af August, synes altsaa bekræftede 
ved Fiskeriet i 1898. ForøvrigtIllaa 
det- med dette Aars Fiskeri for øje 
anses formaalstjenligt, at \ Kutterne 
for!lden Snurrevaad medtage Garn 
til Rødspættefiskeriet ved. Island, 
for at, kunne fiske ~ed dem, naar 
Fisken som i Aar staar nærmere ved 
Land. 

Medens Udbyttet af Rødspætte ... 
fiskeriet altsaa var daarligt i' 1898, 
blev Hellefiynderfiskeriet derimod 
drevet med større Fordel af de fæ .. 
ringske Kuttere, som deltoge der, 
og dette vil have' til Følge, at et 
større Antal af disse ville deltage i 
Fiskeriet i 1899 i Forening med· det 
danske Fiskeriselskab "Dan"s Dam .. 
pere. Desuden vil der af et i 1898 
i Københayn stiftet Aktieselskab 
"Islands Handels og Fiskeri Kom
pagni" blive sendt en nybygget og 
moderne- Tr.awldamper til Island, 
som ogsaa delvis skal afgive sin 
Fangst til de danske Trawldampere. 
Den samleqe Flaade af danske Far ... 
tøjer paa Rødspætte .. og Helleflynder
fiskeri forventes derved bragt op til 
20 Sejlkuttere og 4 Dampskibe. 

Fiskeriet ved Island har hidtil 
været hæmmet ved Mangel paa tids~ 
svarende Transportdampere, jdet Sel .. 
skabet "Dan" for Tiden kun· er i 
Besiddelse af en saadan, Dampski
bet "Cimbria". For at vedlige .. 
holde 'en ugentlig Forbindelse med 
England har man maattet leje en 
engelsk Damper, ~hvilket har medført 
betydelige Udgifter, og i det Hele 
været lidet tilfredstillende. Da imiu
lertid Driften af disse Transportdam ~ 
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pere er dyr og Foz:etagendet risikabelt, 
vil man vanskeligt kunne tilvejebringe 
den fornødne Kapital til Anskaffelse 
af en saadan Damper, og man har 
derfor andraget Regeringen om 
et Laan hertil. En Bevilling i 
dette Øjemed optoges ogsaa paa Ei
nantslovforslaget for 1890-1900 og 
vil, hvis den gives, bidrage betydeligt 
til Fremme af de islandske Fiskeri
foretagender. 

Antallet af danske Fiskere, som 
uddannes i Fiskedampere, er jevnt 
tiltagende, men der savnes endnu et 
tilstrækkeligt Antal Førere, som der
for maa udvælges blandt de danske 
Fiskere, der ere uddannede i engelske 
Fiskedampere. 

Afsætningen i England støttes be
tydeligt ved den danske-Fiskeri· 
agents Virksomhed, saavel under 
Islands:6.skeriet som under Vinterfi
skeriet med Dampfartøjerne. i Nord
søen og i de skotske Kystfarvande. 
Dette sidste har i 1898 givet et sær-
deles godt Udbyt,te. (Fortsættes.) 

Kapsejladsen ved Bogense. 

Den (Søndag den 2. Juli) af Fi
skeriforeningen for Bogense og Om
egn foranstaltede Kapsejlads forløb 
under de gunstigste Forhold. Vejret 
var prægtigt og Vinden lige tilpas. 
Det var, hvad man kalder raskt 
Vejr. 

Præsis KI. 12 gav Dommerskibet 
Signal til Løbenes ''Begyndelse, 
og forbi Dommerskibet fo'r de 
raske Sejlere i en imponerende 
Bue langt ud j Bæltet om det 
første Mærkeskib og derfra om 
andet· Mærkeskib ved Fogsand og 

Sia 

stik ind mod og om Dom m erskibet, 
og dette Løb nok en Gang, ialt 9 
Kvartmil. 

Sejladsen, der forløb uden noget 
som helst Uheld, overværedes af en 
stor Mængde Tilskuere, og den al
mindelige Mening var den, at det 
var stolte Løb, og at Sejladsen i et 
og alt var vellykket. 

Kapsejladsen var inddelt i 4 
Klasser, nemlig for Lystfartøjer, 
Brugsfartøjer, Fiskekvaser og ~iske. 
baade. . 

Bogense Kommunes Ærespræfuie 
tilfaldt Fisker J. V. Nicolajsen af 
Dræet - Baaden "Prinsessen", som 
den hurtigste Sejler i Bogense Told .. 
distrikt, idet Løbet. uden Tillæg af 
Respiten fuldførtes i 2 Timer 16 Min. 
56 Sek. 

Løbene var til Ende Kl. ca. 31/ 2, 

og derefter drog Kapsejlerne og 
Publikum under Musik til den- umid
delbari ved Bogense beliggende Fred .. 
skov,' hvor Sagfører Theill uddelte 
Præ~ierne. 

Efter Præmieuddelingen afholdtes 
i Skovpavillon en en Fællesspisning, 
i hvilken henved 100 Personer del
toge. Der udbragtes flere Skaaler, 
deriblandt for Deltagerne i Kapse}. 
lads en og for Bogense Fiskerifor .. 
ening. '- Det betonedes, at Kap
sejladsen jo ikke blot var til Lyst, . 
men at Hensigten' dermed særlig 
var dels at vække Interessen for 
den sunde Sejlsport, dels at anspore 
til Anskaffelsen af de bedste Fi-

-skeri og Brugsbaade og til U dvik-
ling af Førernes Dygtighed, '. 

Den Fest, der var knyttet til Kap
sejladsen, forløb paa den heldigste 
og fornøjeligste l\faade. - Vente
lig giver den et ikke ringe Over .. 
skudt der tilfal~e:r trængende Fi-



skere! der ere' eller blive Medlem
mer af Fiskeriforeningen' for Bo
gense og Omegn, og deres Efter
ladte. 

"Løbere" . 

Nu, da Foraarsfiskeriet er endt, 
kan det være paa sin Plads at 
minde om noget, der saa godt som 

. er forsvundet her ude i Vestjylland 
paa Grund af de sidste Aaringers 
ændrede Afsætningsforhold, nemlig 
"Løberne". Nu sælges nemlig den 
allerstørste Del af Fangsten til U d· 
landet, medens tidligere alt afsattes 
til Landboerne. 

Hvert Skibslav havde da sin "Lø
ber" , som om Eftermiddagen, naar 
Fiskerne vare paa Havet, maatte 
op i Landet for at hente Købere 
til Fangsten, der gorne bragtes i 
IJand lidt over Middag næste Dag. 
En saadan Mand kaldtes med Rette 
"Løber"; thi han maatte under
tiden flere Mil ind i Landet for at 
hente Købere, med hvem han saa 
kørte tilbage. 

Løberen fik gerno lige saa meget 
i Løn som "Havkarlen" , og sin 
"Forlods" ligesom han. "Forlods" 
bestod i to af de bedste Kuller, 
som hver Havkarl fik af sin Fangst, 
foruden Lønnen, som næsten altid 
var en vis Del af Udbyttet, der 
først opgjordes, naar Fisketiden var 
forbi, 'og før' den Tid ha vde man 
ikke Klarhed over, hvormeget der
var fortjent. 

Baa vidt· Deres Meddeler kender 
Forholdene langs Vestkysten, findes 
der nu ikke Løbere, som ere knyttede 
til Havfiskeriet. P. 
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Fiskerihavne. 

Bestyrelsesmedlem, K pt. O. Trolle 
og Foreningens Sekretær, Cand. W. 
Lundbeck, indtraf som Udsendinge , 
fra Dansk Fiskeriforening Tirsdag 
den 1 L ds. til Grenaa for at bese 
den derværende Havn, hvilken ønskes 
forbedret, hvad stærkt tiltrænges. 
Efter at U dsendingerne sammen med 
Havneudvalget havde beset Havnen, 
og af Hr. Krydstoldassistent Olsen 
faaet forelagt Planen over de paa
tænkte Forbedringer, hvilken i det 
hele kunde billiges, indtoges en Mid
dag paa Hotellet, hvor Udsendin
gerne vare Havneudvalgets Gæster. 

Den følgende Dag fortsattes Rej
sen til Hou, hvor Havnen besaas 
sammen med Hr. Hofjægermester v. 
Holstein-Rathlou, Strandkontrollør 
Nielsen og Redaktør Videbæk. Efter 
at Havnens Forbedring var drøftet, 
spistes Frokost om Bord paa v. 
Holstein -Ra thlous Lystkutter . 

Aalefiskeriet i Færring Fjord. 

Færring, den 8. Juli 1899. Som 
de foregaaende Sommere fiskes der 
i denne Tid en hel Del AaI i Fær
ring Fjord herude ved Vesterhavet. 
Det er et meget lille Vand, men 
alligevel righoldig paa AaI. Fra 
Hatboøre er der hver Sommer nogle 
Fiskere, der drive Aalefiskeri her, 
ligesom Fiskere fra Færring drive 
det i Sommermaanederne. I de 
sidste Aaringer har Resuitatet været 
godt, idet Fiskerne nu have faaet 
Greb paa at tage de store AaI, thi 
saaclanne findes i Fjorden, medens 
der tidligere næsten kun toges smaa 
AaI. Fiskerne bruge dels AaIe" 
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taad dels Krog. Disse Redskaber 
ere ikke billige, idet et Vaad koster 
ca. 12ll Kr. og ikke holder stort 
længere end 2 Aar. Vaaddet har 
en Længde af ca. 24 Favne, og naar 
det er sat i Vandet, staar det i 
Halvmaaneform. Krogene koster pr. 
Sæt af 100 Stykker ca. 2 Kr. - Til 
disse bruges som Madding i Reglen 
Smelt, som findes i Fjorden i Mil
lionvis. Der bruges ogsaa Orm, 
men undertiden erede ikke lette at 
faa fat paa. Aalene sendes ikke 
bort, men sælges til Omegnens Be
boere, og der er som Regel rivende 
Afsætning paa dem. De sælges i 
Pundevis til henholdsvis 10-25-40 
Øre pr. Pund. Det er jo ikke store 
Priser, men alligevel kan en Fisker 
gennem et helt Sommerfiskeri under
tiden tjene op til 300 Kr. Der har 
været prøvet [paa at tage Aal her 
paa Fjorden med Pryneredskaber, 
men uden Resultat, og i denne Uge 
har der atter været forsøgt en ny 
Methode. En tomastet Baad kom 
forleden om i Fjorden med Trawl 
for at tage -Aal, men det, viste sig 
ikke heldigt. Efter 2 Dages Å r
bejde var Fangsten kun tre Aal. 
Grunden menes at være, at Fjord .. 
bunden er alt for mudret. For en 
Del Aar siden fandtes der en Mængde 
Helt i ,Fjorden, men af en eller an. 
den Grund uddøde disse i Sommeren 
1888. Der har saa godt som ingen 
været at tage siden. N. 

Mindre Meddelelser. 

Varde, den 7de Juli 1899. Der 
har en temmelig lang Tid været 
drevet . Hovfiskeri i Varde Aa til 

- Ærgrelse for enhver Ven af Fi· 
skeriets passende Varetagelse. Ikke 
alene ha ve Garnene, der benyttes, 
været for fintmaskede, men desuden 
afspæres hele Aaen en halv Snes 
Steder mellem Byen og Aaens U d· 
løb i Havet. Den nye Borgmester, 
vi have faaet, synes at ville sætte en 
Stopper for' dette TI væsen. Han tog 
forleden ledsaget af en Politibetjent, 
en Tur langs Aaen for at overbe
vise sig om de fremførte Klagers 
Rigtighed. 4 Sæt Garn erklæredes 
straks for ulovlige. Man kan ikke 
andet end glæde sig over, at der er 
god Udsigt til en glædelig:Forandring 
i dette Forhold. 

Fiskeriberetninger. 

Kjøbenhavn, den 9. Juli1899. Reje
fiskeriet har i de sidste 2 iL 3 U ger 
givet ret tilfredsstillende TIdbytte, og 
der har været jævn god Tilførsel 
fra Provinserne, endogsaa fra Jyl
land, dog har Kalveboderne ligesom 
tidligere ikke leveret noget TIdbytte, 
hvorimod der ved Saltholmen i nogle 
Dage ogsaa viste sig noget bedre 
Fiskeri. 

3 af vore ihærdigste og bedst ud· 
rustede Rejefiskere herfra have brugt 
Fiskeriet ovre mellem Fyn og Lan
geland og har der fisket ret· godt i 
2 å 3 J]ger; for de To's Ved
kommende, som fiske i Kompagni, 
og have solgt deres Fangst til fast 
Pris for hele Fisketiden : 80 Øre pr. 
Pd. uden Fradag for Kommission 
eller Fragt, have fisket ret godt og 
have ganske vist kun Hrund til at 
være tilfredse med deres Akkord. 
Heraf ville kunne ses, at 'Fiskerne 
meget godt kunne faa' deres Rejer 



solgte efter V ægt, naar De s~I v ønske 
det. 

Krogfiskeriet efter AaI, som bru
ges af ikke faa Fis~ere i Sommer
maanederne, har til Da.to kun givet 
et yderst tarveligt Udbytte, end
skøndt der har været ret god Tid 
paa rigelig og god Agn; Vaadfi
skeriet har heller ikke endnu givet 
noget nævneværdigt Udbytte, for 
Tiden vel nærmest paa Grund af 
Grøde fra Havbunden, som fylder 
Vaaddene i Stedet for at give Fi
skeri; det hører nu engang med til 
Sommerplagerne. F. 

Frederikshavn, den 10. Juli 1899· 
Tilførslen var i sidst forløbne Uges 
første Halvdel ualmindelig knap, saa 
knap at mange ansaa Ugens Fiskeri 
for at være mislykk~t. Henved et 
halvhundrede Kutteres Ankomst Lør
dag og paafølgende N at ~ragte dog 
denne Antagelse ud af Verden, idet 
de fleste af Kutterne havde et me
get respektabelt Resultat ud af deres 
Fiskeri. Mellem 20 og 30 Kuttere 
indkom fra Vestkysten, hvor Fiskeriet 
iøvrigt endnu stadig væk staar til
bage for foregaaende Aars; i Far
vandet nordvest for Hirtshals havde de 
havt et Udbytte af fra 50-150 Snese 
pr. Kutter; Rødspætten vejede 14 
-22 Pd. Snesen og betaltes med 
3-6 Kr. pr. Snes. Fra Herthas 
Flak og øst efter overimod den 
svenske Kyst indkom godt en halv 
Snes Kuttere med 50-200 Snese 
hver; Rødspætten vejede 10-17 Pd. 
Snesen og betaltes med 1 Kr. 40 Øre 
-4 Kr. pr. Snes. Knap saa mange 
indkom fra Pladserne østlig af Læsø 
~ed 50-150 Snese, vejende 10--15 
Pund Snesen og betalt med 11

/ 2-

31/ 2 Kr.' pr. Snes. I Læsørenden, 
hvor der i foregaaende Uge havde 

--t-_'. 

været ualmindelig rigeligt med Fisk, 
har der denne Gang været smaat 

, med Fangst; kun 3-4 Kuttere ind·, 
kom derfra med c. 100 Snese hver, 
vejende 9-10 Pund Snesen og be
talt med 1 Kr.~l Kr. 30 Øre pr. 
Snes. I Aalborgbugt har Fiskeriet 
været jævnt godt; en Snes Kuttere 
indkom her, og nogle havde enten 
paa selve FangstpladHen solgt deres 
Fangst til Kvaser eller ere selvaf .. 
sejlede til Kjøbenhavn med den. 
U dbyttet varierede mellem 50-400 
Snese; Rødspættens Størrelse varie
rede en Del paa denne Plads; de 
flestes Fangst vejede 10-11 Pund 
Snesen og betaltes med 1 Kr. 50 
Øre pr. Snes,. nogle enkelte havde 
Fangster af bedre Kvalitet vejende 
14-16 Pund Snesen og betaltes 
med 21/ 2-31/ 2 Kr. Snesen. Fra 1. 
Juli indtraadte Hummerens Fred
ningstid i Sverrig, og fra 15de Juli 
indtræder den i Norge, saa Tilførs
len fra disse Lande bliver fremtidig 
sparsom i hvert Fald i de første 
l\'faaneder. Her har vi jo destoværre 
ikke endnu nogen Fredningstid, Hum
meren er fredløs paa !Llle Tider af 
Aaret. Fra Vestkysten har Til
førslen ikke været stor, men de for 
Tiden værende ret høje' Priser bøde 
noget paa den knappe Fangst; pr. 
Kvase fra den svenske Skærgaard 
indtraf c. 2700 Stk. og pr. Damp
-skib fra Kristianssand til herværende 
Modtagere, direkte til Tyskland af· 
gik c. 4000 Stk~, her direkte' over
losset fra Skib i J ærnbanevogne. 
Tilførslen fra Kristianssand af norsk 
Makrel har ogsaa i denne Uge været 
betydelig, c. 250 Kasser It 3 Snese; 
ved Skagen og i Aalborgbugten fan
ges af og til mindre Partier, men 
ingen af Stederne har Markrelen dog 
vist sig i større Mængder; Prisen er 
i de sidste Dsge gaaet noget i Vej
ret, der betaltes c. 13 Kr. pr. Ks. 
eD gros ab Kristianssan-d. ll." 
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Lbenhavns Ti1.førsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

1 Ugen fra 2. Juli til 9. Juli 1899. 
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Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

4 fra Frederiksh. 11520 
12 fra andre Pladser 20664 206 1 

Danske Kvaser: 
12 fra Frederlksh. 56214 s 

10 fra andre Pladser 26910 7200 
3 svenske Fisker-

~ fartøjer ... 1458 
pr. Baad og Vo~n 

" 6 S fra. nærliggen e 
Fiskerlejer •.. 7352" 1110 1080 12767 546 

pr .. Jernbane & 5 '1 9 10 

Dampskib .•.• 56648 4968 820 11 14152 82770 196586 286M 11200 1085 17884 
---- - ------------------

laIt ... 178414 4968 1026 7852 22462 82770 197616 36401 11200 1085 18480 

1) 50 Pd. Tunger og 156 Pd. Pighvar. 2) 220 Pd. Tunger og 600 Pd. Pighvar. 3) Torsk. 4) 920 Pd: 
Torsk og 190 Pd. Hornfisk. 5) 774 Pd. Torsk og 18878 Pd. HonUløk. 6) Sild. 7) 194586 Pd. Sild og 2000 Pd. 
Kuller. 8) 109l6.pd. Aal og 1851 Pd. Aaleknbber. 9) Aal. 10) 10370 Pd. Laks og 830 Pd. Ørred. 

lait er der tllf.rt 506724 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 8,00-5,25, Kassefisk 
Kr. 1,50--8,50 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 0,95 pr. Lpd.; Aal, Kr. 0.80-0,57 pr. Pd.; 
Laks, Kr. 0,50 -0,90 pr. Pd.; Ørr~d, Kr. 0,40-0,60 pr.~Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,50 pr. 
Pd.; Hornfisk, Kr. 0,40-1,00 pr. Snes; Makrel, ~r. 8,00-5,50 pr. Snes; Rejer, Kr. 0:75 
-1,25 pr. Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde Fiskeauktion 
jor Rødspætter, Sild, Brisling, Bkrupper, Makt'el, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. ~Iede.ann Junior. -

Telegramadr~: Fisch'Wiedemann. 

til )\alefiskeri . Alle Fiskesorter 
ere 17 Bt.kr. W eylnouth. mod.tag~s i KommisSion, 
Vagere- og 64 Stkr. Krab.. Dagens højeste . Priser, 
behorn (Riseg. ) billig til samt hurtig og reel Af .. 
Salg hos regning garanteres. 

. LaurenI,., •• , L. Dinesen, 
Korsør. Gl. Strud ". 

fiskekroge -Fab!iken 
- 8elmeollle l A. lit er« 18. '1 

t & ...... ".·1888 -
anbefaler sit UdBalg at alle Sorter 
.Piskekroget iaa vel i ~taalt Jærlr 
Bom Mening .. umt Pilke i Tin Ol . 
Bl,. J.i'or.enuea mod Efterkrav", 

Conrad Cbrlsteøaen • 
St. Struclltnede '1. 
1[~'f.Et 



Københavns Me.aniske 
,Net" &. Garn..,Fabrik 

I , I 

K.: L." UtzOD, "Mapiendalsvej 66. 
Telefon: Godthaab 191, 

anbefaler 

Bundgarn & Aalevaadsnet. 
Udsalg: - Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

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. 

Nylljøbing p. Falster 
i Februar 1899. 

- 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 Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bt'cvadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona • 

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

Telefonnummer ,,7' liH elsincer" , 
levcrei- efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyest~ og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader,! 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dag~ns billigste Priser og i 
bedste KvaIitetør. ..."-alekuber, Kork, Flaadtræ· o&, Kateehu 
Ila ves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

1tetliieret. af cø.ud. mag. lViU. Lundbeck. - Trykt hos Frantz ChriBttreu. København 
\ 



Nr. 29. 20. J u li. 1899 

Ked.1e:t:x::1.sb1ad.et udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse' til 
. Frantz. (. hrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit .. 

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

(ndhold; Fiskumangel i Bohuslen. - Fillke· 
l'ikonventionen. :- Fiskel'iheretningen for Finanll
aaret 1897-9~. - Anholdte Travlere. - Kapsejl~d8. 
- Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. -
Bekendtgørelser. 

Dansk fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Køqenhavn V, er aabent 
Cra 9-1t. Redaktøren af M.edlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanomose
gaardsvej 2A, il S. Sager vedrøre~de Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Koato.ret. 

Breve og ll-ndre Forsendelser til For
erilngens Konsulent bedes altid alene adres

, serede ti! hans Bopæl: Falkon~rgaardsvejl6, 
København, V •. 

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

" 
Dansk Ferskvandskultur 

afgiver' i Juli, saalangt :Forraadet 
række-r, kraftig Yng el af ægte' 
Kar per a 7 Kr. pr. 1000 Stkr. for 
14 Dage gammel Yngel, og 1 Kr. 
mere pr. 1000 tor -hver'Uge ældre; 
LeJe af Emballage og Fragt· bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforening~ 

. ordinære ,Medlemmer gives 30 pOt. 
Rabat og gratis Vejledning ved An

,læget i Au,debo pr. Maarsø St. (Ods:
,herredbanen). Bestillinger' adresseres 

.~ Dnpsk Ferskvandskultur Audebo pr. 
'l\faarsø""Qdsh .. Emballage retur~eres 
Adr. Holbæk. 

Fiskømangøl i Bohuslen. 

I Følge Indbel'etning til Udenrigs
ministeriet fra Generalkonsulen i 
Gøteborg, er Tilførslen af fef$k fisk 
i Bohuslens Skærgaatd for Tiden 
usædvanlig knap, idet der med Und .. ' 
tageIse af Makrel, saa go4t som i,ntet 
fiskes. Generalkonsulen mener' der- ' 
for, at Tilførsel fra Danmark af fersk 
(ikke ispakket Fisk) saasomKuller, 
Torsk, Pighvarre, Slethvarre og Rød .. 
'spætter vil. vise sig lønnende. 

Udenrig8DllDføterlet, d.' 15. Juli 1899. 

Nyt Imprægneringsmiddel 
for : . 

Bejl.. og' Fiskeredskaber: I , 

Dansk Fjskeriforening ha.r efter 
en Rækk-e Forsøg merl at tilfreds .. ' 

. stillende Resultat" ladet ,fremstUla 
, et :tmpl'ægneringslnidd~l til Sejl og 
til· . Fiskeredskaber. Dette":}Hddel 

'kan i koncentreret. Tilstnnd fn1l8 I 

paaDansk. E'iskeriforenings -Kontor, I' 

~toringad~ . '29t' . i 'Bl!kdlJ:nke'paa 5 

'v 



, 
Pd. til 'en Pris af .-2 Kr. ,~tn>øre.~ 

,c Ved THbag('lcverillg",afDttnk~ngodt~ 
gøres 66 ø~. ',- . " 
Detkoo~trere-de ,Middel skal 

ved Brngert ,fQrtyndes med omtrent, 
IO GarigesaamegetPetro!eum. Brugs
anvisning følger med Midl~t. . 

Fiskerikonventionen. 

Til R. B. telegraferes fra Stock
holIll : 
, Udenrigsminister, Grev Douglas 
og den herværende danske Gesandt, 
Gre~ Bpo'tmeck har i, Gaar 'under .. 
tegnet en Konvention med dertil 
hørende Protokol' angaaende Ordnin-

. gen af Fiskeriforholdene i de danske 
og svenske Farvande. .Konventionen 

, træder i Kraft straks efter, at Ra
tifikationerne ere ndvekslede. 

Fiskeriberetningen for, 
Finansaaret 1897--98. 

(Fortsat.) 

Fiskehandler Brønnum i Frede
rikshavn, der har faaet Understøttelse 
til Forsøg med et nyt Redskab til 
Fangst . af Sild, beregnet til at stille ' 
i' forske~lige Dybder, eftersom Silden 
gaar ,lavt eller, højt, har om disse . 
Forsøg afgivet følgende Beretning: 

Den 12te I;>ecem ber i A. be
stemte jeg mig til at leje Trawl
dampskibet "Dania", tilhørende Ak
tieselskabet "Dan'" i København. 

'"Danip." 'afgik fra, Hull i England 
den 16de s. . M. om Morgenen og 
ankom til Frederikshavn den ISde 
om Aftenen. Den 19de og 20de 
wedgik til at gøre Skibet ~lart og 

1lringe~~skaberne om' Bord. Den 
~Otl~ om Eftermiddagen var alt' i 
Orden, • og' jeg' gik Kr. 4. til Søs med I 

Dampskibet, 'hvor Ku:rsensattes mod 
Svenskekysten ved Marstrand. ··Det 
blæste Nordvestkuling med temmelig' 
høj 'Sø; men efte~haanden' som vi ' 
nærmede os Kysten bedagede Vejret 
sig, og Søen lagde sig;' Vi ankom' 
ud for Marstrand Kl. 12 N at ca. 
3/4; Mil fra Land. .Redskabet blev 
straks sat ud, men -det viste sig, at 
,det var for lid t V ægt paa Skovlene, 
og vi toge derfor Redskabet ind og 
paabyrdede det med V ægt, ,Red .. 
skabet sattes paany ud, hvorefter 'vi 
gik med sagte Fart sydover mod 
Vinga, Rednkabet toges ind Kl. 4 
Morgen, men . der var ingen Sild 
fanget', Forsøget indstilledes til Dag· 
gry,a,Usaa dtm21de. Vejret v,ar 
god... Redskabet sattes ud igen, og 
det stilledes til at gaa med øverste 
Kant oven i Vandet og den' nederste 
Del 6 a 7 Favne nede i Vandet;. vi 
gik med sagte Fart fremdeles syd .. 
nver mod Vinga. KI. 10 Formiddag 
sattes Baaden ud. Vi roede h'en 
over 'Redskabet for at se, hvorledes 
det gik" i Vandet, og vare vi alle 
enige om, at dersom vi kom for Sild, 
vilde vi med dette Redskab kunne 
tage Mængder. Vi forsøgte da liele, 
Dagen imellem Pa~ernosterne og 
Vinga, ca., 3/4 ~ 1 Mil fra Land; men' 
vi fik ingen Sild. Da vi ment~,at 
Silden mulig gik dybere i: Vandet, 
og vi med den Vægt, vi havde til 
Raadighed til at belaste' Skovlene 
med, ikke kunde faa disse 'til at 
synke dybere paa saa dybt Vand, 

,soJD vi ønskede, beslut~ede jeg at 
løbe til Frederikshavn for at erholde 
den, manglende V ægt. ·Vi ankom til 
Frederikshavn den 22de om Morge-
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, 
nen, fik' Redskabet i Orden, indtog 
Kul til Skibet, og afgik samme' Efter
middag KI .. 3. Vi satte Kursen for 
Vinga, hvor vi ankom om Natten 
KI. 1. Vi havde Vinga i Sydost i 
ca. 1 Mils Afstand, og vi udsatte 
Redskabet saaledes, at den nederste, 
Del af samme blev 25 Favne under 
Havets Overflade, hvorefter-- vi gik 
med sagte Fart nordefter langs Land 
til RI. 3 Morgen. Redskabet toges 
ind, men der viste sig fremdeles 
ingen Fangst. J eg besluttede da at 
gaa op imod Tdndelcn, for at gøre 
Forsøg tværs over mod Vinga. Den 
23de, Morgen KI. 6, fik vi Trinde
lens Fyrskib i Sigte i Sydsydvest og 
løb dere.fter ca. 1, Mil ind i Syns
kresen af Fyret, satte da Redskabet 
ud igen, 10 Favne under Vandets 
Overflade, og gik med sagte Fart 
overmod Vinga. Redskabet toges 
ind hveranden Time. Der viste sig 
Sild, men ikke i Mængde. Forsøgte 
paa samme Strækning med Redska
bet 15 Fa vne und~r Vandets Over
flade. Ogsaa paa denne Dybde viste 
sig Sild, men kun enkelte Stykker. 
Da jeg ikke kunde forstaa, at Fang;. 
sten var saa ringe, besluttede jeg 
at løbe til Gøteborg for at faa Op
lysning 'om, hvor Silden stod, ogpaa 
Vejen dertil, ,nemlig inde ved Bud· 

, skær, laa alle de svenske Fiskere 
med deres Vaad paa Sildefangst, 
og der viste sig at være Sild: nok. 
Vi ankom til Gøteborg OlU Aftenen. 
N æ~te Dag, den 24de, fik jeg Oplys
ning om, hf~r Silden stod, men det 
var desværre inde mellem Skærene, 
og der maatte vj; som fremmed Nation, 

'ikke fiske. (Fortsættes.) 

Anholdte Trawlere. 

Frederilcshavn, den 14de Juli. 
Fiskeriinspektionsfartøjet, Torpedo
baaden "Springeren", anholdt iaftes 
4 fremmede Trawlere, som fiskede 
nordøst af Skagen paa dansk Sø
territorium, nemlig "Montag" af 
Bremen, "Zarina" af Grimsby samt 
"Faleon" og Desideratum af Hull. 
Sidstnævn~e Skib n,ægtede at følge 
mea, angivende, at Maskinen var i 
Uorden, hvilket dog ved nærmere 
U ndersøgelse viste sig ikke at være 
Tilfældet. Mens denne U ndersø
gelse fandt Sted, søgte "Faleon" at 
undslippe, men forfulgtes og indhen
tedes af "Springeren". Trawlerne 
idømtes senere Bøder fra 200-300 
Kr., "Zarina" desuden en Erstat
ning af 230 Kr. for ødelagte Fiske-' 
redskaber. Det konstateredes, at 
Maskinen paa Desideratum var skilt 
ad med Villie. Trawlredska.berne 
og Fangsten konfiskeredes, og Kap
tajn Richertson fik desuden en Bøde ' 
paa 100 Kr., fordi han fornærmede 
Re~ten ved Udbruddet' "Yoa are 
not Gentlemen". 

Ft'ederikshavn, den 16de' J uH. 
Torpedobaaden "Sp1'ingeren" an .. · 
anholdt i Formiddag Trawldamperen 
Zarina, Kaptajn James Lawson, af 
Grimsby, der fiskede paa dansk Sø" 
territorium i Farvandet udfor Højen. 
Zarina, der indbragtes bertil i Efter
middag, er den samme Trawler, som 
i Onsdags Aftes anholdtes i F~r
vandet ved Skagen. 

Frederikshavn, 17. J uH. Damp
trawleren Zarinas Kaptajn er 'Ved 
Sørettens Dom idømt en Bøde af 350 
Kr. ;' endvidere blev al Tra.wl ·og 
Fangsten samt alt om Bord værende 



, staaltl'ossek~nfiskeret;~sa:a:ledesf at 
Skibet foreløbig, er ude af Stand, til 
at trawle." 

Kapsejlads. 

. Den 25. Juni af holdt Fiskerifor
eningen fra Hou og Omegn en Kap
sejlads, til hvilken Folkethingsmand 
J ens Busk var indbudt, og desuden' 
var Torpedobaåden "Springeren" 
kommen tilstede. Sejladsen tog sit 
Udgangspunkt fra Hou Havn, paa 
hvis Forbedring ved Statens Hjælp 
der netop for Tiden arbejdes, og 
som vilde kunne faa en ikke ganske 
ringe Betydning, hvis de ikke sær
lig store Midler, der fordres til dens 
Forbedring, blive bevilgede. 

Udfor Havnemolen lua Hof jæger
mest~r Holstein-Rathlous Lystkutter 
"Echo" flagsmykket fra Top til Dæk. 
Den fungered.e som Dommerskib, og 
ombord paa den var "Springeren (( s 
Officerer samt en Del af Fiskeri
foreningens Bestyrelse, der deltog i 
DomIl!erhvervet. 

Den friske· Morgenbrise var ef ter
hannden .stegen til en stærk Blæst, 
og da Starterskudet KI. 11 dun
drede fra "Echo"s smaa Bronceka
noner, var det bleven en halv.Storm. 
Men. det betog ikke Fiskerne Hu
møret. Flot svingede den ene Fi
skerbaad efter den anden forbi Dom
merskib~t, og for alt det Pres af 

. Sejl, Baadene kunde taaIe, satte de 
ud mod Kattegat, der viste Tænder 
i Dagens Anledning. Kapsejladsen 
havde 'ikke det ringeste Uheld at 
opvise. 

En god halv Time, varede det før 
alle de 23 Baade, der deltog i Kap
sejladsen, havde passeret "Echo", 

" , 

og ~aa tog en .lille fornøjelig Kap
roning mellem Fiskerpiger og;.Drenge·, 
sin Begyndelse. Det var forhold s
V'is haard Sø 'paa dette Tidspunkt, 
og dal det ikke ivar udelukket, at en 
af de smaa Bande kunde drive til
søs, var Chefen for "Springeren" 
saa els~v~rdig at lade Skibets Jolle 
krydse rundt i Farvandet paret. til 
at tage Affære, hvis Jet skulde vise 
sig nødvendigt. Det blev det hel
digvis ikke. Trods 'Blæst og Strøm 
klarede de smaa Roere sig saa flot, 
at enhver Landkrabbe maatte mis
unde dem. Ikke mindst de to unge 
Pigebørn, der deltog i Roningen, 
viste, at Saltvandsluft og Fiskel'kost 
giver Sener i Armene. 

Om Eftermidd~gen var der Fæl
læsspisning for Foreningens Medlem
mer. Ved Bordet 'præsiderede Hou 
Fiskeriforenings Formand, Strand
kontrollør, Nielsen' og bød Velkom
men. Derefter talte Chefen for 
"Springeren" for Hs. Majestæt Kon
gen. 

Efter at Nationalsangen var sun-
gen, talte Redaktør Madsen Vide
bæk for Fædrelandet og Hofjæger
mester Holstein-Rathlou udbragte et 
Leve for Hovedpersonerne ved Fe
sten. Kontrollør Nielsen takkede' 
for den store Interesse, der vistes 
Fisl{eriforeningen. Folkethingsmand 
J ens Busk talte fOl' Kvinden, og 
der blev endnu holdt flere Talel. 

Mindre :Medde~lser. 
--, 

Vedtægterne for Jssefjord. Isse
fjorden, den 8. Juli 1899. Da de 
Vedtægter, man hidtil har haft for 
Fiskeriet i Holbæk Fjord, Brams .. 



næs Vig, Lammefjorden og Nykø
bing 'Bugt, 1 flere Henseender have 
været f ol'skellige, er der i længere 
'Tid af flere af de herboende Fi-

. skere blevet arbejdet for at faa fast
sat en ensartet Vedtægt, dtlr var 
gældende for hele Issefjorden, idet 
man mante, at en sandan Vedtægt 
vilde være uf stor Betydning for Fi
skeriets Udvikling og Bevaring. I 
denne Anledning har der derfor 
blandt Fjordens Fiskere cirkuleret 
en Adresse til Underskrift angaaende 
Ophævelsen af de gældende Vedtæg
ter og Fastsættelsen af en fælles 
Vedtægt for Fiskeriet i hele Isse
fjorden.' Fra Landbrugsministeriet, 
hvortil Adressen med Underskrifterne 
i Foraaret blev indsendt, er der 
imidlertid nu kommet Meddelelse 
om, . at da det ikke af den fremsendte 
Adresse kunde anses for godtgjort, 

'at et Flertal af de omboende Fi
skere ønske en saadan Vedtægt op
rettet, har Ministeriet ikke kunnet 
foretage videre i Sagen. S. J. 

33.3 

Belønnede Fiskere. Gennem det 
tyske Gesandtskab har U denrigsmi
nisteriet modtaget et Beløb af 780 
Kr., som den tyske Kejser har skæn
ket Besætningerne paa Rednings
baadene" i Lønstrup og, Ballerup. 
samt de Personer, der betjene Ra
ketappuratet, til Belønning fpr den 
kække og hurtige Hjælp, de i De
cember Maaned forrige Aar ydede 
Besætningen paa den strandede 
Kielerdt\mper "Hinrich" . Gaven ud
deltes - efter Meddelelse til os -
i forrige Uge med 30 Kr. til hver. 

Fra Thyborøn skrives der til os 
under 15. ds.: Anlæ~sbroen, SQm 
Vandbygningsvæsenet i indeværende 
Sommrl' er i Færd med at opføre 
her i Kanalen ..-.. ud over Høfde 

Nr. 63 - mangler nu kun ca. 50 
, . I 

Fod i at være naaet ud i den pro.; 
jekterede Længde. Desuden er man 
endnu tilbage med fornøden An'brin
gelse- af de Brostøtter, som den nye 
Konstruktion medfører. Det ser' ud 
til, at man kan vente nogen Ti1san~ 
ding, som Bro~m skrider' frem, og 
for Tiden har man kun 5-6 Fod 
Vand ved dens Y derenC:e. Men 
selv med denne Vandstand vil Broen 
kunne yde fortrinlig Nytte, navnlig 
for Fiskeln~ttere, der kunne lægge til 
og lade og losse. 

Der vil blive bygget Spor fra 
Broen og ind til Thyborønbanens 
Station. 

Harboøre, d. 17. Juli 1899. En· 
delig bliver det til Alvor med Aab
ningen af Jernbanen fra Lemvig og 
herud; Trafiken vil blive drevet fra 
Lørdag den 22. J uH, men kun her 
til Kirkebyens Station, medens det 
endnn vil vare en Tid" inden Linien 
helt ud til Kanalen bliver færdig. 
Aabningshøjtideligheden skal først 
finde Sted, naar hele Banen skal 
tages i Brug. 

Fra Island hører man stadigtvæk 
kun gode Efterretninger fra de under 
Island fiskende Kuttere, det Piaar 
godt med Fiskel'iet og de i England 
opnaaede Priser ere tilf~_sstinende. 
Indtil for kort Tid siden i hvert 
Fald foregaar Fiskeriet endnu r' paa 
Øntmdarfjord. D. 

Fiskeriberetninger. 

Ringkøbing Klit, d. 15. Juli 99. 
D~t rige Aalefiskeri vedbliver her i 
Fjorden og syne.s omtrentlig usvæk- \ 
ket, saa Fangsten stadig er ønskelig 
god. 



per, \ el"~ for at -delta~e i TId byt t,et, 
til nu ankommen tre fremmede Fi;. 
skerbaade. 

_ Sjælden rig AaJefangst. Ha1-boøre, 
den 17. Juli 1899,. Sommerens Tøl'ke 
og næsten tropiske Varme har be
virk-et,- at :mange af Sognets talrige 
Indvande enten have fi:leget lav Vand-

'stand eller ere udtørrede. Det sidste 
er' saaledes Tilfældet med den store 
Kanal, der gaar om Sognets Y der
dæmning. Af denne Grund gives 
der Anledning til rig Aalefangst, og 
saavel ældre. som meget ungdomme;. 
lige Lejlighedsnskere have i det sidste 
Par Uger navnlig haft rigeligt Ud
bytte i saa Henseende. Mange Bmaa
drenge have ved at gaa et Par Ti
mers Tid i den mtrddrede Kanalbund 
kunnet tage indtil en halv Snes Pd. 
gode Aal. 

Et Fiskeri, der aldeles fordunkler,
hvad man tidligere har hørt, gjorde 
to Mænd i Mandags og Tirsdags 
ved Glibning I i et mindre Indvand 

,tæt ved Kroen, hvor Vandstanden 
var sunk~n til omtrent 1/2 ,Alen. I 
disse to Dage toge de nemlig 250 
Pd. AaI, og de fleste vare af god 
Størrelse. Forholdet kan synes utJ.'o
ligt; men det el' dog i enhver Hen
seende tilforladeligt. 

Frederikshavn, den 17. J uH 1899. 
Skøndt Rødspætten ikke er rigelig 
til Stede, har Ugens Udbytte paa 
Grund af det rulige Vejr for de 
flestes· Vedkommende været tilfreds-

'stillende. Omtrent hver Dag bragte 
Tilførsel fra Vestkysten, og' Lørdag 
og Søndag ankom en Snes Kuttere 
derfra; der er vel iaIt tilført ca. 
40 Laster fra Vestkysten; Fiske
riet er foregaaet meget spredt pall. 
Strækningen fra Hanstholm til Ska
gen, Udbyttet hal' varieret mellem 

60' og 200 Snese, Rødspætten' vej
ede 14-24 P.t!. Snesen og betaltes, . 
med 3. Kr.~6 Kr. pr. Snes. Mindre 
Partier: Skærissing var paa Grund 
af Varmon omtrent usælgelige. Fra I 
Fangstpladserne ved Læsø- indkom 
f'n halv Snes Kuttere. med fra 40-
100 Snese pr. Kutter, Rødsp4Btterne 
vejede 12-18 Pd. Snesen og betaltes 
med 2~4 Kr. pr. Snes. FraAalborg
hugt og Herthas FLak indbragtes 
Fangster paa 50-200 Snese, Rød .. 
spætten var omtrent af ens :'Kvalitet 
fra disse Pladser, vejede 10-14 
Pd. Snesen og betaltes. med 1-2 
Kr. pr. Snes. I de sidste Uger 
have de Fiskere, som drive Hum
merfiskeri under Læsø, havt ganske 
godt IT dbytte, d~res Fangst er solgt 
i fast Regning til en bestemt Pris 
Aaret rllndt- til et Firma i Hamborg. 
Ogsaa Vestkystfiskerne have Gavn 
af de rolige Vejrfornold, saa Røgt
ningen af Teinerne kan gaa uhin
dret. AlleHu~merlagrene i Kri
stianssand ere nu siden Frednings
tidens Indtræden under Toldvæsenets 
Kontrol, da der kun maa udføres fra 
Lagre, fiskede inden Fredningstiden 
indtraadte; til herværendeEksportører 
udførtes ca. 2000 Stkr. og til det tyske 

. Marked afgik ca.7000Stkr., her direkte 
oveI'losset i Jernbanevogn, der be
tales ~u 1 Kr. å 1 Kr. 5 Øre pr. 
Pd. en gros ab Norge. I de sidste 
Dage er Makreltilførslen fra Kri
stianssand pludselig stoppet,saa det 
er maaske allerede Slut med Fiske· 
skeriet under N orge, der forøvrigt 
har givet et udmærket Resultat i 
Aar. I U gens første Dage tilførtes 
ca. 250 Kasser å 3 Snese, der be
tales 11-12 Kr. pr. Kasse, en gros 
ab Kristianssand. 11. 
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københavns rorersel af fersk Fisk 'direkte fra Fiskeplads 
og pr.' Jørnbane & Dampskib' 

1 Ugen trag.Juli til J6. Juli 1899' .. 
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en=-= l CIS ~ CIS = "Cl -. a:!. et>. '§~ ~;; 
0:2: CIS CD 

:::c~ ~bL> :E bL> cC CIII 
~ CD ~ 

Ol) .. Do. tI)~ bL> ti) o o < o 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

2 fra Frederiksh. 4356 
11 fra andre :PladB~r 12780 236 1 250 8 

Danske Kvaser: 
3 fra Frederiksh. 12600 5 -5 fra andre Pladser 8280 60 1 5760 
8 svenske Fisker-

, fartøjer .•• 3186 50 1 /, 

pr. Baad og Vo~n .. 7 fra nærliggen e b 9 -
Fiskerlejer . • • 6736 4 880 980 12470 307 

pr. Jernbane- & Il 8 10 11 
-

8800 Dampskib ...• 18736 5400 600 2 400 4 8244- 68533 27800 11100 163U 16280 
/ --

59938 
--------------------

laIt ... 5400 946 7386 14884 8800 69513 40270 11100 1630 16567 

1) Pighvar.' 2) 400 Pd. Tunger' og '.100 Pd. Pighvar. 3) Sletter. 4) Bøupper. 5) Torsk. 6) 864 -Pd. 
Torsk og 7380 Pd. Hornfisk. 7) Sild. 8) 67783 Pd. Sild og 750 Pd. Kuller. 9) 10698 Pd. Aal oS 1772 Pd~ 
Aalekvabber. 10) Aal. 11) 10800 Pd. Laks og 300 Pd. Ørred. I ,-

lait er der' tllf.rt236434 Pd. 
, , 

Betalt Gennetnsnitspris af Opkøbel'~: Rødspætter-: levende, Kr. 3,25-6,50,' Kassefisk 
J{r. 3,OO·-5~00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,00 pr. Lpd.; Aal, Kr. 0.25-0,60 pr. Pd.:; 
Laks, Kr. 0,60 -1,16 .. pr. Pd.; Ørred, Kr. 0,50-0,80 pr. Pd.:; Gedde, Kr. 0!80-0,50 pr. 
Pd.;, Hornfisk, Kr. 0,&0-2,00 pr. Snes; Makrel, Kr. 3,00-5,00 pr. Snes; ReJer, Kl'. 0:40 
-1,00 pr. Pd,', . ' 

BE'KENDTG0RELSER 
.~--' . 

Eckernførde' Fis'keauktio-n' 
for~Rød8pætter, Sild, Brislingj Bkrupper, Makrel, 4,al og ~tenbiiIer. 

Daglig Afregning og Penge., " .. Højeste Priser. 
H. WiedemaDDjunlop~,' . - '~ 

Telegramad!". : Fischwiedemann.' 

til }\ålefiskeri 'Alle FiskesorttrEnDrivkvase. 
~e 17Stkr. W~Ylllouth modtages f KomIIH.~on,; med Y~d ?R Sejl 
Vageraog 6~Stkr. Krab, Dagens· ~øjeste'FrJ$er-, er .. bij11g '. til Salg 
benorn (Riseg.) biI1igtil, sa.mthurtig ogre~l ,~f.. liosPederLar
Salg hos ~ , regning garantere~. '., . øen.,-·:Knudsbypr. 

La.r~Dherl,L.> D, .... ~D,· . Vordingborg. . -
. / Ioner. 81/StrIB.' 4-1.· .',. ,., ... , 

.J. 
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Københavns· Mekaniske· . 
,'Net " Garn~Fabrik 

ltI. L. Utzon, MaPiendalsvej 66. 
Telefon: Godthaab 191, 

anbefaler 

Bundgarn· &A.alevaadsnet 
Udsalg: Gl. Strand' 44. Telefon: 2671. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

ulds8ejld~g, direkte ind
,kjøbt, tilbydes langt under 
"gangbare Priser. 
Vandtæt præpareret Dug. 

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nyltjøbing p. Falster \ 
i Februar 1899. 

I 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Due, 
disse sendes a~tid frit. 

f. 'N. ,Hall11-08. 
Telefon 129. 

A'ltona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

~FOVå.dr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,79 ø eløin&,ør" • 

l\}verer efter 'Bestilling eller fra L.ager- {tea vor med de nyeste og bedste 
. ~I askiner 'fOl'synede, Fabrik: 'Silde-, Rødsp~ttegarn Aaleru8~t',Aalerad~r, 
Rejeruser, Rej~rad8r, Bundgarn samt alle 'andre Slags Næt,og Garn. -BOtn
,f,lttsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til-Dagen} billigste-Priser og i 
bl,dste Kvaliteter. _~alekuber, Kork, Flaadtræ- 0lr Kateehu 

. la~,ve8 paa Lager. " ',.. .. 
H~ndlende gives Rabat. ' Fore8pørgsler, besvare8 straks. 

i\~di,eret -af cø.ud. ma.g., 'lYill., ,Lundbeck. - Trykt· ~os Frantz Ohriattretf, KøbenlUtifJl 



Nr. 30. 27. Juli. 1899 

Ked1e:D:Lsbl..adet udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttre~, Grønnenade IO, København K. Prisen er for In~landet 10 Øre pr. Petit
linje af lIs Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

I n dhold: Danmarks Fiskehandlerforening. -
»Fiskerskolen". - Nyt ImIJ'l"Ø'gneringsmiddel for 
Bejl- og Fiskeredska.ber. - Fiskeriberetningen for 
Finaneaaret 1897-98. - Mindre Meddelelser. Fl
keriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Flskeriforerdngs 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 aleneadres
serede ti! hans Bopæl: FitlkonergaardsveJ 16, 
København V. 

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

Dansk Ferskvandskultur 
afgiver i J uH, saalangt Forraadet 
rækker, kraftig Yngel af ægte 
Karper a 7 Kr. pr. 1000 Stkr. for 
14 Dage gammel Yngel, og 1 Kr. 
mere pr. 1000 for hver Uge ældre; 
Leje af Emballage og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 pCt. 
Rabat og gratis Vejledning ved An
læget i Audebo pr. Maarsø Bt; (Ods
herred ban en ). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebopr. 

. Maarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Danmarks Fiskehandlerforening. 
Vi gøre opmærksom paa omstaa

ende Annonce angaaende Danmarks 
. Fiskehandlerforenings Aarsmøde. 

"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 hule Kursus'et, 
saaledes at der kun undtagelsesvis 
vil kunne tilstaas Optagelse for kor
tere Tid. 

Andl'agender 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 Anbefalinger, 
samt forsynede med nøjagtige Op
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder, Trang og· øvrige personlige 
Fo~hold, særlig om han . faar Amts· 
tilskud, og hvor stort da dett~ er. 

P. u; V.' 
A ..... ·Bo ...... 



Nyt Imprægneringsmiddel 
for 

Sejl- og Fiskeredskaber. 

Da.nsk Fiskeriforening har efter 
eD' Bække Forsøg med et tilfreds
stillende Resultat· ladet fremstille 

I et Imprægneringsmiddel til Sejl og 
til Fiskeredskaber. Dette Middel 
kan i konoentreret Tilstand faas 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Stormgade 20, i Blikdunke paa 5 
Pd. til en Pris af 2 Kr. 65 øre. 
Ved Tilbagelevering af Dunken godt
gøres 65 øre. 

Det koncentrerede Middel skal 
'\Ted Brugen fortyndes med omtrent 
10 Gangesaameget Petroleum. Brugs .. 
anvisning følger med Midlet. 

Paa Foranledning gøres opmærk
som paa, at Prisen 2 Kr. 65 Øre 
kun gælder, naar Vædsken afhentes 
paa Kontoret. Ved Forsendelse 
kommer Budpenge og Fragt brev 
75 Øre til foruden Fragten. Naar 
Betalingen forud indsendes, maa der 

,derfor sendes 3 KI'. 40 Øre samt 
20 Øre til Banefrimærke, iaIt 3 Kr. 
60 øre. Sendes Præparatet mod 
Opkrævning, vil der blive opkrævet 
3 Kr. 4:0 øre. 

Fiskeriberetningen for 
Finansaaret 1897--98. 

(l!'ortsat.) 

Samme Dags Eftermiddag gik vi 
til Søs, idet jeg mente at kunne 
g~re Forsøg, eftersom Fiskerne vare 

. tagne hjem i Anledning af Høj~ 
tiden; men da vi kom udenfor Skæ
rene. var Kulingen saa haard og 

Søen saa høj, at vi intet kunde 
udrette. Vi vendte da om og gik 
ind bag Skærene, hvor vi ankrede 
for at oppebie gunstigere Vejrfor
hold. Juledag den 25de stor Ku
ling og Tykning til over Middag, da 
flovede Vinden, og det klarede lidt. 
Vi lettede straks og gik til Søs uden
for Skærene, satte Redskabet ud, 
hvor vi mente, at Silden stod; men 
da Kulingen fremdeles var haard og 
Søen høj, maatte vi foroere med 
fuld Kraft for at styre Skibet imod 
Søen. Det viste sig, at Redskabet 
ikke kunde svare dertil, og da vi 
efter en Times Forløb indtog det,. 
var det sprængt paa den f>ne Arm, 
og Forsøget v~r altsaa mislykket. 
Skibet holdtes paa Søen, medens vi 
reparerede Redskabet. Vare færdige 
hermed RI. 10 Aften, satte Red
skabet ud igen og gik atter med 
fuld Kraft i ca. 1 Time. Tog Red
skabet hid, og det viste sig, at det 
atter var brækket, ja saa beskadiget, 
at vi ikke selv kunde reparere det. 
Vi besluttede da at gaa til Frede
rikshavn for at faa Skaden udbedret. 
Hertil ankom vi den 26.de om Mor· 
genen. Redskabet bragtes i Land. 
Det blæste en Storm af Vestsydvest, 

» 
hvilket ogsaa var Tilfældet hele den 
27 de. . Den 28de fik vi det istand· 
gjorte Redskab om Bord; men Stor
men var endnu for haard til at gaa 
ud. Den 29de bedagede Vejret sig, 
og vi afgik om Eftermiddag.en KI. 3 
for at gaa op imellem Anholt og 
KulIen og der gøre Forsøg, idet. det 
var mig meddelt, at der skulde findes 
Sild. Vi ankom til Bestemmelses .. 
stedet den SOte om N atten KI. 2. 
Redskabet' sattes ud 5 Favne under 
Vandets Overflade. Vi gik med 
sagte Fart sydostover og toge Red· 



skabet ind hveranden Time. Om 
Morgenen tiltog Kulingen, og det 
bfæste meget haardt med Snetykning. 
Da der slet ingen Sild viste sig, be
sluttedes at indstille Forsøget til en 
anden A arstid , hvor Vejrforholdene 
bedre vilde tillade dette. Vi søgte 
Havn i Helsingør. Det var vor 
Hensigt straks at returnere ttl Fre
deriksha'fn, men Storm og Snetyk
ning forhindrede os i at gaa derfra 
før Nyiaarsdag. Vi ankom til Frede
rikshavn den 2den Januar KI. 6 
Eftermiddag. Skibet blev gjort klar, 
og Redskabet taget i Land, saaledes 
at Skibet straks kunde afgaa til HulI 
igen. Vi skulde betale 'for Skibet, 
indtil det kom til England. Skibet 
blev dog stoppet i 2 Dage paa Grund 
af Kedelprøve, og afgik ,først herfra 
den 6te om Morgenen. Det ankom 
til Hull den 9. 

Redskabet er i Orden, og det hen
ligger klart til paany at tages i 
Brug. 

Efter Udsagn fra alle, der have 
set Redskabet gaa l Vandet, saa vel 

. som ogsaa efter den Erfaring, jeg 
selv har indhentet, er det hævet over 
enhver Tvivl, at det vil egne sig til 
at fange saavel Sild' som Makrel, 
naar det kan komme for Stimer. 
At Forsøget imidlertid til Dels er 
mislykket, maa hovedsagelig tilskrives 
det stormfulde Vejr, der netop ind-

I 

traf, medens Forsøget stod paa. 
Det er min Hensigt i den kom

mende Eftersommer at optage For
søget, og da at benytte Sejlskib dertil, 
idet Dampkraft er for kostbar. 

Som meddelt i sidste Beretning 
var der af Staten blev en bygget en 
Prøvedæksbaad i S. Vorupør, med 
denne er der i 1898 foretaget nye 
Forsøs, efter at der var gjort et 
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Par Forbedringer ved den. Baaden 
benyttedes til Helleflynder- og Tor
skefiskeri, og der fiskedes i Februar, 
Marts og April for iaIt 2246 Kr. 
67 øre. Baaden har vist sig meget 
hensigtsmæssig til ~iskeriet fra Jyl
lands Vestkyst, h,ilket ogsaa frem
gaar af, at der allerede nu paa 
Vestkysten er bygget 18 Baade af 
denne Type, nemlig 13 i Vorupør, 
1 i Stenbjerg, 2 i Vangsaa og 2 i 
Klitmøller. Der kan da næppe være 
Tvivl om, at denne Baadtype frem
tidig vil blive meget benyttet ved 
Fiskeri fra Jyllands Vestkyst og 
derved bidrage betydelig til dettE's 
Fremme. Det fremhæves særligt af 
Fiskerbefolkningen, at Brugen af 
denne Baadtype i Forbindelse med 
Læmoler paaKystenvil tilvejebringe 
Muligheder for at drive et sikkert 
og lønnende Fisken fra den jydske 
Vestkyst. 

Bugser- og Redningsdamperen "Vest
kysten"s Virksornhed i 1897. 

Dampbaaden "Vestkysten" har fra. 
1. Januar til 31. December 1898, 
været iaIt 316 Dage pa.a Stationen 
i Thyborøn-Kanal, eller i Virksom
hed der omkring. 33 Dage ere med .. 
gaaede til Kedel- og Maskineftersyn, 
samt til aarligt Eftersyn paa Bur
meister & Wains Værft i København, 
medens 16 Dage ere Rastdage.Her
til ma~ dog bemærkes, a.t Kedelrens .. 
ningsdagene til Dels ere Rastdage 
for den største Del a.f Besætningen .. 
Paa Rastdagene ligger Skibet klar 
til Afgang meden halv Times 
Varsel. 

Dybdeforholdene paa Revlerne 
have i Aarets Løb været gode, idet / 
der uden Afbrydelse har . været ca. 
12 å, 13 Fod Vand v. d. Hv, Ka~ 



Dalen derimed har paa et enkelt 
Stetl, været underkastet en Del For
andringer "med vekslende Dybder, 
der dog, for den største Del af Aaret, 
have holdt sig omkring 8 il. 10'· Fod 
v. d. Hv . 
. -Thyborøn-Kanal har i Aarets Løb 

været passeret eller a.nløbet af iaIt 
645 Skibe, hToraf ca. 180 Fisker
fartøjer, af Fiskerfartøjerne have en 
Del udelukkende været Havnsøgende 
under ugunstige Vejrforhold, medens 
Resten nærmest have søgt Kanalen 
for Afsætning af Fangsten. Den 
samlede Nettotonnage af de i 1898 
passe.rede Skibe er ca. 1900 Tons 
større end i 189T, og ca. 3,400 Tons 
større end i 1896. 

"Vestkysten" har ydet Bugseras
sistance til ialt 239 Skibe, og Ind
tægten udgør 2,600 Kr . 

. Afmærkningen af Farvandet, saa
som Udlægning, Pasning og Skiftning 
af Vagerere og Sømærker i og ved 
Kanalen, er i Lighed med de fore
gaaende Aar udført i Overensstem
melse med Instruks fra Vagerinspek
tionen, ligesom ogsaa nødvendig 
ASdistance er ydet Lodseriet. 

"Vestkysten" har i Aaret 1898 
været tilkaldt for at assistere Kyst
fiskere ialt 1~ Gange, og har ved 
disse Lejligheder optaget og indbragt 
til Kanalen ialt 7 Baade med til
sammen 41 Mands Besætning, der 
ikke kunde lande paa Kysten; end
videre er der under opkommende 
østlige Storme og lignende ydet 
Assistance til 9 Baade med sao 50 
Mands Besætning, der ikke kunde 
krydse til Land. Disse opsøgtes i 
Søen og assisteredes til deres re
spektive Landingspladser; nogle en
kelte Gange, hvor "Vestkysten" har 
været tilkaldt, have Forholdene hur-

tigt forbedret sig saaledes, at Skibet; 
efter at have opholdt sig paa Stedet 
i nogen Tid, atter' ha~ kunnet retur
nere til Stationen, uden at det har 
været nødvendigt at yde direkte As
sistance til Fiskerne, der alle landede 
i god Behold. 

Med Hensyn til vor Signalforbin
delse med Land, da har denne efter 
Omstændighederne været upaaklage
lig, saavel her ved Kanalen som 
langs Kysten, og ved de i Harboøre· 
Sogn nyoprettede Faresignalstatio
ner, er der her afhjulpet et stort 
Savn. 

Hvad Skibet angaar, da arbejder 
alt fremdeles til fuldkommen ~Til

fredshed, og han jeg i et og alt hen
holde mig til mine tidligere Udtalelser 
desangaaende. (Sluttes.) 

Mindre Meddelelser. 

Ny Fiskerbaad. Fjaltring, d. 20. 
Juli 99. Af de Fiskerbaade, Staten 
har ladet bygge, skal Fisker Niels 
Ruby, Fjaltring, have en at forsøge 
til Fiskeri her. Baaden har været 
ved V orupør en Tid og skal nu 
hentes hel·om. Der skal saa gøres 
Forsøg med den, om den har bedre 
Betingelser for at kunne bruges til 
Kullerfiskeri end de nuværende. 

If. 

Fiskeriberetninger. 

Færring, d. 20. J uH 1899. Hum
merfiskeriet. I denne Tid, hvor alt 
Fiskeri paa Vesterhavet her for Ky
sten er staJldset7 er der i denne 
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Uge dukket noget nyt op. I Midten 
af sidste Uge kom nemlig en mindre 
Baad fra Løkken for at forsøge 
Hummerfiskeri. Forleden vare Fi
skerne i Land her, og de meddelte, 
at en større Baad vilde ankomme. 
Deres Fangst havde hidindtil ikke 
været stor. De havde en Dag fisket 
ca. 20 Hummer og en anden ca. 30, 
men de ventede, at det skulde blive 
bedre. De vilde nu forsøge, om de 
ikke kunde finde Hummerbanker her, 
og der skulde saa rigtig tages fat. 
Hummern.skeriet kan JO blive 'god 
Fortjeneste, da der betales ca. 1 
KI'. pr. Pd. Den store Bnad ør 
nu ankommen, og denne skal have 
henved 200 Hummertejner ombord. 
Der er enkelte af vore Fiskere her, 
der have Tejner, men mærkelig nok, 
har dette Fiskeri ikke været drevet 
i de sidste Aaringer. N. 

København, den 25. Juli 1899' 
Det vedvarende varme Vejrlig har 
i den senere Tid b~gunstiget· Fiske
riet herfra, særlig hvad angaar Kro
gefiskeriet efter AaI og Vaadfiskeriet, 
som i den senere Tid bar givet ret 
godt Udbytte; men nu begynder det 
at skorte paa Smaan.sk til ~gn. I 
Kalveboderne, som hidindtil har ydet 
et godt Bidrag til til at skaffe Agn, 
er der for Tiden ikke Agn at trække, 
da al Smaafisk (smaa AaIekvabber 
og Smørbutter) ere døde paa Grund 
af den vedvarende Varme, som gør 
Vandet usundt og daarligt. Det 
gik ligesaadan, med Aalene for et 
Par Uger siden, de vare ogsaa daar
lige, men de kom dem dog igen. 

Udbyttet for Krogefiskeriets Ved
kommende hal', jo været furskelligt, 
men kan dog gennemgaaende for deIi~ 
sidste Tid anslaas til ca. 20 Pd. op 

til 50 il, 60 Pd. for en Nats Fiskeri. 
Priserne ereikke store, men for 
jævne Varer opnaas dog 35 a 45 
Øre pr. Pd.,Smaaaal have været 
solgte til 20 a ~5 Øre pr. Pd. 

Rejen.skeriet i Kalveboderne har 
trods det fine Sommervejr ikke givet 
noget Udbytte, men omkring i Pro
vinserne har der været godt Fiskeri, 
og Tilførslerne ha ve til Tider været 
ret rigelige. N u har det dog be
gyndt at knappe af med dette Fi
skeri, som vel snart vil være helt 
endt for den Gang. Det Iran bedst' 
mærkes pas. Prisen, som igen er 
oppe i 2 Kr. 50 Øre pr. Pot. En 
af vore udrejste Rejen.skere er vendt 
hjem, - han har været godt tilfreds 
med sin Udflugt. 

Endvidere har der været forsøgt 
Drivgarnsfiskeri efter Sild i Sundet 
ligesom med Bund-Sættegarn i Hol-
1ænderdybet; det har endnu kun 
gi,et nogle enkelte Smaafangster, 
men Priserne have været gode, 2 
Kr. og derover pr. Ol. Vejret har 
været for godt til det Fiskeri endnu. 

P. 
Frederikthavn, d. 24. Juli 1899. 

Henved 3 Dages frisk Kuling af 
Vest i TI gens Midte tvang Kutterne 
paa Vestkysten til at gaa til Ankers 
flere Stedel, særlig i Skagbugten, og 
paa Grund af de faa Dages Fiske
vejr har der været ringe Tilførsel 
fra Vestkysten, kun ganske enkelte 
Kuttere ere indkomne med 70-100 
Snese hver, vejende 14-16 Pund 
Snesen og betalte med 21/ 2-"-3 
Kr. Snesen. I Kattegat har Fiskeriet 
ogsaa væl'et me;et knapt, da Kulin
gen endelig hørte op, fremkom on 
rivende Strøm som fyldte Vaaddene 
mAd Snavs og Tang i S,tedet for, 
med' Fisk. Knap en Snes Kuttere 
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indkom fra Læsørenden med 20-
100 Snese pr. Kutter, ganske faa
havde henved 200 Snese, Rødspætten 
vejede 9-12 Pd. Snesen og betaltes 
med 1 Kr: 25 Øre-2 Kr. pr. Snes.' 
De fra Herthas Flak indkomne havde 
ligeledes sInaa Partier, omend enkelte 
he-r ogsaa naaede en Fangst af ca. 
200 Snese vejende 10-15 Pd. Snesen 
og betalte med 1 Kr. 25 0re-3 
Kr. 50 0re pr. Snes. Endelig havde 
nogle enkelte Kuttere i Farvandet 
øst af Læsø 60-100 Snese pr. Kut· 
ter, Rødspætten vejede 15-1,6 Pd. 
Snesen og betaltes med 3 Kr.-3 
Kr. 75 Øre pr. Snes. 

Markrelfiskeriet under Norge' er 
nu fuldstændig ophørt, derimod ere 
svenske Dæksbaade indkomne med 
mindre Partier - fra 3-15 Snese 
hver - dørgede i 'Kattegat og Ska· 
gerak, de have opnaaet 2-21/ 1 Kr. 
pr. Snes. Hummertilførslen fra 
N orge kar været meget knap, ca~ 

1200 Stk. her til Byen, hovedsagent
lig indladet i Skib med Bestemmelse 
for København og 1200 Stk. indla
det direkte i J ærnbanevogne med 
Bestemmelse for Tyskland, norsk 
Hummer betales med ca. 1 Kr. 10 
0re pr. Pund en gros ab Kristians~ 

sand. Fra Vestkysten sker næsten 
daglig Tilførsel Qmend knn / i mindre 
Partier, Vestkysthummeren, der er 
større og grovere end den norske 
Hummer betales med c.90 Øre pr. 
Pund en gros. Kl. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 

som har til Formaal at støtte fOD
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 

modtager med Talmemlighed Bidrag 

saa vel en Gang for aHe som aarlige 

paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 

Stormgade Nr. 20. 

Capt. A. Bølling, Danish Consulate 
IS, Musoovy OOUI't, 

London E. C. 
Telegram Adr.: Sølling. London 

Capt. A. Bølling, 
".arleBdal" 80" Jlark AveBBe, 

Hull. 
Telegram-Adr.: Bølling, Hull. 

BEKENDTGØRELSER 

Lil CA alefiskeri Alle FI'skesorter fiskekroge.;. Fabriken 
/ \ - 8elnaedatlIe l A a l'. r g 1883 .g 

ere 17 Stkr. 'Veymouth l Købeallna 1888-' modtages i Kommission, 
Vagel'e og 64 Stkr Krab anbefaler sit Udsalg at alle Sorter . . - Dagens højeste Priser, Fiskekroge, saa vel i Staal, Jæn 
behorn (Riseg.) billig til samt hurtl'g og reel A2 • som Mening, samt Pilke i Tin og 

l' Bly. Forsendes mod Efterkrav. 
Salg hos regning garanteres. 

Conrad Christensen. 
LaurenberI', L. Dinesen, St. Strandstræde 4:1. 

Korsør. Gl. Straad .u. København x. 
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københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen fra 16. Juli til 23. Juli 1899. 
_._ .. -.-~-

bi) .. .... .. I ~ 'a .. I l. O" I» 
." 

.!! bil ~ I» l-
t ~ cL I» .. "" ca. ~~ CD 

'a"S CI"ij ... I» » 
Tllf.rtaf: "ii i~ 1»> ca. .~ ... ~ ... -= 'a 

• .c :II .. Cl ~ ~~ l«i~ ""CD 'a «i a:: ca. :c» aE ... o: as .... I» 

• -= ~ .... bi) :II bi) 41( \i tl.O CD ~ 

..... <n o o < o <n 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

2 fra Frederiksh. 5400 
10 fra andre Pladser 6120 124 1 

Danske· Kvaser: 
11 fra Frederiksh. 44280 
5 fra andre Pladser 11790 
3 svenske Fisker-

fartøjer ..• 1188 
pr. Baad og Vo~n 

fra. nærliggen e 3 ti '1 

Fiskerlejer ..• 7016 520 3670 11156 ~6 
pr. Jernbane & 4 6 8 9 

Dampskib .... 37006 1120 820 2 7610 6000 89558 29850 15&06 2630 1398 4 
------------------------

,laIt ... 1105784 1120 944 7016 8130 6000 93228 41006 15506 2630 1425 

1) Pighvar. 2) 600 Pd. Tunger og '.lllO Pd. Pighvar. 8) Torsk. 4) 800 Pd. Torsk og 6810 Pd. HOTntlsk. 
5) Sild. 6) 8~322 Pd. Sild og 7236 Pd. Kuller. 7) 10014 Pd. Aal og lUI Pd. Aalekvabber. 8) Aal. 11) 14986 
Pd. Laks og 620 Pd. Ørred. 

lait er der tllf.rt 295617 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,50-5,80, Kassensk 
Kr. 2,25-4,00 pr. Lpd. j Torsk, levende, Kr. 1,00 pr. Lpd. Å, Sild, Kr. 2,00-3,00 pr. Ol; 
As( Kr. 0,15-0,50 pr. Pd.; Laks, Kr. 0,75-1,30 pr. Pd.; l1rred, Kr. 0,50- 0,80 pr. Pd.; 
Gedde, Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 0,60-1,00 pr. Snes j Makrel, Kr. 3,00-6,00 
pr. Snes; Rejer, Kr. 0:50-1,25 pr. Pd. 

Danmarks Fiskehandlerforenings Aarsmøde 
afholdes tirSdag deD 8. og ODsiag deD 9. Avgust 1899 

i Søpa~oDeD i København. 
ppogpa~. 

Tirsdag den 8. Avgust! 
RI. 101/ 2 : Genera1forsamling. KI. 6: Middag i SØpavillonen, derefter tager de 

Lysthavende i Tivoli. 

Onsdag den 9. Avgust: 
RI. 10: Afsluttende Møde. Kl. 12: Frokost. Senere: U df1ugt ad Kystbanen. 

Ærede Medlemmer anmodes om at indbyde til Deltagelse i MØdet Fiskehandløre 
og Andre, som har Interesse for Fiskehandelen. Damer ere ogsaa velkomne. Anmel
delse om Deltagelse bedes snarest sendt til Formanden Oar" Bang tilligemed Forslag 

. til Diskussionsemner ved MØdet. 

Eckernførde -Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel,Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser·. 
,H. ''Wledemann juniop. 

Telegramadr. : Fischwieaemann. 

$ 



Københavns Mekaniske 
Net &:GaPn..,Fabrik 

M •. L. Utzon, Mariend-.lsveJ&&. 
Telefon: Godthaab 191, 

anbefaler 

Bundgarn & Aalevaadsnet. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
P.rima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug· 
l alle K valite~er . 

Nylcjøbing p. Falster 
i Februar 1899. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halm08. 
Telefon 1.29. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Rrcvadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 øeI8in&,~", 

leverør efter Bestilling eller fra Lager fl-a vor med de nyeste og bedste 
Maskiner fOl'synede, Fabrik: Silde·, RødspæUegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i a.lle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..."-alekuher, Kork, Flaadtræ ocKateehu 
Itaves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares.traks. 

~edigeret a.f oø.:ud. ma.g • .l Vi ll. Luft.dbeck. - Trykt hOB Fraøtz Ohriøttreu. København 



Nr. 31. 3. Avgust. 1899 

Med.l.e::z::n.sbl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optag~8 ved' Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen_er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/S Sides 'Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Danmarks Flakehandlerforening. -
ll.Fiskerskolen". - Nyt Imprægneringsmiddel for 
:Sejl~ og .Fiskeredskaber. :- Fisk~riberetningen for 
Finanøaaret 1897-98. - Halsnæsfiskerierne. - Fi.~ 
kerib~retn~ger. - BekendtgØrelser. 

Daosk Fiskerifo'renhigs 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.Sagervedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Brev.e og andre Forsendelser til For
eningens Kon.sutent bedes altid alene adres
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk. af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naarKllden angives. 

! 

DanskFerskvandsklUtUr 
Be~ti1lingermodtagespaa sommer

gamle Karper a 10 ~r. pr. 100-Stk. 
til Levering i Oktobel'~November; 
Leje af Emballage og Fragt bereg~ 
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
flrdinære Medlemmer gives 30 pCt. 
Raba.t og gratis Vejledriing ved An-' 
haget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods-

,'_ herredbanen). Bestillinger adresseres. 
Dansk F~rskvandskultur Audebo pr. 
Maarsø Odsb. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

:. 

Danmarks Fiskehandlerfor:ening. 
Vi gøre opmærksom paa omstaa

ende Annonce angaaende Danmarks 
Fiskehandlerforenings Aarsmøde. 

"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' ti~staas Optagelse for kor-
tere Tid. ' 

~ndragender 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 Anbefalinger, 
samt forsynede med nøjagtige' Op~' 
lysninger om vedkommende Ansøgers 
Alder, Trang og øv:rige perso slige 
Fo~hold, s~rlig om hanfaar Amts
tilskud, og hvor stort d.a dette er. 

, ~'~ ~ . 
,A.W.B .... e ..... 



Dansk Fiskerifor~nings 
Hjælpe~ond. 

Af, J en~ . Thoma:ssen, Snekkersten 
er . iridsendt : 
Fra Bøsser i Snekker-

sten Kro. . . . . . ..8 Kr. 33 ø. 
Fra en Bøsse i Skotterup 

Hotel. . . . . . . . . . 6 - 75-
Ved Tømning af I}øssen i 

Dampbaaden "H~, P. 
Prior" indeholdt denne 5 1 -'-

Bøssen i en anden Damp-
'baad .......... 3 --".... 34-

Af Strandfoged P. C. 
Odder, Klit m øller, er 
indsendt fra en Bøsse 
dersteds . ... . 4 - !d6-

laIt 27 Kr. 69 ø. 

Nyt, Imprægneringsmiddel 
for 

Sej 1- og Fiskeredskaber. 

Dansk Fiskeriforening har efter 
en Række Forsøg med et tilfreds· 
stillende Resultat ladet fremstille 
et.lmprægneringsmiddel til Bejl og 
til Fiskeredskaber. Dette Middel 
kan i koncentreret Tilsta:nd faas 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade 20, i Blikdunke paa 5 
Pd. til en Pris af 2 Kr. 65 øre. 
Ved Tilbagelevering af Dunken godt· 
gøres 65 øre. 

Det koncentrerede· Middel . skal 
ved Brugen fortyndes med omtrent 
10 GangesaamegetPetroleum. Brugs" 
anvisning følger med Midlet. 

Paa Foranledning gøres opmærk .. 
som paa, at Prisen 2' Kr. 65 Øre 
kun gælder, ,naar Vædsken afhentes 

paa Kontoret. Ved Forsendelse 
kommer Budpenge og Fragtbrev =-

75 Øre til foruden Fragten. Naar 
Betalingen: . forud inds~ndes,. maa der 
derfor sendes 3 Kr.' 40 Øre samt 
20 Øre til Banefrimærke, laIt 3 Kr. 
60 øre. Sendes, Præparatet mod 
Opkrævning, vir der blive opkrævet 

. 3 Kr. 40 øre. 

Fiskeriberetningen for 
Finansaaret 1897--.98. 

(Slutning.) 

Beretningen slutter med en Ind
beretning fra den

l 
danske Fiskeri

agent . i England. Det nævnes i 
denne! at Tilførselen af Fisk fra 
Danmark til Londons Fiskemarked 
stiller sig saaledes, at Aaletilførse
len stadig stiger, me_dens Tilførselen 
af ~ødspætter, Kuller ~tc. stadig 
aftager. Den forminskede Eksport 
af Rødspætter og Kuller maa for 
sidste Aars Vedkommende dels' søges 
i det stormfulde Vejr paa Jyllands 
Vestkyst, men ogsaa i Rødspætter
nes Aftagen baade i Nordsøen og 
Kattegat, samt i større Forbrug i 
Landet selv og stor Eksport af 
Rødspætter til Hamborg levende i 
Kvaser, hvor .meget godePrlser ere 
opnaaede. Endnu en Grund til den 
formindskede Eksport maa søges i, 
at Krogfiskeriet efter Torsk og Kul
ler for en stor Del forsømmes. og 
er helt ophørt paa adskillige Steder 
af J yUands Vestkyst, da Fiskerne nnde 
det- nemmere og mindre bekosteligt at _ 
bruge Snurrevaad end Kroge og lægge 
sig' mere efter Anlefiskeri, hvor saa
dant fin"des. 

I Efteraaret have de fra Esbjerg 
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til Londons Fiskeinarked sendte 
'Rødspætter været særlig smaa og 
en Mændge åf dem under det lov
befalede Maal, 'men paa Grund af 
Knapheden have de' dog opnaaet 

'høje Priser. Det vilde dog være 
'meget heldigt, om der blev truffet 
skrappere Foranstaltninger til at 

,forhindre Ilandbringelsen og Eks
porten af Undermaalsfisk og Paa
bud om, at,saadanne ubrugelige 
Smaafisk kastedes over Bord, ~e
dens de endnu vare levende. 

Fiskerhigenten gør i Overensst~m· 
melse med sine tidligere Udtalelser 
om dette Spørgsmaal opmærksom 
paa, at den nuværende Maade at 
forhandle danske Fisk i ,London 
paa er uheldig og 'tager m~get af 
de danske Eksportørers Fortjeneste, 
og' han anbefaler Oprettelsen af et 
eget Udsalg i Lighed med, hvad 
Tyskerne og Hollænderne have. 
Forhaabentlig vil et saadant eget 
dansk Udsalg kom iIl e i Stand i 
LQndon '. ved_Sa~virken af de dan
ske Eksportører:-~' Resten af Ind
beretningen indeholder navnlig Op
lysninger om Trawlfiskeriet i Moray 
Firth - det anbefales danske Rut
skere med Hjælpeskrue at gøre et 
Fo~søg . der med Snurrevaadsfiskeri 
- samt Meddelelse om Islandsfl
skeriet i 1898, men med Hensyn 

,hertil maa vi henvise Interesserende 
til selve Beretningen. 

Halsnæs1iskerierne 
April, Maj og, Juni _.,aneder .1899. 

AfO. ar .... r. 

i April Maaned har alt, Fiskeri 
været ret· heldigt med lJ ndtagelse af 

enkelte Dages Uvejr. 23 Baade 
med en Besætning af 2-3 Mand 
og 24 Garn, satte Side om Side lige 
fra Lynæs "Næh", forbi Hundsted 
Havn og Spotsbjerg helt op til 
Bavnehøj - det saakaldte "Land
fiske" - med et Udbytte af: 19,740 
Pund Tunger a 60 Øre """" 10,044 
Kr. 8'00 Pund Pighvar a 30 Øre 
= 240 Kr. 300 Pd. Kuller a 6 
Øre = 18 Kr. 500 Pd. Rødtunger 
a 6 Øre -~ 30 Kr. 300 Pd. Slet
hvara 6 Øre = 18 Kr. 4600 Pd. 
Torsk a 10 Øre =' 460 Kr. 3400 
'Snese Rødspætter, Skrupper og Slet· 

'ter a 10 Øre ==- 340 Kr. Paa 
samme Tid de fleste Baade dreve 
Landfiskot, sejlede ogsaa nogle Baade 
med 5 Mands Besætning og 60-.-., 
70 Garn lJ.d imellem Hesselø og:An. 
holdt, dog nærmest til den sidste ø, 
og dreve Tungefiskeriet deromkring, 

"ligeledes med godt Held, men da 
disse er større (vægtigere) end dem, 
der fiskedes imod Land, erholde Fi· 

, skerne højere Priser pr. Pd. Torsk, 
Rødspætter, Skrupper og Sletter fi
skedes særlig~ af Hjemmefiskerne i 
Nykøbingbugtenl Rørvi~bugt, Stranse
krogen, og paa Grønnerevie. Man 
kar bel 'egnet, at der fiskes JIled over 
1000 Garn (Ttingefiskeriet medreg-
'net) hver Nat i denne Tid, s,aaledes 
at Garnlængderne .kun stan. nogle fra 
Fav~e fra hverandre, saa man, skal 
undre sig over, at der dog forefindes 
nogle Fisk i hvert Garn, især Rød
spætter; Skrupper og Sletter .omtrent 
en Snes ,pr. Garn, og Varerne 
ere gode, sætlig ,den indenfjords 
:6.skede, fra 8" t~112u og ca. l/i Pd. 
pr .. Stykke, ,for hvilke selvfølgelig 

,opnaaedes 4-5 Øre, pr. Sty:kke af 
Landprang~rne. Tunger, Pighvarrer 
og Slethvatrer, bleve opkøbt af Fiske .. 



eksportørerne og gik til Tyskland, og 
England~ 

I Maj Maaneds' første Halvdel 
hæmmedes Fiskeriet en Del af Storm 
og Uvejr, særlig i den. første Uges· 
nord .. nordøstlige Storme, der aldeles 
udjævnede den foran Hundsted Havn 
tidligere opmuddrede .Rende, hvor
for "Bien" atter maatte rekvireres 
og ro ed sin' Skrue paany oprense' 
Renden, hvad, som forh~n:bemærket, 
ikke er saa ringe en Bekostning; 
men naar den med Længsel ventede 
Dampmuddermaskine snart kommer 
hertil, Baa kan . alt forhaabentlig 
bliveg~dt for lang Tid, thi den ved 
Dampskruen tilvejebragte smalle 
Rende kan en Storm af N. ø. ud
jævne paa mindre end 24' Timer. I 
'Resten af Maj Maaned var Vejret 
temmeligt I gunstigt for alt Fiskeri 
med Udbyttet af: 60 Ol Sild i 
Drivgarn a 50 Øre == 30 Kr. 600 
Pd. Aal i Vaad a 40 Øre .:.- 240 
Kr. 12 Pd. Laks paa Garn og Kroge 
a 50 f'lre = 6 Kr. 450 Snese Horn
fisk a 2-5 Kr. 3000 Snese Makrel 

. a 4-5 Kr. 500 Pund Torsk a 15 
Øre = 75 Kr. 1100 Snese Rød
spætter a 50 Øre 550 Kr. 30,000 
Pund Tunger a 50 Øre 15,000 
Kr. 500 Pd. Pighvar a' 30 Øre 
150 Kr. 200 Pd. Slethvar a 6 Øre 
~ 12 Kr., 200 Pd Rødspætter a 6 
Ør~ =-= 12 Kr. 5000 Pd. Skrupper 
og Sletter a 10 Øre .-: 500 Kr. 
10,000 Pd.' Aalekvabber a 3" Øre 
=- 300 Kr., dels til Menneske- og 
Svineføde og dels tH Agn paa Aale
krogene. Desuden er der fanget 
4 Marsvin i Gatnene a {) Kr ~ pr. 
Stykke, hvoraf Fiskerne selv smælte 
Tran til at ·indsmøre deres Støvler 
og Olietøj med. Som tidligere med
delt, a.fsive de sma.a. Sletter; hvoraf 

der fanges en stor Mængde i denne . 
Tid, ~en væsentlig Del til Fiskernes 
daglige Føde; den mindste Part. til 
Salg. Enkelte Fiskere .der ikke. eje 
store Dæksbaade, ere udelukkende 
beskæftigede med at sætte Flyndes
garn paal"Væsingen", Nykøbingbug
ten og i Skansekrogen, hvorved fan
gedes gode Rødspætter og Torsk, 
hvilke sælges levende og betales 
med temmelig høj ,Pris. TI agtet 
dette Landfiske af Tu~ger og Pi6-
hvarrer. samt Fjordfiskeriet skulde 
synes nemt og lidt risikabelt, sas. 
er det dog meget besværligt eller 
anstrængende og Garnene udsatte 
for at blive ødelagte. Fiskerne maa 
op KI. 2 om Morgenen og sejle ud 
paa Fiskepladserne, trække de Garn
længder, som have staaet i 24 Timer, 
og sætte nye Garnlængder. 

(S~uttes.) 

Fiskeriberetninger. 

. Struer, den 24 Juli 1899. Den 
forleden hef afholdte Kapsejlads 
gav et Nettooverskud af 223 Kr. 
61 Øre. Komiteen har overgivet 
denne Sum til FiskeriforeningeR 
for den sydvestlige Del af Limfjor
den. 

Fra Darum Strand skriv~s under 
22 Juli 1899. I flere Aar har der 
været drevet et større Ørred- og 
Lakseflskeri af flere Husmænd ud 
for herværende Stra:nd.· Der er til
lige flere Lodsejere, som have 'Fi
skeret til midtud i Sneum 'Aa, og 
efter et Regulativ fra 1893 have de 
Lov til at tage alle Fiskene i Aaen. 
Af den Grund hidkaldte de Politiet, 
og l1led Asslstanee ;tf dette toges 
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forleden Dag 16 Laks- og Ørred
ruser, der .;tode ulovligt. Fremtidig 
vil altsaa Fiskeriet meget blive ind· 
skramket her for Stranden. 

Fra Tørring (ved Lemvig) skri
ves del' til os. under 26. J uH. . I 
Sognets nordlige Del findes tæt ved " 
Limfjorden to Søer, Vadskær Sø 
og Gæller Sø, der i Aaret 1879 

. paabegyndtes udtørrede, men som 
som slugte en stor Kapital, uden 
at Hensigten naaedes, hvorfor man 
i den sidste halve Snes Aar lod 
dem benytte til Røravl. Ved Storm
floden 189T sprængtes imidlertid 
Søernes Dæmninger ud til Limfjor
den, og da. Søernes Ejere, et min
dre Interessentskab, ikke kunde re
parere Skaden og del'ved holde deres 
Forpligteisel' over for de mange til 
Søerne stødende Lodsejere, over
droges Foretagende til disse. 

Derved er bl. a. Fiskerirettig
hederne blevne mere frigivne end 
før, og denne Omstændighed benyt
tes na vnlig i indeværende Sommer 
meg~t ihærdig. Saaledes har der 
fundet et rigt Aalefiskeri Sted ved 
Anvendelsen af Glib, og hvert· Par 
Fiskere har ikke sjælden for en 
Dags' Arbejde '. haft indtil 50 Pd. I 
AaI. Fisken er af fortrinlig K va.;. 
litet og koster 35-40 Øre pr. 
Pund. 

Fra Thyborøn skrives under 25. 
d. M. Efter at Banen fra Lemvi'g 
til Harboøre Station nu har været 
dre.ven ordinær fra, i Lørdags" har" 
man med fornyet Kraft taget fat 
paa, Strækningen herud. , Det for
ventes, at den. kan blive i Orden i, 
Løbet af ;næste Maaned, hvorefter 
Ba.nens højtid~lige Aabning vil finde 
Sted. 

Arbejdet paa de 12 Stkr. Høf .. 
der, som fra ~ Sommer af skulle 

'opføres paa Aggertangen er allerede 
begyndt paa Vandbygningsvæsenets 
Foranstaltning, Der el' i disse Dage 
indkommen 6/ Tilbud paa Arbejdet 
med Priser fra ca. 600,000 til OVel' 
900,000 Kr., men 'det er endnu 
uafgjort, hvilket Firma,. der fa ar 
Arbejdet. 

Thorsmindetangen, d. 27. Juli 99. 
Paa Bøvling Klitegn, hvis smalle 
Landtunge strækker sig en III! Mil 
N ord herfra, er der i disse Dage 
stor Tlavlhed. Denne Landtunge 
mellem Nissum Fjord og Vester
havet bestaar af frodige Marskenge, 
som Aar efter AaI' give en rigelig 
Afgrøde. Den beboes af talrige Fi, 
skerfamilier, der boe i smaa Huse, 
som ligge klods op mod Marehalms
klitterne. Alle disse, Beboere søge 
deres Hovederhverv ved' Fiskeriet, 
dels paaV esterhavet og dels paa 
Sønder Nis~um Fjord. Det sidste 
Vand er over~aade rigt paa Fisk 
af forskellig Slags, og det er her 
den største, Fangst foregaar. 

1: disse Dage have disse stoute 
Vestkyst:6.skere kastet deres Olietøj 
og Sydvest og have taget Høleen i 
Haand for ved dette Arbejde at 
tjene en Dagløn. Fiskeriet er saa
ledes indstillet i. denne Tid. Dog 

. ser man enkelte' gaa derude i Fjor· 
den' fora.t stange A al, men det er 
fremmede Fiskere, der nu ty herud. 
Gru:p.den til dette er, at Nissum 
Fjord' ved den vedvarende ,Tørke 
paa .flere Steder saa omtrent· er tør, 
og der er . saaledes god Lejlighed 
til at tage Aalene~. 'K. 

Frederikshavn, d. 31. August 1899. 
Siden Tirsdag ha.vde vi stormende Ku. 



Hng af Vest hele Ugen igeri;nem, -der 
medførte, at Fiskerflaaden maatte ind· 
stille Arbejdet saavel i Kattegattet 
som .paa Vestkysteri, hvorfra henved 
et halvt HundredeKutte~e indkom i 
Løbet af Tirsdag og Onsdag, Udbyttet 
for disses Vedkommende var ringe, 
kun enkelte havde 50-70 Snese pr. 
Kutter dø fleste meget mindre.· Rød
spætten vejede 16-21 Pd. Snesen, 
paa Grund af den knappe Tilførsel 

- opnaaedes meget høje Priser, 41/ 2-

6 Kr. pr. Snes. De i Kattegat fi· 
skende havde ligeledes kun smaat 
med Udbytte, fra Kobbergrunden' 
indkom et Par Kuttere, med ca. 
100 Snese hver, vejende 13-16 
Pd. Snesen og betalte med 4~5 
Kr. pr. Snes, og enkelte have i Læ
sørende havt mindre Fangster vej
ende 9-10 Pd. Snesen og betalte 
med 1 Kr .. 50 Øre-2 Kr. Snesen, 
men det er' ogsaa det hele; Til
førselen har saaledes i sin Helhed 

I været meget ringe, og da Kuttet-ne 
"først i Dag havde. Lejlighed til 
,:atter at komme paa Havet, ville vi i 
den nærmeste Tid faa knapt' med 
.Fisk, flere af Fiskehandlerne kunde 
allerede for flere Dage siden melde 
alt udsolgt. Blæsten. har ogsaa 
hæmmet Vestkystens Hummediskere 
meget, landværts er der kun sket 
ringe Tilførsel, flere af de langs
Vestkysten hjemmehøl'ende søgaa
ende større Dæksfartøjer som ellers 
afhænde deres Fangst i deres Hjem-

. stavn, ere paa Grund af Stormen 
søgte herind og have afsat deres 
Fangst her, Prisen er ntter stegen, 
der betalos nu ca. 1 Kr. 25 Øre 
pr. Pd. en gros. Fra Lagrene i 
Kristianssand er der kun sket ringe 
Tilførsel, ca. 1000 Stkr. her til 
Byen og ca. 1500 Stkr. til tyske 
Modtagere her overlossede direkte i 
J ærnbanevogn. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde 'Fis'keauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
-H. 'W'iedem.ann juDJoP. 

Telegramadr. : F~schwiedemann. 

Til Salg ell. Bytte. Alle Fiskesorter !::!!!~~:!~~,~~ 
En tysk Drivkvase, 518/100 

Tons, med to Vaad og for
trinlige Sejl, . er til Salg eller 
Bytte med en 20-22 Fods 
Baad ved Henvendelse til 

Fisker P. Ko_eli, 
NykøblDg LandBo,n. 

Falster. 

modtages i Kommission, 
-Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af~ 
regning. garanteres. 

L. Dine_en, 
Øl, Strand 44. 

anbefaler sit Udsalg at alle Surter 
ll'iekekroge, liaa vel i StaalL Jær" 
lom Hessing lamt Pilke i 'l'in og 
BIT. Forsende. mod Efterkrav. 

Conrad ChrlsteR8eR. 
St. Strand.t1'lllde U. 

K,bellhavn E. 
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Københavns ~ TilførsQl af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. JerL:·Ji1 ...... " &,Dampskib 

l Ugen fpa 28.Juli~ll 80. Juli 1899. 
- bil· .. ..>C I ! 

"O .. .... c:I.I &.. 

,CD o" CD .,a4;: ';.; ~i CIlI ... 
~; ... Q. et: CIlI >-

Tllftrt af: "0- CD> Q. .E ... 
1:5!'i!i -~ 

"O "O 

li ';.;=. ~ :I ... 0 .. -~ -== "O :i .ti 
0::C • .rn ..... .... CD 

s: 111= =.- .... bIl • c-! CD e ~A. bil bil (I) m o o -< o 

Danske FiskerCart. : Pd. Pd. Pd. ;Pd. ,Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

fra Frederiksh. 
5 fra andre Pladser 4842 220 1 

Danske·K vaser: 
5 fra. Frederikåh.. " ,20160 
4 fra andre Pladser 7272 

svenske .Fisker- \ 

fartøjer ..• 
pr. Baad og Vore 

s "6 fra nærliggen e 7 

Fiskerlejer • . • 4952 1460 4470 10451 9 
pr •. Jernbane & " Il 8 9 

Dampskib .•.. 80268 8040 .290 2 400 5884 1740 42960 25600 6560, 1417 5 
----------, --'---- --'- ------ ~-_. 

lait •.• 62542 B040 510 6852" '7844 1740 47480 86051 ,6560 1417 ,I '1 ~024 
. 1) 90 Pd. Tunger og 130 Pd. Pighvar. SI) 150 Pd. "runger og 1'0 Pd. Pighvar. 3) 740 Pd. Torsk og 720 

Pd~ Hornftak. 4:) 110'" Pd. Torsk og ,"780 Pd. :Homftsk. Ii) and. 6) 42660 Pd. Sild og 300, Pd; Kuller. 7) 11751 
Pd. AalolJ 700 Pd. Aalek ..... bber. 8) AaL 9),5450 P·d. Laks og l~l:O Pd. ,Ørred. 

, \ lait er der tllf.rt' 180010 'Pd. 
Betalt Gennemsnitspri.8 af Opkøbere-: RØaspætter:' levende, Kr. 4,50-6,50, Kassefisk 

Kr. lJ,OO.~,OO pr. Lpd.;. Sdd, Kr. 2,00-8,00 pr.Ol~ A~l, ~r. 0,30-0,55 pr. Pd.; La.k8~ 
Kr. 0,80 1,40 pr. Pd., Ørred, Kr.,. 0,50 1,00 pr. ,Pd., Ged~e, Kr. 0,30-0,45 pr. Pd . ., 
Hornfisk, Kr. 0,50-8,00 pr. Snes; ReJer,' Kr. 0:75-1,60 pr. Pd. 

Kapsejlads. 
Mandag den I4de AugustførstlCemr,nende afholdes ved Fre .. 

derikshaVn ~"n;Kap8ejlad. ,for\Fi~8rfattøjer .... ed Dam fra hele 
Landet, ved hvilken ~~jlighed der er udsat et' Antal 'større og 

, mindre Præmier. 
, EfterKapsejladsen:vilder, i Plantagen blive foretaget Præ-

mieuddeHng, og derefter afholdes en større. Folkefest med for-
skellige': Forlystelser . samt Fælles.plsnlng. " 

Ved 8ejladsenventes et Antal Dampskibe at, være til Raa .. 
dighed for Tilskuere, del' øns~e at følge de sejlende Fartøjer. 

Freder~kshav.n, den 26de Juli 18990, 
O. J. Berg, .. Th. Brønnum, Chr.Cloos, A. Gorm.en, 
'Skibsrheder. I FiskehandIElr.', KonsUl. Toldrorvalter., 

-Holltein,' 'E. Jacobaen, J. A. Jensen, H. K~riow" 
Fisk,~riJto:ntrollør. Konsul. . Fiskehandler. Chef for Fiskeriinspektionen 

" , indenfor Skagen. 
S. Kopp, Peder 't Nielsen, N. Olsen, C.A. 'Ramaing, 

Læge. Sagfører. Sltibsblgm~ster.. Borgmester. ' 
Redated,. ,. P. Schou, Mild&elteo-Veadsyasel, '-R. Vogelius, 

FiskerikoJitrollør. Købmand. Fiskehandler i Kø~,enhavn. Redak.tør, 
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KøbenhaVDf: ~ekaniske 
Net' &:Garn-Fabrik 

'II. L. UtzØB, lIapiendalsvej 6&. 
Telefon: G.f;)dthaab 191, J 

anbefaler 

Bnndgarn& Aalevaadsnet 
Udsalg: Gl. Stp~d 44. Telefon: 2671. 

Danmarks Fiskehandlerforenings Aarsmøde 
afholdes Tirsdag den 8. 81 ODsdag den 9. .A. vgust 1899 

i 8øpavillonen i København. . 
Ppogpam.' 

Tirsdag den ,8. Avgust~ 
RI. lOt/ lI : Generalforsamling, RI. 6: ~iddag i SØpavillonen, derefter tager de 

Lysthavende i Tivoli. 

, , Onsdag den 9. ,Avgust~ 
RI. 10: Afsluttende MØde. RI. l:.!: Frokost. Senere: Udflugt ad Kystbanen, 

Ærede Medlemmer, anmodes om at. indbyde til Deltagelse i MØdet Fiskehandlere 
og Andre, som har Interesåe foi Fiskehandele.n. Damer ere ogsaa.. velkomne. Anmel· , 
delse om Deltagelse bedes. snarest sehdt tl.l·Formanden aar~ Bang tilligemed Forslag 
til Diskussionsemner ved MØdet,' 'l>1 ' . 

Alto'naFiskeaucti'on. 
, JOHANN CORRS" b'eediget Fiskeauctionator. 

Rt'ovadr.: Johann Cohrs, Altona. Telegrama~r.: COhrl, Altona. ,-

Fiskenætfabrikeu, "Danmark", 
GrønnehaV8, HelsiuJrør" Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsi • ., ... ", , 
1,'verer efter Bestilling eller fra Lager' h-a vor med de nyeste og bedste 
~Iaskiner forsynede, Fabrik: 'Sililtt'-,Rødepættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn 8~mt alle, andre Slags Næt og Garn. 'Bom .. 
uldsgarn, Hatnpegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagetls billigste Priser og i 
beciste Kvaliteter. ...'l,alekolter,Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Kandl .. de give. Rabat. Forespørgsler belvares straks. 



Nr. 32. IO. Avgust. 1899. 

Kedl.e:z;:c.sb1adet udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendelse, til 

Frantz (hrlsttreu, Gnnnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: »Fiskerskolen". - Jlra Island. -
SpørgBmaal og Svar; - Halønæsftakerierne. - Min
dre Meddeleber - Fikeriberetninger. - Bekendt~ 
~ørelser. ' 

Dansk Fi8keriforenlngs Kontor, Storm
gade 20 Stuen, Købonhavn V, er aabent f"" '9-11. Bedak,tøten' ~f Medlemsbladet 
træfFes desuden i ,Alm. 0-7 SvanoJllose
gaardsvej 2 A, 8 S. Sager vedrørende.Re
daktionen af Medlem8bladet bed_~s se:ridte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forsendelser til For-' 
enlngene Konsulent bedes altid alene adres

/ aerede ti! hans Bopæl: Falkonertaard8vej 16, 
København V" . 

Eftertryk afMedl~msbladets Artikler er 
tilladt"naarKllden , angives. 

: ",'j,."..J. , 

Dansk Ferskvandskultnr 
Bestillinger modtages paasommer

gamle,Karpera 10 K~. pr,. 100 Stk. 
til Levering i Oktober~November; 
Leje af Emballage og .Eragt bereg .. 
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 pCt. 
Rabat og !ratis Vejledning ved An
læget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk ·Ferskvandsk1l1tllr Audebo pr. 
Maarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr" -Holbæk. 

"Fiskerskolen". 

Paa VallekHde Folkehøjskole paa· 
begyndes den' 1. November d. A. et 
5 Maaueders Kursus i Afdelingen 
for Fiskere. I Lighed med de fore
gaaende Aar -vil "Dansk Fiskerifor' 
ening" til dette Kursus kunne yde 
nogle unge I Fiskere et maanedligt 
Tilskud, dog paa den Betingelse, at 

, Fiskerne gennemgaa hele Kursus'et, 
saaledes at der kun undtagelsesvis 
vil ,kunne tilstaa~ Optagelse for kor
tere I],'id. 

Andl'agender om a t komme i Be
tragtning v~d Fordelillg~n af nævnte 
Tilskud indsendes til "Dansk Fiskeri
!orening"s Kontor Stormgnde Nr. 20 

inden den lste September d. ,A. og 
mna være ledsaget af Anbefalinger, 
samt' forsynede med nøjagtige Op
lysninger om.vedkommende Ansøgers 
Alder, Trang qg øvrige persorllige 
. Forhold , særlig om han faar Amts-, 
tilskud, og hvor stort da dette er. 

P. U. V. 
A. W., BOD8 •• Il. 

~""""'=-



Fra .Island. 
Foredrag holdt i Frederikøhavn af For. 
standeren for Fiskerskipperskolen, H. p~ 
Hanaen. (Referatet .er paa Grund af Plad' 

sen meget sammentrængt). 

Som De ved, mine Herrer, 'erholdt 
jeg i' Foraaret Understøttelse af Mi
nisteriet til at foretage en Rejse 
via England til Island, for at gøre 
mig bekendt med Fiskeriforholdene. 

Min Rejse gik over Esbjerg til 
Grimsby og Hull, der begge have 
store Fiskemarkeder. Fisken brin
ges til Markedet af Dampere, der 
enten se11 fiske Last eller tjene som 
Oarryers for Kutterflaaden, hverken 
i Grimsby eller Hull saas Sejlfar
tøjermed Last: Fisken losses i 
smaa Kurve og styrtes af i de saa" 
kaldte Kits, det er Tønder ca. 3 
Fod høje og af Vægt ca. 12-20 Pd., 
der afvejes Brutto 12 Stones, det 
beregnes, at \ Kit og medfølgende 
Isstumper udgør 2 Stones, saaledes 
at der bliver 10 Stones Fisk (1 
Stone - 14 engelske Pund). Større 
Fisk, som ikke kan behandles saa
ledes; oplægges enten i Partier (Lots) 
eller enkeltvis. Alt Salg . sker ved 
Auktion, og Fisken opraabes, som 
den er udlagt, enten pr. Kit, pr. 
Lot eller pr. Styk; kun meget dyr 
Fisk, som Laks, opraabes pr. Pund 
og ofte Rødspætter pr. Stone. Be
talingen er Kontant, undtagen for 
kendte solide Firmaer. 

En særlig Del af Markedet er 
forbeholdt Fisk fra Island; Islands· 
marketlet, om det saa kan kaldes, 
forsynes af de engelske Trawl- og 
Langliniepampere med Torsk, Kuller, 
Rødspætter, Rokker og Helleflynder, 
og af de dansk, Fiskeres Oarryers 
med Rødspætter, Rokker og Helle .. 

Hynder. Torsk og Kuller b~talas 
, ret ,godt, Rokker ere derimod m-eget. 
lidt efterspurgte," Helleftynder betales 

, i Aarnøget tingere end foregaaende 
Aar; og endelig Rødspætterne, hvor
til vor Interesse særlig knytter sig, 
betales i Aar med gode' Priser; der 
er opnaaet sao. nøjt som 30 sh. pr. 
Kit, hvad der svarer til omkring' 20 
Øre pr. Pund, dette kommer vel 
nærmest \ af, at der nu kun. fiskes 
meget faa Rødspætter i Nordsøen, 
og at den mindre, lyse Fisk fra Is .. 

-lands Fjorde kommer Nordsø·Rød
spætter meget nær i Kvalitet. LOR-

'ningen begynder allerede Kl. 4 ,om 
Morgenen, Salget begynder de:rimod 
i Regløn først omkring Kl. 9. Fiske
opkøberne ville gerne gennemse Mar
kedet og, hvad der er vigtigst, ha ve 
Telegrammer, før der købes~ Alle 
Fiskehandlere iaa hver Morgen Tele
grammer fra de større M~rkeder i 
England om, hvorledes Pris og Til
førsel der er, først efter, samlet Ove.r
blik' over samtlige Markeder' købes 
og sælges. Deraf forsbl.as ogsaa den 
forholdsvis ringe Falden ·og Stigen i 
Prisen, uagtet Tilførslen til et en .. 
kelt Marked kan være saa forskel~g. 
Det blev mig fortalt, at der til Mar
kedet i Hun paa en Dag var ind .. 
kommet 38~ Oarryel'·Dampere, som 
tilførte Markedet c. 500 Tons Rød" 
spætter, Markedet kunde optage dette 
Kvantum uden at Prisen gik ned. N aar 
Kutterne, der fiske under lslandr 
sende Rødspætter til engelske Mar
keder, vil jeg anbefale, at Rødspæt
terne sorteres i 3 Partier, saaledes: 
Fisk under 80 ,Pund pr. Snes i et 
Parti, Fisk over 30 Pund pr. Snes 
i et a.nuet Parti, og endelig de sto~e 
magre Rød$pætter »Hanserne". Sorte 
Rødspætter ere· ikke velsetet derfo~ 
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maa de, . enten de ere store eller 
smaa, mellem Hanserne. Daarlig 
Sortering stratiersig altid. Hver 
. Kutters Fisk er opstillet for sig, og 
i enkelte Kits er lagt en Seddel 
med Kutternes Navn. Findes der 
daarlige eller sorta Fisk oven i en 
Kit synker Prisen for denne, og 
findes de sorte Fisk under de øverste 
. Lag, skal Fiskehandleren vel erindre, 
hvilken Kutters Fisk, han' har kØbt, 
og trykker ved senere Lejlighed 
Prisen for denne Kutters Vedkom-
mende. (Sluttes.) 

Spørgsmaal og Svar. 

Jeg ønsker at anbringe en Aale .. 
kiste. i en fiskerig Aa paa et Sted 
med 6 Fods Bred,de og 4 Fods Dybde. 
Aaen ha.r intet S_teds noget kendeligt 
Fald. Der spørges: 

Kan man vent. Udbytte af Kisten 
under disse Forhold~ navnlig da. Aaen 
mangler Fald? ' 

I bekræ~tende Fald vilde jeg være' 
taknemlig for en Redegørelse for 
sammes nøjagtige Indretning. ,,' P. 

Svar: Det kan ikke afSpørgsmaalet 
ses, hvorvi4t det overhovedet i Hen
hold til Lov af 26de Marts 1898 
kan være tilladt, at indrette nogen 
Aalekiste. I Følge Loven maa frem
tidig ingen faste Fiskeindretninger 
anbringes, som hindre Fiskenes frie 
:Gang. ' 

Aaens ringe Fald er ingen Hin- \ 
dring for et Udbytte. 

En Aalekistes nøjagtige Indretning 
kan kun gives med Kendskab til de 
stedlige Forhold. . A.. F. 

HaJsnæsfiskerierne 
April, Maj og Juni Maaneder 1899. 

Af O. Dram.er • 
(Slutning.) 

Hvis nu Vand og Strøm har været 
"forkert" som det kaldes, sao. ere Gar
nene enten indfiltrede i hverandre, 
snoede som Reb, og fulde af Tang, 
men selvfølgelig kun faa' Fisk,eller 
ogsaa'fulde af Krabber, ofte en Snes 
Stykker paa hver Gavn, som det 
næsten ler umuligt at pjlle af uden 
at rive Klove og Ben af eller rive 
Maskerne itu, hvis de ikke allerede 
ere iturevne under Krabbernes for· 
gæves Forsøgpaa at frigøre sig, idet 
de baade bide og klemme Ma
skerne over. At Garnene for det 
første er. yderst vanskelige at rede 
op og frigøre for en' saadan Mængde 
:.Snyltedyr" og dernæst at reparere 
eller bøde er en Selvfølge, ligesom 
at dette er aldeles nødvendigt straks 
saa snart de ere tørre, thi i den 
Tilstand de ere ·i, kunne de slet ikke' 
bruges. Man vil deraf se, at baade 
Fiskerne og deres Hjælpere, Koner 
og Børn; have nok at bestille næ
sten den hele lange Dag for at blive 
færdige, til Fiskerne igen skulle sejle 
ud paa Fjorden med de paa.ny ord
nede og nedlagte Garnlængder. Og 
det gælder naturligvis om at komme 
først ud paa Fiskepladserne o: de 
bedste Pladser, som Fiskerne godt 
kende, hvorfor der endog undertiden 
kun er et Par Alen imellem Garn
længderne, ja nogle sættes endog tværs 
hen over de andre Fiskeress Gal'n
længder. Naar sao. endda Fortjene
sten altid var god, det vil sige et Par 
Kroner pa.a Part i et Døgn, men det 
er langt;fra eller· sjældent Tilfældet, 



ofte maa de nøjes~ed 1 ~r. og der
under. Tungefiskerne derimod' tjene 
,bedre, naar Vejr, Vind og Strøm er 
gunstig" men det' er kun de mere vel
havende Fiske~e, der eje Baade 'og 
Redskaber dertil, idet en Baadmed 
henved hundrede Tungegarn har en 
Værdi af ca. 3,600 Kr. Nanr der 
er Held med, kan ?ette Fiskeri, som 
særlig drives i Kattegattet, betale 
sig godt med omtrent 200 Kr. paa 
Part i Gennemsnit~ I Slutningen 
af denne Maaned paabegyndtes Horn
'fiske- og Makrelfiskerif't, hvorved Tun
gefiskeriet saa godt som aldeles op
hørte. 

I 'hele Juni Maaned fortsattes især 
Makrelfiskeriet, for, de fleste Baa'des 
Vedkommende med særdeles godt 
Held, og da Priserne næsten stadigt 
holdt sig høje, var Fortjenesten for
trinlig. Aalevaads-Fiskeri og Reje
fangst med Ruser var dedmod min
dre heldigt, hvad Udbyttet angik, 
men Priserne høje: fra 11/ 2 til 21

/ 2 

Kr. pr. Pd. Der fiskedes Makrel 
ialt med 27 Baade a 5 l\tland, hver 
med 12 Garn imellem Hes.selø og 
Anholt. Det daglige Udbytte V8.. 

rierede fra 10 til 20 Snese Ma
krel pr. Baad i Reglen fra
værende et Par Dage - Prisen 41/ 2 

til l) og 6 Kr. pr. Snes i Køben
havn, idet Fiskerne selv leje Vogne, 
paa hvilken Makrelen, nedpakkede 
i Kasser med Is. over, køres til Fre
derikJværk Banegaard og pr. Bane 
til København, hvor Fiskehandlere 
modtage og sælge df'm imod 8 °/0 
Provision. Midt i Muaneden opkom 
der en temmelig vold~om Storm af 
Nordorst, hvorved den t\ f DalHpskruen 
frembragte Rende til Hundsted Havn 
udjævnedes igen i den Grad, at alle 
de store Baade7 qef :netop var ø Yde 
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paa Fiskeri, maatte sejle til Lynæs 
Havn og derfra befordre Makrelen 
pr. Vogn til Banogaarden. Siden 
den Tid, nu snart 4 U ger, har 
Hundsted Havn været utilgængelig 
og - næsten tom for Baade, efter .. 
som der kun er 2 Fod Vand j Ind
løbet; altsaa til stort Tab buade for 
Fiskerne, Havnen og Købmændene. 
For muligvis at erholde Hjælp af 
den paa Statens Bekostning anskaf,. 
fede ny' Dampmuddermaskine til de 
nordsjællandske Havnes Uddybning, 
ansøgte man Landbrugsministeriet 
derom, og da man hørte, at l\tludder
maskinen alt havde arbejdet i længere 
Tid baade i Hornbæk og Snekker
stens Havne, saaanmodede Fiskerne 
Ministeriet om blot foreløbig at faa 
Maskinen herud nogle faa Da,qe til 
at opmudre en Rende i Ba1'ren 
udenfor Havneindløbet og da senere, 
naar Gilleleje Havn er op mudret, at 
fuldføre Arbejdet i Hundsted Havn, 
allersi,dst naar ogsaa Lynæs Havn 
er oprenset, ligeledes ved Kulhus
broen. Paa Ministeriets Opforddng 
kom derfor Havneingeniør Bech 
herud og pejlede Vanddybderne ved 
Hundsted, Lynæs og Kulhusbroen, 
hvorefter Dampmudermaskinen til 
stor Glæde for os alle en sk~nne 
Dag, eller rettere _Aften, lagde sig 
uden for Havneindløbet og begyndte 
næste Dags Morgen tidlig at arbejde, 
hvortil Fiskerne afgave ~ Mand, lige· 
som 2 Fiskere skiftevis havde holdt 
Vagt om N atten. Kun K ul . og Olie 
,skal Havnen levere ,eller betale, 
Resten af Omkostningerne besørger 
Staten. M~n til ,den største For
bavselse og ~rgrelse holdt ltlas,kinen 
pluds~lig op at arbejde efter nogle 
Timers Forløb og dampede afsted 
til Gilleleje Havn7 fra hvis Havne· 
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bestyrelse den, pr. Telegraf blev til
kaldt, da- Vinden var blev en gunstig, 
saaledes at M8:skinen, der kun kan , 
ligge der og ,arbEljde i Magsvejr eller 
med sydlig Vind, kunde benyttes. Des
værre havde 1\Iudringen paa saa kort 
Tid ved Hundsted Havns Indløb, 
gjort mere Skad,e end Gu vn, ved at ~ 
skyde, endnu mere Sand op ved Si
derne i Indløbet. 

Det omtrentlige Udbytte af, alt 
Fiskeri i denne Maaned kan opgives 
som følger: AaI i Vaad og paa 
Krog: 45,OOOPd.a400re = 18,000 
Kr., Laks: 22 Pd. a 50 Øre 11 
Kr., Hornfisk: 600 Snese a 5, Kr . 
...,... 3000 Kr., Rejer: 1400 Pd. il 1 
Kr. == 1400 Kr .. " Torsk: 300 'Pd. 
a 12 Øre == 36 Kr., Rødspætter: 
650Sn. a 1 Kr. = 650 Kr., Tunger: 

- I 

4 T 5 Pd. a 50 Øre .. = 237 Kr. 50 
Øre, Pighvar: 90 Pd. il 30 Øre = 

27 Kr., Skruppel' og Sletter: 500 
Sne a 20' Øl'e = 100 Kr., Aale
kvabber: 7600 Pd. il g Øre = 2,28 
Kr. - I de 2 udfor Kikhavn og 
N øddebo staaende 'store Bund~arn, 
der bleve udsatte, først i _ April og 
nu ere tagne op, fiskedes efter 
hvad Ejerne have opgivet som føl
ger: ved 'Kirkhavnstadet: 416 ol' 

, ,Sild a50'Øre' = 208 Kr., '678 Sno 
Hornfisk a 1 Kr. 40 Øre =' 949 
Kr. 20 Øre, ialt 1157 Kr. 20 Ør~~ 

"l det udfor N øddebo staaende Bund~ 
garn er fisket: 422 Ol Sild il 50: 
Øre -= 211 Kr. og 571 Sno Horn- I 

fisk a 1 Kr. 40 Øre 79~ Kr. 
40 Øre~ . iaIt 1010 Kr. 40 øre. 
Den lan' Pris paa Hornfi"k skyl-, 
des den Omstændighed, at, dPll er 
faldet saa 'smaat i An!', og saa er 
det liun Nettoindtægten, der er, an-' 
ført; iovrigt .\ran man betragte U d~ 
byttet som et Middelaar. 

De 2 ved Lynæs Havn ilsefjor .. 
den staaende Bundgarn, ere ikke 
tagne op endnu, hvorfor Udbyttet af 
dis'se vil. blive anført i næste Fi
skeribel'etning., Sencre Meddelelse: 
Efter 14 Dages ,Forløb (d. 12. Juli) 
kom Muddermaskinen igen og arbejder 
paaat opreense den omtalte Rende 
igennem Barren uden for Havneind
løbet, hvoreftcr 1\Iaskinen formodent- . 
lig gaar til Lynæs, hvor det samme 
tiltrænges. 

Mindre Meddelelser~ 

Esbjerg Fiskerihavn. Arbejderne' 
ved den ny Fiskerihavn i Esbjerg 
skride, efter Meddelelse til os, jævnt 
fremad. Man har nu paabegyndt 
at sætte Bolværket paa Havnens 
østre Side. 

I 

Fiskeriberetninger. 

Frederikshavn, den 8. Avgust 99. 
I Mandags stilnede V ~stenstormen, 
og alle' Kutterne toge paa Havet, 
allerede i Onsdags rejste Stormen 
,sig'e igen" og' afhrød ~iskeriet, ' hel
digvis fik -det mindre Betydning for 
de, i Kattegat fiskcnde, som havde 
holdt sig til Ankers paa Fiskeplad-

'sen, medens de udfor, Vestkysten 
arbejdende paa Grund af' den stOre' 
Afstand mellem Ankerpladsel'ne ved 
Skagen \ og Fiskepladserne I ble\'c m('re 
hætlS.mede i deres Virksomhed, af 
hvilken Grund vi først' i (taar fik 
nøgen Tilførsel' fra, Vestkysten, idet 
ca. 10 Kuttere indkom -med, ca. 100 
Snese: hver, vejende, ~O-- '22 Pund 
Snesen oS ,betalte'",med,' 5l

/ a-6\ Kr • 

. ".r-

, ( 



i,'. " 

pr. Snes •. I,Ugens Løb indkom løn 
Snes . Kuttere fra . Fangstpladserne 
nord og' øst af Læsø 'med 50-225 
Snese, vejende 12-14 Pund Snesen 
og betalte med 2 Kr. 35 Øre --3 
Kr. ,Snesen, herfra indbragtes des
uden ca. 1000' Pund Slethvar, som 
opnaaede 15 Øre pr. - Pund. Fra 
Svenskekysten indkom en halv Snes 
Kuttere med 100-160 Snese, vejende 
13-15 'Pund Snesen og beta1te 
med 3-4' Kr. pr. Snes, og et !ig
nende Antal indkom .fra Herthas 
Flak med 100-200 Snese Rødspæt
ter af noget mindre' Kvalitet, vejende 
11-13 Pd. Snesen og betalte med 1 
Kr. 75 Ø.-21/ 2 Kr. pr. Snes. Endnu 
mindre var den i Læsørenden fangede 
Rødspætte, den veje.de kun 9-12 
Pund' Snesen og betaltes dog med 
1 Kr. 50 Øre-2 Kr. pr~ Snes, Kut
ternes Udbytte varierede mellem 50 
og 200 Snese. Som man ser,. holdt 
Priserne sig højt, det synes at Rød
spæ,tter ligesom Hummer og østers 
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bliver en Luksusartikel" en detail 
koster Rødspætter af udsøgt Kvalitet 
her ~0-40 Øre. pr. Pund, og i Kø
benhavn betales i <lenne Tid henved 
øet dobbelte, naar maD aaa. erindrer, 
at Rødspætten ved Rensningen taber . 
betydeligt i V ægt, kommer Prisen nær 

- til det dobbelte af, hvad man beta
ler for første Klasses Kød. Til
førslen af Hummer fra Kristianssand 
har kun været ubetydelig, ca. 1600 
Stkr. til herværende Modtagere og 
slet ingen til det tyske Mal'ked. Fra 
Vestkysten er der ogsaableven til· 
ført lidt, Fiskerne have lidt under 
de sidste Vestenstorme, dels har der 
været. !knapt med Fangst, dels har 
Storm 'og Strøm ødelagt eller bort
ført en Mængde Hummertejner. Un-, 
der, Læsø skal Fiskeriet efter Hum .. 
mer derimod have givet udmærket 
Udbytte fraregnet de enkelte Storm" 
dage. Læsøboernes Fangs~ sælges 
i fast Regning til et Firma i Ham
borg, der har Ekspedition her. Il.' 

BEKENDTGØRELSER 

'Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Sknbpper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig' Arregning og Penge. Højeste . Priser. 
H. 'W'iedeJDann Juniop. 

Telegramadr. : Fischtviedemann. 

TU,Salg ell. Bytte. Alle Fiskesorter 
En tysk Drivkvase, 518/100 

Tons, med to Vaad og for
trinlige. Sejl, er til Salg-eller 
Byite med. en 20-22 Fods 
Baad ved Henvendelse til 

Fisker P. KR.eii, 
Nyk.bøg . LaDt.OID. 

l'8.bPer. 

modfagøs i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. Dinesen, 
Gl. Straat ". 

Kvase til Salgs. 
En saa god som ny Kvase, 

udmærket Sejler, godt ud
halet med. nye Sejl, laster 
oa. 3000 Pd. Aal og egner sig 
særlig til Handelskvase paa 
Kysten, er paa Grund af 
anden Bestemmelse billig til 
Salgs ved Henvendelse til 

Fisker Oh:.. ø_øen, 
- SlOWgat_, I.allud ..... 
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løbenhaVhs Ti.1.fgrsel' af fersk Fisk 'direkte fra Fiskeplads 
og pr~ Jernbane & Dampskib 

l Ugen fra 30. JuU til 6. August 1899. -.. ... ~:;l:; 
...... OQ ~ 'D 

.CD CD CD 
..lIIIi:~ o; bil': CD ,~ 0.- O.Q 110 ... ' CD 

Tilf.rt af: 'ii =1 ~ 0.- 1100- l; :s! -;! ..lIIIi:'" ' ,~ 'D 

:I~ !IP 
a~ ...0 en ClU'ID :: CCD. "'m 0= .. ... ..... CD ,. 
~I:IO 1-1:10 • -c~ 'CD 110 III A. bO m mo o c o 

DanskeFiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pil. '-Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

4: ,fra Frederiksh. 11340 200 
1 fra andre Pladser 720 l 

Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. 

4 fra andre Pladser 10512 
1 svenske Fisker-

fartøjer •.• 900 
pr. Baad og Vogn 

II fra nærliggende 8 li 

Fiskerlejer . . • 12040 2100 16330 15579 189 
pr. Jernbane & 2 " Il 7, 

Dampskib ••. " 24548 3440 50 480 8776 4000 48385 88474 11220 2774 IHU(J 
----------------->----------

laIt ••. 48020 8440 50 12720 10876 4000 64665 49058 11220 2774 11399 

l) Sletter. 2) Skrupper. 3) 1620 Pd. Torek og 4,80 Pd. Hornfisk. () 2280 Pd. Torsk og 6(96 Pd. HOl'n
flak. 5)' U(67 Pd.,Aal OS 1112 Pd. AalekTabber.' 8) Aal. 7) 10520 Pd. La~, og 700 Pd. Ørred. 

, lait er der tllf.rt -218217 Pd. 
Betalt Gennemsnitspri.s af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,00':..-6,501... Kassefisk 

Kr. 8,85·-6,00 pr. Lpd.; SlId, Kr. ~,OO..,.....8,OOpr. 01; Aal" Kr. 0,25-0,55 pr. rd.; Laks, 
Kr. 10,0 -1,50 pr. Pd.; Ørred, Kr. 0;75-1,00 pr. Pd. ; Ged9,e, Kr. 0,85-0,60 pr. Pd.; 
Hornfisk, Kr. 0,50-8,00 pr. Snes; Rej~r, Kr.' 1,OO.o..-l~75 pr. Pd. 

Kapsejlads. 
,Mandag den 14d~ Auøu~t ,,,rstkommtndeafholdes ved Fre

derikshavn en Kapsejlads for. FiskerfartøJer med Dam fra hele 
Landet, ved hvilken Lejlighed der er udsat et Antal større og 
mindre Præmier. ' 

'Efter Kapsejladsen vil der i Plantagen bH ve foretaget Præ .. 
mieuddeling, 'og derefter afholdes en større Fol~efe8t med for-
skellige Forlystelser samt Fæll~$spisningl' , ' 

, Ved Sejladsen ventes et Antal Dampskibe ~t være til Ras-
, dighed for Tilskuere, der ønske at følge de sej1ønde Fartøjer. 

&ederik~havn, den 26de Juli 1899. 
O. J.Berg, Th. Brønnurn,' Chr ... Clo~s, A.Gormsen; 
Skibarheder~ Fiskehandler. ' Konsul. Toldforvalter. 

HOlatein, E. Jacobsen, J. A. Jensen,' H~Konqw,. 
,Fiskerikontrollør. Konsul. Fiskehandler. Ohef for Fiskeriinspektionen 

s. Kopp, 
Læge. 

Red8ted, 
Fiskerlkontrollør. 

, indenfor Ska~en. 
Peder I. Niel8en, ,N. bisen, C .. A. .Ram8Ing, 

Sagfører. . Skibsbygmester. - Borgmester. 
P. Schou, ' MikkeI8elJ-Vendsyssel,', RO" Voøelius, 
Købmand. Fiskehandler A Københåvn. Redalttør. 
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Københa>vns.,!4ekaniske 

Net ar g,arn-Fabrik 
M. L. Utzon,,' 'Mapl~ndalsvej 66., 

TelefOJ;i: , Go~ihaab, 191,' 
anbefaler 

Bundgarn & Aalevaadsnet. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2611. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

N yl~jøuirtg p. Falster. 
i Februa.r 1899. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Under:søg selv Sagen, 
skriv om Prøver af Dug:, 
disse sendes altid frit. 

F.N. Halmøe. 
Telefon 12'9. 

Alto_na Fiskeauction. 
'JOHANN CO~S, beediget Fiskeauctionator. 

nl'c\·adr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr.: Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 H~lllln ..... ", 

levl'rer efter Bestilling eller fta Lager ha vor med de nyeste og bedste 
~r:lskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeru88r, Rejerader, Bundgarn samt alle andre SlagsNæt og Garn. Bom
uidsgarn, HamlJeg(l,rn og Hørgarn i alle Nr. til. !lagens·billigste Priser og j 

bedste Kvaliteter. ..~alekaber, Kork, Flåadtræ o&' Kateehu 
haves paaLager. , 

Handlende gives Rabat. ,Forespørgsler besvares straks. 

~edigeret .af c&:ud. mag.· lViZl. Luttdbe~k • ..:- Trykt hOB Franb (Jhri,ttr.e1f. KØbeuhaTJl 
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Nr. 33. 17. Avgust. 1899. 

Med.1e::D:Lsb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendeli8 til 

frantz ChrlsUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Ø,re pr. Petit
linje af l/s Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: lilra. Island. - Danmarks Fiske
ha.ndlerforening. : ...... Mindre. Meddelelser. - Fikeri
"'erttninger. - :Bekendt~Ørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Bedaktøren af ~eø.lemsbladet 
træffes desuden i Alm. 0-7 Svanemose
gaardsvej 2 A, S S. Sager vedrørellde Re-

. daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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

• Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
til~adt, naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandskultur 
~ Bestilli~ger modtages paa sommer .. 

gamle Karper, å 10 Kr. pr. 100 Stk. 
til Levering i Oktober-November; 
Leje af Emballage og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 pCt. 
Rabat og gratis Vejledning ved l),n
læget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods .. 
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dans~ Ferskvandskultur Audebo pr. 
Maarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Fra Island. 
(Slutning.) 

Grimsby og HuH Markeder ere 
paa det nærmeste lige store og 
holde for prima Fisk samme Priser, 
dog anta~er jeg, HuU Marked er 
det fordelag~gste for lalandsrød· 
~pætter. 

Rejsen til Island gik med Carryer 
Damperen "Cimbria" En Carryer 
er indrettet ligesom en' Tra.wldanip.~r; 
man fordrer at Carryer·Damperen 
skal gøre god Fart og hale noget 
mere' Lastrum end Trawldamp9re. 
Der findes som Regel Isrum og 2 
Fiskerum, der ere indrettede med 
Slffidder og Hylder, .saa Fisken ikki 
sammenblandes eller trykkes. I 

j 

disse Rum nedsyltes Fisken i knust 
Is. Isr~mmet er indrettet som Fi
skerummene, og kan, naar det be
høves, bruges til at føre Fisk i; det 
er jo den samme Indretning, som 
findes i Trawlerne. J eg skal ber 
bemærke, at mang~, navnlig nyere, 
Trawldamperne have Da.m, hvori 
der føres levende Torsk til Marke· 
det. Langline .. Daml'erne have un-
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dertiden 2 namme, en til Torsk og 
en til Helleflynder;' disse sid~te gaa 
ikke løse i Dammen, d. bindes, ved 
Halen til Kroge eller Bjælker i 
Tragten eller fastbindes ved Halen 
til stofs J ærnririge og sænkes saa i 
Dammen, i begge Tilfælde hæ'nger 
Fisken med Hovedet nedefter; ,hvis 
:man slap saadan en Hellflynder paa 
200-300 Pd. løs i Dammen, vilde' 
det blive en vanskelig Sag at fange 
den igen. 

Den første Havn, vi anløb paa 
Island, var Patriksfjord, hvor Færø
flaaden har Station. Denne Flaade 
fisker kun med Langline, og Fiske
riet foregaar fra Baade. 

Der findes i Aar 14 Kuttere og 
Damperen "Dania". Hele denne 
Flaade bruges kun til Fiskeri under 
Island i Sommermaanederne, den 
oplægges om Vinteren. Udbyttet 
for Hellefiskerne er paa Grund af 
de lavere Priser ikke saa godt som 
foregaaende Aar. 

Fra Patriksfjord sejlede vi til 
0nundanfjord, hvor Rødspættefi
skeme have Station. I Aar er der 
jo kun 3 Kuttere og 2 aabne Baade. 
Fiskeriet har indtil U dgangen af 
Maj været drevet udelukkende paa 
Ønundarfjord med nogenlunde Re
sultat. Del' maatages meget Ben
syn til; hvordan Vejret har været; 
Vinteren har været saa sildig paa 
Island, og saalænge Snestorm hører 
til Dagsordenen, og Sneen ligger 
helt ud i Vandet, sætte Rødspæt
terne ikke ind i Fjordene. Fiskeriet 
foregik derfor ude ved Flodmundin
gen. Med Kutteren "N ordvest" 
deltog jeg i en S Dages Fisketur, 
vi fiskede paa Sugandafjord i 21/ 2 

Dag med Udbytte ca. 100 Snese 
pr. Dag, dermed var ft;tld Last inde, 

~g vi afsejlede til Ønundarfjord og 
tømte ud, blev forhindret af Sne
storm i at fiske i 'ef Par '.Dnge, fif 
skede senere paa Ønundarfjord "med 

. ringe Udbytte. Fisken var af for
trinlig Kvalitet, 50-SO Pd. pr. Snes. 
nallde paaSugandafjQrd og Ønun
darfjord er Bunden mørk, grov Sand 

, eller Grus og overalt bevokset med 
svære Tangplanter, der ,en !Stor Del 
hæmmer Fiskeriet. Men hvad der 
hæmmer mere, el' den Mængde Sten, 
som' findes i Bunden; det er kun 
den mindste Part af Islands Fjorde, 
der har saakaldt "fin Bund" for 
V aadet. Paa Sugandafjorden er 
det kun det sydøstlige Hjørne uden-

,forSandbarren og af Ønundarfjord 
kun den sydlige Side. 

Da jeg havde været en Uge med 
"N ordvest" , ankom Damperen, og 
den 'følgende Uge gik jeg med "Ma
thilde". 

Denne, Kutter er heldigere stillet 
end. de andre, da den' er forsynet 
med Hjælpeskrue. Vi fiskede først 
paa Sugandafjord, derefter paa Adel
vig, hvor Udbyttet var 5-10 Snese 
pr. Træk. Bunden i Adelvig er ly
'sere og mere, ren end paa de andre 
Fjorde; Fisken er noget større, men 
dog fyldig og lys, enkelte sorte kan 
naturligvis findes. M edens vi laa .j 

Adelvig, fik vi en ·haard Snestorm. 
Storm føles i Vigen som meget 
haarde Fjældkast, der hver for sig 
er en regelret Hvirvelvind. Disse 
Kast ere meget haarde, Vandet li .. 
gesom ryger, hvor de fare frem. 
Denne Storm varede i 2 Døgn, og 
da vi naaede. Ønundarfjord, kom 
Damperen. De to andre Kuttere 
fiskede paa Dyrefjord ; paa Grund 
af Vindstille tog det lang Tid at 
naa derom, og senere ~om Stormen, 
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saa der blev kun meget kort Tid 
til at fiske i. Resultatet var dog 
ret tilfredstillende, og Fisken var af 
god Kvalitet. Bunden er som de 
andre Fjorde mørk, grov Sand og 
Sten, saa det ofte er vanskeligt at 
faa Træk. ' 
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De aabne Baade fiske særdeles 
godt, de bruge Nedgarn og have 
gennemsnitlig 10 Snese pr. Garn pr. 
Nat. Et Garn er 125 Favne. Gar
nene bruges udelukkende paa Ønun
d arfjord , da de aabne Baade ikke 
egne sig til at føre Garn eller Fangst 
lang Vej. En stor Del af Islands 
Fjorde egne sig for Garnnskel'iet. 
Efter de Optegnelser, jeg har faaet, 
maa det anses for a·bsolut rigtig, at 
en Kutter, der skal paa Fiskeri 
under Island, udrustes saavel med 
Vaad som med Garn. Kutteren vil 
derved faa et jævnt Fiskeri hele 
Tiden; Garnene bør bruges i den 
føl"ste Del af Sæsonen, indtil Fi
skensætter' ind paa Fjordene, naar 
dette sker, kan Vaaddet bruges med 
størst Fordel. Dog tror jeg, . at en 
moderne Kutter med Hjælpeskrue 
udrustet al~ne med Garn, vil kunne 
gøre lige saa godt om ikke bedre 
Fiskeri end eri med Vaad. Brugen 
af Vaad fordrer nøje Kendskab til 
Bunden, og da Kaartene ikke give 
nogen Und~rretning, -maa Fiskerne 
prøve sig frem, derved gaar megen 
Tid tabt. Garnene kunne sættes 
overalt, og det er sandsynlig, at \ 
mange Fjorde, der aldrig have været 
prøvede, vilde give et godt Udbytte 
i Garn. En stor Hjælp var det, 
o.m der fandtes. gode Kaart over 
Fjordene, og en Ting til:· . Der 
trænges haardt til Telegraf eller 
Telefon,baade for Fiskerne og In
spektionsfartøjet, der' har 'en stor 

Kyststrækning at passe: Den Fisk, 
som trawles tæt under Land, eller 
i Vigene, er samme Slags, som den, 
der faas i Vaad og Garn og er den 
eneste, der konkurerer med den, de 
danske Fiskere sende, jo bedre Op
syn desto bedre Priser vil der op
naas paa Markedet. Dog trods Mang
ler del' sa1J. rigt med Fisk under Is
land og i Fjordene~ at .der ubetinget 
kan blive et godtog indbringende Fi
skeri i Fremtiden, det gælder blot om 
at drive det jrema.d. 

En Tilhører: Hvorfor ere de 
mørke Rødspætter ikke velsete? 

Foredragsholderen: De mørke 
eller sorte Rødspætter fra Islands 
Fjorde ere ikke alene mørke i Skin
det, men Englændere paastaa, at 
Kødet ogsaa er mørkt og mudret, 
disse sorte Fisk blive dog sjældnere 
ved Island, og i det hele bliver Fi
sken bedre i Kvalitet, jo mere der 
bliver "rørt i den", det gaar under 
Island, som det er gaaet i A alborgbug
ten, hvor ingen bedre end Fiskerne ved, 
at Rødspætterne ere blevne meget be
dre, siden der hegyndtes med Vaad
ffskeriet. 

En ~nden Tilhører: H vad er 
Foredragsholderens Mening om Is
landsfiskeriets Betydning for vor 
Fiskerflaade, og hvorledes bør det 
drives frem 

~'oredragsholderen : Vor Flaade 
vokser meget stærkt Aar for Aar, 
og Tiden er vel ikke fjærn, da 
denne Flaade bliver saa stor, at 
den bliver nødt til at se sig om 
efter andre Fangstpladser: Ud i 
Nordsøen eller under Island. Nord
søen er godt skrabet igennem af, 
Trawlerne. Dunder Island kan blive 
et gOdt Fiskeri, men for at faa det 
i de,n, rigtige Gænge, er det nød· 
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Tendigt, atK utterne optl'æde, ikke 
som nu enkeltvis, men i Flaade. Alt 
maa forberedes i Løbet af Vinte
reD. Kutte,re, som ville til Island, 
mal. være enige om at ~estemme 
en Mand~ der forhandler om Carry-
8rtjeneste, Salgssted, Salgsmand, 
Salgsdag og andet, der kan være af 
BetydD:ing. Er en Mand Repræsen
tant for 10 eller 15 Kuttere, tages 
der altid mere Hensyn, end naar 
han kun møder for en Kntter. 
Kunne vi naa derhen, at der sen
des en stor veludrustet Flaade til 
Island, og denne Flaade i Løbet af 
Vinteren har bragt alt i Orden 
og gjort, hvad der kan gøres, for 
at opnaa. gode Afsætningsforhold, 
da vil Islandsfiskeriet sikkert betale 
sig. 

Hermed sluttede Diskussionen, og 
de tilstedeværende· takkede Fcore
dragsholder en. 

Danmarks 
Fiskehandlerforening 

afholdt sit Aarsmøde i København 
den Bds og 9de August. Formanden 
Grosserer O. Bang aabnede Mødet 
og bød Velkommen, derefter valgtes 
Fiskehandler C. T. Larsen til Diri
gent. Efter at denne ha "de takket 
for Valget, gav han Ord til For
manden, som aflagde Beretning Oul 

Aarets Virksomhed. Der var bl. a. 
gjort Skridt til :lt faa den nugæl
dende Leveringsfrist paa Statsbanerne 
øphævet eller forkortet, uden at dette 
dog var lykkedes, idet dette Ønske 
stadig stødte paa. stærk Modstand 
fra Generaldirektoratets Side. For
skellige ·andre Sager· behandledes1 

og Regnskabet fremlagdes og god
kendtes. Af Understøttelsesfonden, 
som var vokset til 2500 Kr., vedto
ges det ekstraordinært at bevilgQ en 

. Enke 100 Kr., idet Fonden først 
træder i Virksomhed, naar den har 
naaet til 3000 Kr. 

Ved Valg efter Tur af S Besty
relsesmedlemmer genvalgtes Konsul 
Berthelsen, Ringkøbing og Lip
mann, København, og valgtes Spel
lerberg, Skive, idet Brinck, Skive 
frabad sig Genvalg. Til Revisor gen-
valgtes Asp, Frederikshavn. . 

Til Mødet var mød. en Del tyske . 
og norske Fiskehandlere, og Gene
ralforsamlingen forløb und~r livlig 
Tilslutning. Den første. Mødedag 
indtoges en Midd~g i Søpavillonen, 
og efter det afsluttede :l\Iøde den 
næste Dag spistes Frokost paa Lan~ 
gelinies Pavillon, hvorefter Delta
gerne sejledes til Rungsted, hvor 

. Middag indtoges. Der herskede UR

der disse Sammenkomsier livlig og 
udpræget kollegial Stemning, og de 
Fremmede vare stærkt begejstrede 
baade over Omgivelsernes Skønhed 
og den udviste Gæstfrihed. 

Til Mødet 1900 valgtes Frede .. 
ricia. 

Mindre Meddelelser. 

Fanget Sælhund. Dybaa, den 10. 
August 1899. Forleden ~101'gen, da 
en Fisker herfra gik til Høstarbejde, 
saa han noget boltre . sig nede pa'8. 
Strandbreden. Da han gik derned, 
viste det sig at være en Sælhund, 
der her var gaaet til Lanu. Dette 
skulde den ikke have gjort, thi den 
kom aldrig tilbage til sin Tumle .. 



plads. Fiskeren gjorde kort Proces 
med den ved at slaa den ihjel, og 
han tjente sig saaledes en lille eks
tra Dagløn. Det er sjældent at 
Sælhunden gaar til Land her, ihverl 
Fald ser man dem ikke. N. 

Bøvling Klit, den 10. August 1899. 
Digearbejdet herude for Bøvling 
Klitskole skrider nu godt fremad, 
der arbejder ca. 40 Mand. For 
største Delen arbejdes paa Akord. 
N aar Dæmningen bliver færdig, skal 
den beplantes med Marehalm, og 
dette har en Fjaltringoo Akord paa. 
Siden Stormen, der forleden rasede 
herude, er der inddrevet et lille 
Parti ny Brædder under Bovbjerg
kysten. Det er øjensynligt af en 
Dækslast, der er skyllet over Bord. 

N. 
Nybyggede Kuttere. Fretleriks

havn, den 14. August 1899. Atter 
er vor Kutterfiaade bleven forøget, 
denne Gang med ~ prægtige Fartøjer, 
begge byggede pRa Skibsbygmester 
N. Nielsen & Søns herværende Skibs~ 
værft. De løb af Stabelen i Ons
dags og Fredags, og vor Flaade har 
i dem faaet en værdifuld· Forøgelse. 
De byggedes begge for Aktieselska
bers Regning, den ene skal hedde 
"Rebekka' Thorsøe" og skal være 
hjemmehørende her, den er ca. 38 
Brotto Tons drægtig og koster fuldt 
udrustet med Redskaber og Petrole
umsmotor ca. 14,000 Kr. Motoren 
er paa 4 Hastes Kraft og er af Ma
skinfabriken "Dans" Fabrikat, Fa
brikøn er' her repræsenteret ved 
Brødrene Houmøller. Bankdirektør 
Otto J. Berg skal være bestyrende 
Rh~der for Kutteren, og Fisker Chr. 
Mathiesen af Frederikshavn Fører. 
Den anden Kutter er noget større 
og koster da ogsaa. fuldfærdig 
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19,000Kr. Den skal hedde "Dania" 
er Brotto 42 Tons og forsynet med 
Hjælpeskrue til Fl'emdrivelse afSki
bet under stille Vejrforhold. Hjælpe
skruen og Vaadspillet drives af en 
ca. 8 Hestes Kraft Petroleumsmotor , 
leveret· fra "Burmeister & W ain "s 
Maskinfabrik i København. Køb
mand P. Schou er bestyrende ;aheder 
og Fisker Carl Berg Fører tor Kut
teren, som skal være hjemmehørende 
her. Kl. 

frederikshavn, den 14 August 
1899. Den store Kapsejlads, som 
i Dag skulde været afholdt her ved 
Frederikshavn, og hvortil ca. ·75 
Kuttere ()g Kvaser havde givet Møde, 
maatte dlsværre - efter at Far
tøjerne havde startet og sejlet i 5-6 
Timer - indstilles paa Grund af 
Mangel paa Kuling; det blev i Lø
bet af Eftermiddagen helt stille. Der 
er endnu ikke ved Postens Afgang 
truffet nogen Bestemmelse, om Præ
mierne skulde 'Uddeles efter de ud
sejlede Distancer mellem Mærkeski
bene eller Kapsejladsen skal gentages 
en anden Dag, Dommerskibet er 
nemlig endnu ikke indkommet. 

ItI. 

Fiskeriberetninger. 

København, den 15. August 1899. 
Rejefiskeriet, som i de sidste 2-3 
Uger kun har givet ringe Udbytte, 
kan nu snart betragtes som afsluttet 
for denne Sommer. Den sidste a.f 
Rejebaadene herfra, som have fisket 
ved Smaaøerne ved Sydfyn, vender i 
disse Dage tilbage. Derimod fort
sættes Krogfiskeriet efter Aal herfra 
endnu med Ih~rdiSQ~d o~ ~ed jævllt 



godt Udbytte, forsaavidt man kan 
skaffe Agn, men dette har som sæd
vanlig paa denne Aarstid sine store 
Vanskeligheder. Tobiser skal hentes 
fra Sverrig, og Smaarejer er· der 
kn:1p Tid paa. Vaadfiskeriet har 
ligeledes givet jævnt godt Udbytte 
en Tid, der er blevet fisket mange 
Aal med det gode Sommervejr, lige
som der har været en Del Tilførsel 
fra Provindserne. Sildefiskeriet med 
Næringer i Sundet har endnu kun 
givet enkelte smaa Fangster, men 
vil forhaabentlig nu snart bedre sig. 
Der er blevet betalt indtil 4 Kr. pr. 
Ol. Fra Bunndgarnene udfor Kysten 
Syd efter har der allerede ;været ind
'8ragt nogle Smaatag Hornfisk, som 
have fundet villig Afsætning til gode 
Priser. De vise sig tidlig i Som
mer og vil nok give Anledning til 
noget Hornfiskefiskeri i September. 

F. 

Esbjerg, den 14de August 1899. 
Fiskeriet fra Esbjerg Havn, der ind~ 
til U dgangen af Juli Maaned har 

. været drevet med særdeles Held, har 
i 1ste Halvdel af August Maaned 
været noget forhindret af urolige 
Vejrforhold, og Udbyttet har derfor 
til Dato i August været mindre godt, 
ligesom Rødspætten tilmed er falden 
noget liden. L ••. 

Frederikshavn, den 14. August 
1899. Uden at uroligt Vejrlig kan 
siges at have Skylden, gav sidst for
løbne Uges Fiskeri kun tarveligt 
Resultat, særlig paa Vestkysten; 
knn en halv Snes Kuttere indkom 
herfra med smaa Laster. 40-120 
Snese pr. Kutter vejende 15-26 
Pd. Snesen og betalte med 4-6 
Kr. pr. Snes. Fangsten er fore
gaaet meget spredt; ligefra Hilis-
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hals til Skagen. I Kattegat var 
U dbyttet for manges Vedkommende 
betydeligt bedre, ca. 35 Kuttere ere 
i Ugens Løb indkomne fra Herthas 
Flak og østen derfor over mod den 
svenske Kyst, deres Udbytte vari
erede mellem 100-250 Snese, Rød
spætten vejede 10-16 Pd. Snesen 
og betaltes med 1 Kr. 60 0re-41/ 2 

Kr. pr. Snes. 0st og nord af Læsø 
have henved en Snes Kuttere havt 
U dbytte af mellem 40 og 150 Snese 
pr. Kutter, Rødspætten vejede lI
lS Pd. Snesen og betaltes med 2 
Kr. 25 0re-3 Kr. 50 0re pr. Snes; 
herfra indbragtes desuden ca. 200Q Pd. 
Slethvar, som opnaaede 10-15 Øre 
pr. Pd., mindre Partier Pighvar be
taltes med 40--.:50 0re pr. Pd. Fra 
Læsørende og Læsøs Nordvestrev 
indkom ligeledes en Snes Laster -
enkelte Kuttere havde Lejlighed til 
at gøre 2 Ture -, Udbyttet vari
erede mellem 50-200 Snese, Rød
spætten vejede 9-12 Pd. Snesen og 
betaltes med 1 Kr. 25 Øre-2 Kr. 
50 0re pr. SnAs. Hummerpriserne 
ere nu atter i rask Stigning, der 
betales 1 Kr. 40 0re-I Kr. 50 
Øre pr. Pd. en gros saavel for 
Vestkysthummer, hvorfra Tilførselen 
har været ret knap, som for norsk 
Hummer, hvoraf del' ej h eller er 
sket stor Tilførsel; pr. Damskib fra 
Kristianssand ankom ca. 1000 Stkr. 
til herværende Modtagere og ca. 
1100 Stkr. afgik direkte til det 
tyske Marked her overlosset i J ærn-
banevogn. Kl. 
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K9benhavns Ti.lf.9rsel af fersk· Fisk direKte fra Fiskeplads 
og. pr. 'Jernbane & Dampskib 

.. Ugen fra 6. August til 13. August 1899. 
-

~ I ~ 
bc ~ ... -= ... ... -= o~ GG ~:g a; CD tIiI.! CD ... 

• ~ ~ CD ~CIS c:a.- -== .~ CD >. 
Tilf.rt af: "=- --= CD> c:a.- .... s.. e J::iI 

~s.. -= -= _::I -!: 
~ll~=' ca.&:: ::I~ ... 0 ~ ;;=-= ClSG:l -= 'ii .ca ~(I) 0% CIS CIS- ...r CD 

t-tlIl :lE <~ CD ~ • q:: a! ii: ~bI) bl) bl) (I) (1)0 O O 401: O 
;. 

Danske Fiskerfart. : Pd, Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

(; fra Frederiksh. 12240 3 

17 fra andre Plac:iser 16182 258 1 35 

Danske Kvaser: 
9 fra Frederiksh. 33786 5 

6 fra andre Pladser 11466 900 
3 svenske Fisker-

fartøjer .•• 2340 
pr. Baad og Vo~n 

fra nærliggen e 4- e 8 10 

Fiskerlejer . . . 7064 7192 8840 15611 22g 
4 7 9 11 12 pr. Jernbane & 

Dampskib .... 46872 165 753 2 1328 3332 1400 149755 36600 4936 2196 916e 
------------------------

laIt ... 122886 165 1011 8427 11424 1400 158595 52211 4936 2196 9395 
I 

1) 80 Pd. Tunger og 178 Pd. Pighvar. 2) J08 Pd. T.unger og 345 Pd. Pighnr. 3) Sletter: 4,) Skrupper. 
5) Tonk. B} 1180 Pd. Torsk og 6012 Pd. Hornfisk. 7) 10~ Pd. Tor8~ og 2292 Pd. Homftsk, 8) Sild. 9) 149155 
Pd. SUd og 600 Pd. KuUei. 10) 14937 Pd. Aal og 674 Pd. Aalekvabber. 11) Aal. 12) 4808 Pd. Laks og 128 
Pd. Ørred. 

lait er der tilf.rt 372646 Pd. 

Betalt Gennemsnit~pri8 af Opkøbere: Rødspætter: lev~nd~,Kr. 4,25-6,25, Kassefis~ 
Kr. 2,00--4,00 pr. Lpd., Torsk, levende, Kr. 1,00 pr. Lpd., SIld, Kr. 1,00-3,00 pr. Ol, 
Aal, Kr. 0~20-0,50 pr. Pd.; Laks Kr. 10,0-2,00 pr. Pd.; Ørred, Kr. 0,75-1,15 pr. Pd.; 
Gedde, Kr. 0,40-0,55 pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 1,00-7,810 pr. Snes; Rejer, Kr. 1,00-1:50 
pr. Pd. 

B'EKENDTaøRELSER 

Eckernførde ·Fiskeaukti'on 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge.' Højeste Priser. 
H. 'W'ledemann juniop. 

Telegramad1·.: Fisc~wiedemann~ 

Kvasen 

Fremtldshaabet 
er billig til Salgs ved 
Henvendelse til 

Skipper Jensen, 
Nexø. 

Alle Fiskesorter ' 
modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. Dinesen, 
GI. Strud -l-l. 

Kvase til Sal.gs. 
En saa god som ny Kvase, 

udmærket Sejler, godt ud
halet med nye Sejl, laster 
ca. 3000 Pd. Aal og egner sig 
særlig til Handelskvase paa 
Kysten, er paa Grund af 
anden Bestemmelse billig til 
Salgs' ved Henvendelse til 

Fisker Chr. HanslUt, 
Slotligade, XaUu4bol1. 



asa 

Københavns Mekaniske 
Net Ir'Garn..,Fabrik 

M. L. Utzon, MapiendalsveJ BB. 
T~le:f'oD: Godthaab 191, 

leverer de 

IisRedugtigste SJundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

S'ejl 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. 

N ykjøbing p. Falster 
i Februar 1899. 

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

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

F. N. Halma8. 
Telefon 1.29. 

Altona Fiskeauetion. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Co~rs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 Belslng4Jr", 

leverer efter Bestilling eller fra. Lager fra vor med de nyeste og bedste 
l\:Iaskiner forsynede; Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
'ltldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ...t\.alekuber, Kork, Flaadtræ 0l' < Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ltedigeret af q&ud. ma.g. lVill. Ltmdbeck. - Trykt hos F"antz (Jh.risttreu. København 
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:llDU5IlAD 
",Nr. '34. 24ce Av,~ust. :18$9. 

_ed..l...em.'bl;.&Ø.et -udgt\8ir 'l),ver Tor&dag. Annonøer optages ved Henvendelse til 
franu' 4::lIrlsUMu, ,Grannag"de IO, ,København K. Frisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

linje af ~13 S,ides Brede;(or 8taae~de 'Å~~qn~er indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold.: ,tiøkerakillen". - En A",legallg. -
Haafilkeriet 'Te~ Jyllal1M Vutkylielf.- Mindre 
Med,delelser. - Fi)teriberetningel'. -. Bekendt,gø· 
rell1er. "Fiskarskolen H, 

, Dansk .fl.kertfor,.i,.g. 'Kontor, stOrm- "" 
iJade 20 Stue,n, København V, eraabent Paa VallekHdeFolkehøjskole pa~ .. 
,Ira, 9"':"""'11. ,Red(Jktøre~, afM:edlem~b4ldøt' begyndes den 1. -No~mber d. A. et 

,'.:tr~8, ~~Sql.\"Jl.,,~: ,Alm. 5,-7, ,$:v~nem()8e~ .5 Maaneders "Kursus i Afdelingen 
gaardsvcJ SI ,A,S S.$~gerveChørende ,Ra· " ,.' "',,. , " 'd' ' ~ 

, df4'ktlonen af;1iIed;I .... fadef 'bed-es send,te for FIskere. I.Llg4ed me . de l.ore .. 
til Kontoret. \ , . , " gaaende Aar vil "Dansk Flskerlfor-

" Breve' og andr~ Forsendeleer ti,l' 'or.', ,enin'g" til, <let~ø Klirsuskunne y~e 
:.n.ns,konsIlJetrt bedes altid alene &dres';' nogle unge FIskere et maanedhgt 
,aeræe;ti!hans..Qopæl: 'alkonertaar:cl.8v..jI6, Tilskud; dog paa den Betingelse, at 
.J( ...... ~av~<V. , . ,'Fiskerne genn.emgaa hele 'Kursus-tet, 

~$"tryk:a.fM~lem8blø.detsl.~rti,kler ,er, ' saal~des ,at~der' ',kun un'dtagelse~vis 
tilla(i,! n~.r lUden' '. Itng.ve'a. 'l' , Vil kl\nne tilstaas' Optagelse for' ko!'" 

D&ns.k Ferskv,&ndskøltv.r\ 
.~<Be8tillinge-r modtages pa ~ oSOUl1'OOr-

• ~ g4tmi~ g.arper å 10 Kr. pr.lØO Stk. 
'ti1.I:,~verinS· . i Oktøbel·.......;N o,eblber ; 
Leje 'afEIpballage 'og;Fragt\bel"eg.! 
1l~ ekstra. ..: Dattsk ; Fiskerifol'&nings 

.. årdinære .' Medlemmør gives'?O; pOt 
·':-Råbat og'gratis Vejledning 'ved IAn .. ' 

">0fl"$t'iAUdebo . 'pr . Maar.søSt. '(Ods.! 
, :>'li~«a~nen) ... Bestil1ingeradresseres 

iDaØk;lJr8J:Skvandskultllr i :All(lebo pr ~ 
. 'iM1ta-riø(Qd'b •. : Emballage,remttneres 
. 'Adr. ;Hol~. ,. 

'~ 

,-/ ' 

, tere'Tid. " , 

! AAdl'ag~ndør . om 'at' komme iBe" 
tragt~ing,ved,F()rdelingen af nævnte 
Tilskud indsendes til "Dansk Fiskeri ... 
forening"s Kontor 'Storingade Nr. 20' 
inden den 'lste September', d: A. og . 
maa være ,l~ds~get af Anbefalinger, 
samt for.syn,~e 'med nøjagtige Op· 
lysninger om vedkømmende Ansøgers 

.' :A.Wer, T,r.a~ Jogøvr~e personlige 
-lfothold, :S1Brl.~g om, ~an;f.~~r 4~,ts .. 

: .,t,il'kqd',' ,ognhv.ør ,i~wt da: d~tteer. 
, ., . ~ ,~RV~ 

, .la W~~o..,~ • 

~~ 



NYt 1mprægneri]lg~~l';. 
". for~ "', ,", ' :..:(:: I ' 

Sejl- ·o~-,Fi.k~redsk~ber.J 

";n,y,sk Fiskeriforening h~l', ,eftal' 
en' 'Række '"Forsøg ,med, ,et "tilfreds· , 
st~l1endeRe~u1tat ladet frem$tilleet 
Imprægneringsmiddel til Sejl ,og til 
Fiskeredskaber. Dette Middel 'kan 
ikoncentreretTilstand faas paaDilnsk 
.Fiskerifor~nings Kontor, Stormgade ' 
20, i Blikdunke paa 5 Pd. til en ' 
Pris. .af it Kr .. 65 øre. Ved Til
bagelevering , af Dunken 'godtgøres 
65 øre. ' 

Det koncentrerede Middel skal 
,ved Brugen fortyndes med omtrent 10 
Gange sas. m~get 'Petroleum. ,B~ugs
anvisning følgør med Midlet. 
P~a 1?oranledn'ing, gøres opmærk

som 'paa, at Prisen 2 Kr. 65 Øre 
~n 'gælder: n~ar 'vædsken afhentes 
paa 'Kontoret. Ved Forsendelse 
kom m,er ,Budpenge og Fragtbrev = 
7.5 Øre, til foruden Fragten. Naar 
Betalingen forud, indsendes, maa 
der derfor, sendes 3 Kr. 40 ør.e 
,samt 20 Øre til Banefrimærke, ialt, 
a Kr; 60 øre. Sendes Præparatet' 

, mod Opk~ævning, 'vi~ der blive op· 
krævet 3 Kl'. 40 øre. ' 

En ' Aalegang. 

Saa vigtigt det end er, at skaffe 
Aalefaringen let og 'uhhldret Op~ 
gang til de ferske Vande, 'og i saa 
Henseende at sørge foto Indretningen ' 
a~ Aa.lepas, maa man dog ikke overse 

, . , 
at den mod Strandeuned efter' skri-
donde Aal, (Vandreaalen, Mølle-

I, 

,alll~n~.:';V~~~aaieD) bør.skåanes" hv~r, 
døn' på. en ~ller~anden l\la'

ade truis 
m'e,d ',~t . ød~1,"e8"~en. ,at, komme 

,til Nyt~.'K'a~·r:.cJ~~. ik,k;;,"fanges, ' 
bør den haveuhind;ret ' :Adgang': til , 
atnaa.ud j Havet. ~', :, " 

. ,'?~(; e~ ,is~r:':Møllebrugs ~g. ~a." 
'brikersTurbmel', som aarlig~-øde· 
,lægge talrige, værdifulde _Aal" idet 
disse søndel'skæres af, Turbinen., 
Man kan til rette' Aarstid \uedenfor 
en Turbine Se' drive med, Strømmen 
talrige ,Stumper, af. Aal, som Tur~ 
binen har skaare.t:' PaaGrnnd af 
denne' Ødelæggelse' har man f. Eks. ' 
i Tyskland paabudt hId rettet Un
dervands-Grinder eller ,Gitre :el1er ' 
Hækker ,'som,~une møde' de' thed 
,Strømmen skrid~nde ~aJ og vise 
dem fra. Men .her\('cl har man 
ikke opnaaetat'. skaffe Anlen fri 

, ,øang IQrbi Tubioeværket,t:I 'Nytte 
forandre Pladser ved ,V an~:ir. bet, 
som ønske, at ,fange de gode Aal, 
Turbineejeren , i Reglen ikJre skøtter 
om at tage til Indtægt. Hidtil har 
man ikk~, ma~t Opgaven, og først 
'nu synes \dens Løsning' at være! lyk .. 
kedes. .' 

I den tyske nAllgemeine Fische .. 
rei-Zeitnng" , ,for' j, Aar findes 'nemlig 
Tøgnin~ Dled tilhørende Tydning af 
en 'Aale~ang" sOm, vistnok er, god" 
Den ' ,_skyldes Geheime~Bygningsraad 
Schmidt f Kassel. . 

Umiddelbart foran. Undervands
grinden er i Mølleka.nalens Buud 
lavet, eu, Rende, som, ved dellsdy
,bestliggende Ende rækJre~-' ,til og 
samles med Aalegangen.. Denne er 
sammensat af ~t. $kra~t,~opefter lig
gende, fu;kant(:)tT·rærør, hvia Sider 
er ~omtrentB Cm. ,høje '. og brede, 
og af en aaben Rende fra Rørets 
øver~te ~nde" 'der naal~ helt ned i 

\, 



871 

, Vandel neden' for. Turbinen. Denne' 
. Rendes nrindtlade er· 15-16 ,Cm. 
br~tl og har 4: Cm. brede Tvæd~ster. 
Paa ,Tegningen er Rø:r og' Rende 
for Tydelighedens Skyld vist i større 
Maalestok. For at Aaiegangen kan, 
føre. Vand til Stadighed,. > maaRen
dens Bund" h-vor Rende .og Rør mø
des, ligge omtrent 19-.:.20 Cm., dy
bere end .Overvandets' Overflade; , 
men denne ringe Dybde tilsammen 
med Rørets ringe Tværmaal volder 

l" 

// 
/ 

I 

et næppe, n~vll~~~rdigt Tab 'i Driv .. 
kraft ... 

Paa., Grund af Aalens, Vandre ... , 
maade, umiddelbart 'ov,erVandløbets 
Bun.d, / maa 'den træffe den nævnte 
Rende · i. lranalens Bund ( ved a), og 
da den følger det frafiydendeVand, 

. J:Daa -den hitte ind i Røret b...,. c og 
. ,der(ra.komme / u~ paa den aabne 

Rende,c;""'d, altsaa ogsaa ,naa.det 
frieVand,./i>etbar, vist sig, attlet vir
keliggal\t:~~~ledes., . Man, har nønllig 
en Tidhaflioo;~~an Aalegang i Virk
somhed vø'~ J~nJ\(JJ\l~u~f. lI~rle~' og 

, -

nu indr~ttes' der lignende ved Tllrbi. 
nerne i Elessen. 

Imidlertid vilde en saadan Aale .. 
gang snart stoppes af Dynd, dersom 
man ikke kunde skylle den ren. 
Dette sker gennem en' Rende, som 
fra Aalegangens dybeste ,Sted fører 
lige ned til U ndervanuet eller det 
frie Vand" og som kan aabnes, ved '.' 

I en Ventil, til hvilken der er Adgang 
fra Mølleværket.- Tegningen viser1 
hvorledes Ventilstangen aabnes ved 

~ 

et Trærør.Men er der.O;verskud
af Vand, kan Ventilen holJes helt 
aaben, og Skredaalf;'D. faar da en 
endnu bedre Lejlighed, til at und-, 
vige. 

N aturligvis er Indretningen af 'og 
,TI dlæget· til en Aalegang meget, af·'> 
hændig af Pladsen; hvor man vil 
have den; men selv under de' vap~ 
Bkeligste -" Forhold vil ' . den ., næppe 
koste ud over, omtrenthalvfjerde' 
Hundrede Kroner. 

ArtIl1l1'. ,.d4 .. eat 

.;;=";;;;;:::::=:;::::::;~;;;;; 



ltø,8,1tskeriet '-o-ed J yllånds 
, :Vestkyst. 

betteF~slteti bar i :f()rrlg~ Tidt1r 
spIllet en dfetordetltl:i~ Rolle hernde 
i~ ,Ve~ta~btl.~ets lCyst, 'lD'end'et 'er 
nU gh'atrt:' tilbag~. ,I de t)ag~, Haa> 
liskerilitblev 'dtev~th'er ~er eb. 
stØl're ~aal~stok, 'y_a.t Kulletfiskeriet ' 
iitka blevet det )moderl1e 'Fi~lteri, og 
inh:n :ka:n luestenstge ,atFislteri et 
paa. Vestkysten dep Gang kun blev 
drevet som Bierhverv ved Sidenttf ' 
Landbruget. ,En hel DttlGaard
mænd ~langs Kysten havde Lod til 
Fiskeriet, som det kaldtes,og,iNy 
og N æ toge de selv ud, eller de havde 
.en, "Hyring"} en Karl" 'uerfik Løn 
for at ,btuge Haret i den Tid, Fi
skeriet, blev ,dr6vet. Det var endog 
ikke illene Gaardmænd fra, Havsog
nene, der den Gang brugte Fiskeriet, 
nej, enkelte inde fra de længere mod 
øst li~ende Sogne toge herud til 
V esterh'avetforat 'fange Raaes, 
naar den i'Sommermaanederne holdt , 
til under Kysten. Dette er aldeles 
ukendt nu, særlig her Nord for 

'Thorsminde. Vestl,{yst1lskeriet nu 
dm Stunder' bruges 'fol' n:l'3.nge Fi
skere's Vedk'omme'hdesobllIdlT~der
hverv. 1"i1 Ef aaftsltet1et i de :Tider 
brugtes 'andre Baadtyper end,' 'de, 
man nu har, idet de i Reglen vare 
Jiadbuødede, 'og da kunde derfor ikke 
stla ~odt mcfdstaa BavetsAngreb1 

U'aa.r dette kom i ondt Lune, 'lIlan 
det maai<bttskes, at det var' i :Aarets 
rbligsteTid, 'det meste a,f Fiskeri~t 
1oregik,(i Reglen Jtiliog 'August). 
Man ser ,endnu enkelte af disse 
ga;till~~iskefbø.a:ae herude, og man kan 
næsten hetrag-te ,dem ,S9m ubrugelige 
til N utidafiskeriet, Da Kullerfiskeriet 

tog O~avi,øg lbe'r,' lmaatt~', aer 'selvrøl~, .' 
gt)U@ bedre Batr.d~ til,; '.fden ,'Grund 
at I Jdøtte ,~islreri ',dntes' paø. iaDdre 
Tidel.'" af Aare:t og istørrø\omf~; 
fO'rdi det na. ;dri~esjld&lUkkende af 
Snrilarka.mfoqk som 'Eov~hlperv. 
N a41' -det' 'sitlste ':IiteS' Kom ntI·;01D, 
Dage 'er i iHus, og deIBØJ!k4vNæt
ter indtræde, :i "SC?ptelJiber ~og, iOk-tøW 
ber, :begyndaHavftskerne saa smafllt ' 
paa ' at lave' sig til for "fAit' :brnge 
K ullemskerlet. I disse :Elfi_aaps .. 

, maaneder er Forholdet noget' ganske 
and~tend under:Haanskerieti Som
metens gyldne Tid. 'Hyppige Storme 
fare daftem 'over Vesterhavet, og 
dette kræver ganske ';forsta'aeligt be
dl'e Fartøjer~ D~tte 'blev jo ogsaa sat 
i System, idet, 'man ,fik kølbyggede 
Baade, hvorpaa, d~r nu ~r lagt 'Dæk, 
:lhv~rt Fald paa.mange 'af aem. ' 'Om 
Sommeren liegges,d,isse Baadeop ,for 
at tjæres, 'mal~s ~g repareres, inden 
Efterae.rs:Uskenet begynder. I disse 
Dage ser' man saaledes flere lagt paa 
B.,dding, . om man kan kalde det saa· 

'da.n. 1'il, B:~Q;tiskeri har' man da 
kun P~am~e, 'solnder 'af og til gaaes 
ud med, naar der kan blive nogle 
Fiskere forsamiede. ' En stor Del 
'af '.ore l1nge 1?iøkereTejse !!lU ud 
om Sommeren, naar Foraars:6sk~riet 
-er sluttet, og 'det'er iktm ldem, tier 
:ere bl~vne 'hjemm'e, der .&ftikeilte 
Gange gaa udlor iat fMlge H'a~n, 
(Hfl;jen)~ :Der :lkun'de ·sfkkert end.'8u 
lige sa:agod~ som i' forri~e Bage 
;drives ' H~a1iskeri 'unt'hn·'" ~'fynllnds 
Ve*tkyst, thi: deunel'Fiitk vender 
'Stintmer efter'Somm~r hetindtilKy· 
sten" og detganslfe tæt mod Land. 
Det har 'maD ;Beviser paaj'netop , nu 
idisseDag~.' Et;Baad~lav 'l1de~ ved 
(rrhOT~ririhde\'hat'~sa~letles) ,i den:sidste 
Tid været ude' paa Haafiskeri, og 



'( 

Res~-at~har :værøtgan~ke ~Q.t. 
. B~ luti.' med! en, mindre Baa4 alle
'~je fiek~tca~ 100 Snese Ha:;\. Fi.;. 
sø.' 'staa.r i store Sti nier herinde. 

. 'Ganske vist sendes denne Fisk ikke 
boIt, men ,den er let at afsætte til 

. Omeg'Qens/Bebo'8re, da den er godt 
øg' da ':Øer i denne Tid ikk-~ er an~et 
at faa. P,rieen kan oftegall Qptil 
2 'Kr. pr. Snes. Man vil saplledes 
se, a.t endnu kunde der' drivQsnog~t 
ud af dette Fiskeri. Nu inden Au~ . 
guat MaanedsUdgang, vil Haafiskeriøt 
ogsaa blive forsøgt herfra Kysten . 
Det skar'nemlig være i dennøMaa
ned,thi ,i September vender Haaen 
NæSen, mod, Vest, og -om Efteraal'et 
er 'han over 'alle Bjærge. D,et kan 

'ikke siges, ,at denne -Fisker nogen 
kræseUIKrahat; .. lian . bider 'paaKro~ \ 

·'gf)n,·.ltoøl',det\er salt ~Lrev{lri der 
bl'uges; som .MaddiDg.:~t kan) t:r~e: 

. at ,Fiskerne under~ Kulløl'fiskeri: kan 
, 'K1)JDme i ,Land med ,~nkelte Baa~ 

·.men dette. er' da Efternølere, der ere 
bltven ,,-tilbage, . daStim,merne drog 
.... od Vest..' li. 

Mindre'lIed:delelser. 
'-~~ 

-:8tap ....... D8 cAarsb8retøiøø ,fOr 
firifien\fra. ,1. ,:April 1898 til. SI 

" /'1 

4,706 i 1897-:-:98 ,til 6,4~0 i sldste 
Driftsaar. 

Kapsejladsen -ved Frederikshavo. 
Der blev ingen ,Præmieuddeling for.e
tagen i Mandags ved: Kapsejladsen, ' 
paa Grund af at intet Fartøj' havdå 
naaet at faa noget Løb . fuldført., 
De~ er 'taget den~estemmelse, at; 
Kapsejladsen skal.afholdes en Gang; 
i Løbet af Efteraaret, naar alle' 
Kutterne ere samlede iHavnJ.ip~ 
Grund af Storm. ,KL 

i Nybyggede Kuttere, Frederikshavn 
den 21 August 1899. I Tirsdags 
løb attel' en nybygg~t Kutter af 
Stabelen, denne Gang fra Skibsbyg~ 
mester N. Olsens Værft. Kutterne 
blive stadigt væk st~rre og dyrere, 
tiltrodsfor at denne Kutte~ ikke 
skal forsynes med 'Hja:'lpeskrne, ko
ster d,en dog 17,000 Kr., men. den 

'er da ogsaa 42 Brutto Tons dr~gtig . 
Den skal hedde "Johanne Olsen" 
og er bygget for' et Aktieselskabs 
Regning. Købmand Ohr. Olsen skal 
være ,bestyrende Rheder. Petrole
umsmotoren leveres fra Bolinders 
,m~kaniske Værksteder i Stockholm. 

El. 

··Fi~keriberetninger. 

·~a.rls:1J899 viaer "en betld,elig .Til- ,Thiat8.(F8redning, den 16' August 
.~ækst"i c ''l'vankoo, ,hvilket væsentligst, 1899. I den,' sidste Tid har Aale-
,smrlnes·lden Udvik1ing;<som ,det g~; .. 3e Jisksriet ,hetst~dsgivet et meget 
,'F4sk:eaar før;8kageu'har iOJ!aarsåget. I $&ukt Udbytte. Fangsten har som 

';:·...:J6a~~h3r:ingøJliSjndetid:qg~re traps- . lie.geI' ·yæret. 70-'-80 Pd. Aal llr . 
. ,1'\ " ' ' , ",' , ' , 

·pot.ter:eli. s.aa·meg<mFisk, ,nemlig , '.Baad, .ja, der ,er endog :t~g~t 120-
l';t)!(l;~<Kg. mod 8tO,194 ,Kg. i, . l~Pd. Fapg~ten synes at v~l1e 

I tf6ni@e:J:lrif~ar, ' hllilken' Tl:ansPQ~t '"yedbli,e .en god Tide,Qønu. 
,var idc;t ;ti&i,g_e; Mak~mum. . " . , ,A.alenekøhe& ,af Ekspor~ørerne, 
,;l)ell~ser., ~~omKut~rMs'Besæt~ . ,og, der ,er "til", ~atp b~talt 40 øre 

ninler ,Ilave gjort, eta, vo~e;',fra '~'~ntWt7 ,<hlillf~t e~:~Mb~tycl~~"e ,m~d' 

. 
" 
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en Fortjeneste' af. gennem~nit1ig20 
Kr. daglig' pr. Mand, et særdøles 
godt Resultat paa'- denne Tid <af 
Aaret. < 

KlitmøUer, den '.15 August 18~9. 
Paa denne Del af Yestkysten ,har 
Fiskel'iet i Sommer faldet ret daar-

,ligt. N avnliger der saa godt som 
intet Udbytte 'faldet af Humm'er~ 
fangsten. Det øvrige Fiskeri, giver 
ligeledes kun faa Fenge. 

Harboøre, de,n 16. August 18-99. 
Havfiskeriet har saa godt som jngen 
Fortjeneste givet i denne Sommer 
her for Kysten. Der er kun i Ny 

I 

og Næ fanget lidt ~aj og Knur~ 
hane., I de senere Aar er 'Hajen, 
der for 30-40, Aar siden var gan .. 
ske' overordentligt talrig, i forbav
sende Grad aftaget. 

Hirtshals, den 16 August 1899. 
Det ,eneste Fiskeri, der om Somme: 
ren har nogen ,Betydning for 4enne 

,Del af Kysten, er Hummerfangsten. 
Der er kun gjort lille Fiskeri, ,meJl 
Priserne have, væl'et gode, ja for 
Tiden' ere de i Stigning, ' indtil' .1 
Kr. 50 Øre Pundet, saa Fortjene .. 
sten bar været antagelig. . 

Arbejderne ved herværende Mole 
har i Sommer været begunstiget af 
meget heldigt Vejr, og Tiibygnin
gen er for Tiden skreden rask 
fremad. Det ser ud til, at hele Ar; 
bejdet nok skal blive fuldendt i god 
Tid. 

Frederikshavn, d.21,August 1899. 
Tilføl'selen fra de forskellige Fangst-' 
pladser va~ i sidst forløbne Uge 
meget knap, da største, Delen af 
Kutter skulde deltage i Kapsejlad
sen i Mandags, som jodestoværre 
maatte indstilles paa Grund af mang
lende Vind, og da Fiskerne saa 
Tirsdag og. Onsdag ja Torsdag' me~ 

vildepaa Havet for, a.t gEmoptage 
~rbejdet, ja, saa, var der form eget ' 
'af den Vind, mansaahaatdtsa~-·· \ 
nede' Kapsejlad~dagen .. ' ,Først i Slut .. 

, ningen 'af U gen kom Hovedparten 
af Kutterne ud, og fra, dem har 
man derfor intet ,Resultat . øndnu, 
kun de' Kuttere, som ikke deltoge i 
Kapsejladsen, __ have bragt Tilførsel 
i sidste Uge. Paa Vestkysten. har 
Udbyttet været yderst skralt, kup en 
Kutter" indkom derfra med ca. 100 
Snese, vejende 17-18 Pd.- Snesen 
og betalte med .51/ 2 Kr. pr. Snes. 
Fra Farvandet nord af Skagen paa 
selve' Revet have en halv Snes' Kut~ 

.tete havt 60-300 Snese hver, Rød
spætten var lille vejede 9---.,10 Pd. 
Snesen og betaltes med 'l Kr.--l 
'Kr. 50 Øre pr. 'Sn,es. : Knap saa 
mange indkom . fra Læsøs Nordside ' 
med 100-260 Snese pr. Kutter, 
ligeledes kun smaaFisk, vejende. 
9~11,P4. Snesen og : betalte med ' 
1 Kr. 30 Øre-l Kr. 75 Øre pr. 
Snes. Fra,. Herthas Flak indbrag
tes kun 'ubetydelige Fangster •. Min
dre ! Partier Slethvar beta.ltes ,med 
10-15 Øre pr. Pd. Fra Kristians- . 
sand er der ttil herværende For .. 
h~ndlere' slet ingen Tilførsel af Hum-. 
m'er ·ske~, . kun 500- Stkr. ankom med 
Bestemmelse til det tyske Marked. 
Derimod. er der tilført r-et godt af 
Hummer fra. Vestkysten saavel over 
Land som med enkelte Dæksbaade, ~ 
der undtagelsesvis have solgtd~res 
Fangst ,her, ligesom flere af de· 'ho- ' . 
vedsagentlig ældre Fisker~, som. fra 
Hirtsholmen, Strandby og her drtve 
Hummerfiskeri, have havt ganske godt 
. Udbytte, hvilket nu, da Hummeren 
betales med ~ Kr. 50 Øre pr. Pd., 
en gros - giver et godt pekuniært 
Resultat. I IL 

: 
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Iøb&tlhavns ':l'ilførsel&f\ fersk Fisk, '~kte 'fra Pitkeplads 
" og 'pr. 'Jernbane &' D&mp's~b 

'1 Ugen 11'8. 1 S. August ttl 20. August, t89p. 
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DanskeFiskerfa.rt.:1I ,pct. I Pd. Pd.1 Pd. I Pd. I 1.'4, J ".{ J Pd. l Pd. I Pd. I Pd, 

fra' Frederiksh. 
17 fra andrePladserl1 917081 \ I 520 
, Danske Kvaser: 
12 fra Freden'køh. ~; 4941\11 
S fra andre Pladser 17870 'j t 15~ 
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fartøjer .•. Il 8150 

prk!a~r~~~:f. ~ ~~.tw Fiskerlejer .'.. ," , 3740 50 108i\13 I, I Sg 
Pl'. Jer:nbane& ,', , ~,' 4, ,6 ,:S: 9 ',lI 

Dampskib., '.-" ..•. ~.!"". 580 1730 _' __ ,~180 ~ 845612889 137SO , 
, ~~. • • , 89() 460 7332 5470 , 6U16 89210 8456 2382 5869 

, l)_~"!I~og, 150, PAc rtø.>v~. ,2) Slett,er. li) Skra~ 4o)..sØ Pd. Skrupper 08100 Pd. Slet-
ter.i) .. ,)JA ~ 01J 8120 Pd,~~,.6) 46886, Pd. To~k:~, m ,l'd~ lIol'llftsk. 7) Sild. 8) 45386 Pd 
Sil4 9' _.f!".lt~~.,' 9) ~ ,øJ,~ PcL ~~og 9,26 ,Pd. '~,.~l1bfr, 11) 2556 Pd. Laks og 600 Pd. Ørred' 

. " "" , '~Itør der~ tUr.tt 'J44203 Pd. " 

'Bttalt Gexmem~ittpri. 'af ~kø,bere;:·~tter: 'le;&nd,e, Kr,4,00-6,50, Kassefisk 
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BEi,NDTG0REL:SER 

Ecke·rnfø'rde,·Fis'keauktion 
fQr~Bø~tter, siz4~ Brisling, Skru:pper, 'Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afr&gning og ·Penge. , ' Højeste Priser . 
. 8. "WleClemann 'luniop. \ 

, , Telegraf!'l'adr.:' F#~chwie1errtann~ , 

" Annoncer' 
, i Medtellab,adel tilb):des og 

, -optages' ved Henv:en4ielse til 

FrantzCbristtr &~ 
. G"Da.gå4~10. 

I ,l!'or ata.aende AvtrtisJe!nenter 
hldr,m~ •• bet1d~lil Ba.bat. 

All F' k"" t I fiskekroge ~ Fabriken " 8·. IS 6S0r er ' ,- ø.l ..... ållle i Aanorlj' 1888 tI 

modtages' i Kommission, 
Dagens højeste" Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning, g~atiteres. 
, , '\', 

. L •. DJne.øDt 
. Il. ,StraB4· «. 

" , 

i •• Itu II..,.. 1888 - ' 
anbflfalerllit UdSlI.lg at alle Sorter 
Fhktlr:roge, In vel i Sta.al!. Jær .. 
som Messing, øåmt Pilke i '.fin Ol 
Bly. Fone~de. Ip.ecl Efterkrav. 

,Conrad, Christensen • 
øt. Strand8trwde 'l. 

1t~'_"T1J "" 
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Københavns',MekaDiske,,' 
Net .& Garn-Fabrik' 

K. L. UtzOJi,',KaiPtendalsveJ S6. 
Tele:fon;:Gø'clthaab 191; 

leverer de I 

IisRedugtigste· .$unflgarn. 
Udsalg: Gl. Stp.lid M. Telefon: ·26'?1. 

\ 

~"""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';''''''''''"""""""'''~'''''''',,"'''' 

Sejl og ,Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk' BOm

uldsaeJldug, direkte iJ}d~ 
kjobt, pilbydes langt under' 
gangbn,re Priser. 
Vaml~t tJræpar.eret Dug. 

Hør~o:g ,Hal11preJldug 
l all~ Kvalit~ter. 

~.,. {llcjøbing p. Falster 
. ~ Februar 1899 .. 

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

Undersøg 8 eJ' , Sagen, 
,fimv ,omPrøver ,af Du:~, 
disse sendes altid ',frit. . 

'f. c'N. 'ffahnue .. 
Telefon 1.29 • 

• . .'. " . "I , '. " ,. 

Altona F1s,keauetion. 
JOHANN C QHRS , beediget FiskeauctiQnator. 

Illlcvadr.: 'Johrann Cohrs, Altona. . ',·'f~legrantadr.: Collr", Altona 
, I , ~ J ,-- • - ". , , • 

Fiakenætfa'briken .. Ba'Jl'mart" ,., . ", , 
Grønnehave, Het8in&,fI~, ',Ste~nfJad'e 'IS. 

Telefonnummer'" 75 ;S'eløiDCe.", 
lmm'er efter Bestillh;lg eller fra. Lager, fra ,ver ,~medd~nyøøto . .og;,.wate 
~laskiner forsynedej Fabrik : Silde .. , Rød8pættegarn Aaleruser~ Aal,rader, 
Rejerusør, Rejerader,Buridgarn sam,t;alle"'andre SlagsNæt og Gatn. 'Bom
ltldsgarn, Hampegarn ogiHørgarn'i a.11~ Nr.,til,DagensbiiHgMelPriser'og i 

,bedste Kvaliteter. ~4.alekuher, "K'ork,:illlaaaftæ i#J'iK.ieehll 
ibllvespaa'Lager. , 

tlandlende gi,as Rabat. ,"'Forespørgsler bMV:are ... tpak8 • 
.. ~ 

i • 

!J;tedigeret af 9ø.ud, mai- lViU. Lu"dbeck. ..:.- Trykt hOl Fra"t. bhri'ttreu. KøbenhaTD 

./ ' 
, ,;. j 



*MODII 
Nr. 35. 31. Avgust. 1899. 

:D.l:t:eCU-e::r::risbl.adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelt!Je til 

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

Indhold: Orm. -lOipfiskemarkedet.-Jl'iske-
kuttere pas. H'vat i Storm. Mindre Meddelelser. 
- Fikeriberetnin~er. - BekendtRØrelser. 

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, S S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Brev.e og andre Forsendelser til For
eningens Konsulent bedes altid alene adres
seredeti! hans Bopæl: Falkonerlaardsvej 16, 
København V. 

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

,Dansk Ferskvandskultur 
Bestillinger modtages paa sommer

gamle Karper a 10 Kr. pI'. 100 Stk. 
til Levering i Oktober-November; 
Leje af Emballage og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 :eCt. 
Rabat og gratis Vejledning ved An
læget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk. Ferskvandslfultur Åudebo pr. 
l\tfaarsø Odsh. Emballage return~res 
Adr. Holbæk. 

Orm. 

Den hede Sommer i indev8M'eBde 
Aar har i ikke ringe &rad øget 
Knapheden paa Agn, og mangen 
Ferskvands·Fisker har i Aar mere 
e:od nogen Sinde haft traBgt for 
Bed til sit Redskab. Orm har saa. 
godt som ikke været til at·opdri,e, 
fordi Ormen~ gttalangt ned· i J gr

denvea tørt Vejrlig. D,ei har 
endog været va.nskeligt at, tvinge 
dem' op ved at va,nde, og det er 
sikkert kU!l faa Fisket'e, «om .a Te 
indladt sig paa det Arbejde. Der 

'er vist~ok heller ikke mangQ i'i
skere, som indla.de sig paa.at$ have 
Orm paa Oplai. End nlill{lre at 
pleje Ormene, før de, kom:rne paa 
Krog, \ skønt det burde være en 
Regel: Vær. omhygelig for J);,n 
Bed, om Du, ml fange FiskQH. 

Maaske nogle Vink 0.81 o,m ... 
fangst og Ol'mepleje, TiUe kunDe Tære 
til Nyit,e for En eller Anden. 

Indsamlingen sker bedsi, D,&~r 

der, foruden Mildhed, er Væde i 
Luft og J ord. Den kaa ske om 
Dagen ved Gravning i Mark ., 



Have, nær Gødnings- og Affalds
pladser, i tørlagte Grøfter med fed 
Bund o. fl. a. Steder. Man. kan" 
desuden lette Arbejdet en Del, om 
man støder Spaden i .J orden rig da 
rokker den frem og tilbage nogle 
Minuter, eller man kan stampe e~ler 
slaa haardt' paa Jorden, og derved 
skræmme Ormene til at komme op 
over Jorden. Man har ment, at 
Ormene krybe op til Dagen, fordi 
de i Jorden ved Slagene frembragte 
Rystelser af Ormene tillægges Muld
varpens Gravning. Hvem ved?' Men 
det er da ogsaa ligegyldigt overfor 
Kendsgerninger, om hvilken Enhver 
kan overtyde sig paa rette Sted og 
Tid. Det varer nemlig ikke længe, 
før Orme, nær det urolige Sted, ses 
strække sig op fra J orden og ile 
bort i alle Retninger. 

Lettest samler man dog Regnorme 
en mild Aften efter en Regndag, 
saa omtrent imellem Klokken 10 og 
11, dersom man ved Lygteskin af
søger Jordveje, Haver og l\farker. 
Man maa dog helst være to om at 
samle. Den ene bærer da Lygten, 
medens den anden samler op af de 
omkring krybende Orme og desuden 
ogsaa tager af de Orme, som endnu 
kun ere . komne med et Stykke ~l 
Kroppen oven for Jordskorpen. Men 
disse sidste maa tages med et rask 
Greb netop paa det Sted af Krop
pen, som lige sidder ved Orm e
hullet, da ellers Ormen i et Nu 
trækker sig ned i Dybet. Derimod 
trækker man, naar man har faaet 
Tag i Ormen, ikkun jævnt til sig; 
el1ers vil Ormen rives over. Ind
samlerne maa træde varsomt og saa . 
godt som være pau Hosesokker. I 
adskillige Bøger kan man finde det 
~aad, at tvinge Ormene frem fra 

Jorden ved Vanding med skarpe 
Vædsker, saa·. s,oin ved Hjælp af 
Sennops-Mel, udl'ørt i Vand, eller 
Afkog af Valnød-Bla~e osv.. Det 
kan . lade sig gøre; men Ormene 
taale da ikke at gemmes videre 
længe. Men den, hvis Haandtering 
det er, at være Fisker har netop Brug 
for Orme, som kunne taale at gem
mes. 

Oplag af Orme kan man holde 
paa flere Maader, de kunne dog 
kun lønne sig,' dersom man indret
ter Oplagsrummene saaledes, at Or
mene i dem kunne holde sig levende i 
nogen Tid. 

Et simpelt Oplagsrum er en eller 
anden almindelig Kasse, som indtil 
to Trediedele fyldes med Muld, over 
hvilken lægges Græstørv. Ormene 
lægges paa Mulden og overdækkes 
med Græstørven, som af og til van
des. Men af og til ser man ogsaa 
efter, om der lige under Græstørven 
skulde ligge døde Orme; disse maa 
da fjærnes. 

Ved større Oplag gaar man om
hyggeligere til Værks. Man tømrer 
en Kasse sammen, 4 Kvadratfod i 
Omfang og 4 Fod dyb. Den sæn
ke3 omtrent med en Tredjedel i 
J orden og fyldes saa 20 Tommer 
højt med Muldjord, og i den lægges 
2500 Orme. Hermed nøjes man 
endnu ikke, men man indretter flere· 
saadanne Ormekasser, som i de rette 
Ind~amlingstider modtage Indsam
lingens Udbytte. Kasserne maa. have 
Laag, men dog saaledes, at der er 
rigelig Adgang for IJuft, medens. 
samtidig Regn og Røvere holdes 
ude. Syge Orme ville krybe op over 
Jorden og maa ved det ugentlige 
Tilsyn fjærnes. 

Ormegrave tjene til Avl af Orme, 



og en saadan Avl burde enhver 
praktisk Fisker skaffe sig, siden det 
er uden Vanskelighed og billigt at 
indrette-.en Ormegrav, i hvilken Orme 
ikke alene kunne leve, men ogsaa 
yngle. Fremgangsmaaden er lige
frem: Udgrav, helst i strid Ler 
eller i Sand en Grube' af nogen
lunde Omfang, for Eks. mindst 3-4 
Fod i Tværmaal. Fyld i Gruben 
en Blanding af Møg, Dynd, gammelt 
Løv, gammelt Hø og Muld. Læg 
et Lag Orme paa Dyngen . og dæk 
med Muld, som af og til over,skyl
les med snavset Vand fra Køkke
net eller fra en Grøft; Lud-. og 
Sæbevand fra Vask maa dog ikke 
bruges. Lad Gruben i Fred til det 
kommende Aar; den vil da give 
ikke alene mange Orme,. men til
lige. gode,og den vil vedblive' at 
give TIdbytte, saa længe man plejer 
den ved at grave f. Eks. Affald fra 
Haven (Kaalstokke, Gullerodstoppe 
m. v.) ned i den. Bedst vilde det 
naturligvis være, opl Gravene i Bund 
og Sider ere stensatte, saa at Muld
varpen ikke kan faa Adgang. 

Ormenes Rensning forud for deres 
Brug til Bed er overord~ntlig vigtig, 
men ikke saa almindelig, fordi man 
i Reglen sætter dem paa Krogen 
lige efter, at man har skaffet dem 
til Veje. Vi vide dog alle, at Fi .. 
skene ere ikke lidet nøjregnende 
med Foderet, om de ikke ere grumme 
sultne. Det er da tydeligt, at jo 
mere lækker man kan byde dem 
Bed'en, des snarere faar man dem 
lokket~ Men nu er det saa, at den 
nylig gravede Orm gerne er skrøbe
lig, saa at den brækker over, naar 
Krogen sættes i den. Dette skyldes 
den Jord, som Ormen har i Tar
men, o~ sOm den faar ~ sig, ef ter-

" 
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som den æder sig igennem J orden, 
paa hvilken Maade den faar sin 

. Føde, idet den uddrager denne af 
den paa Plantedele rige Muldjord. 
En renset og godt plejet Orm er 
derimod sej, næsten som en, Grise
tarm. Det er derfor rigtigst at 
prøve Ormen, før man sætter Kro
gene til, og' dette lader sig gøre, 
dersom man trækker den langsomt 
fra dens ene Ende til den anden 
imellem den ene Haands Tommel
og Pegefinger. Saa længe man derved 
kan presse Jord fra den, dur den 
ikke. 

Efterat man har samlet Ormene, 
er det derfor rettest at rense dem 
en Tid, før man bruger dem, eller 
rettere, at man giver Ormene Tid 
til at rense sig og faa Maven tømt. 
I dette Øjemed samler man,. enten 
fra Mark eller Mose, en Del Mos, 
som, efter at være renset for Grus 
og Tørvejord, fugtes og lægges i en 
Kasse i et godt Lag. Ovenpaa 
dette lægges Ormene, som hurtigt 
krybe ind i Mosset, efterhaanden 
skyde ,Jorden fra sig og ikke finde 
Lejlighed til at fylde s~g paa ny. 

I Rensekassen kunne Ormene holde 
sig levende omtrent i en Uge; men 
dette afhænger for Resten uf Vejr-

, liget, og af Pasningen, det -ril sige, 
om man' hTer tredje Dag skifter 
Mosset. I saa Fald vender man 
ikkun Kassen og lægger friskt Mos 
i den. Det gamle Mos 'og Ormene 
lægges ovenpaa, hvorefter Ormene 
søge ned i det friske Mos, saa at 
man kan fjærne det gamle. Sam
tidig fjærnes alle døde Orme. Hvor 
man ikke har Mos, kan gammelt, 
mørt Fiskegarn ogsaa bruges. 

Følger man disse Vejledninger 
til at skaffe sig Ormeb,d, har man 
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alt..a. ikke alene Lejlighed til at 
lil.ave Orm paa Tider, endog om 
Vinteren, hvor det ellers er vanske
ligt ~t. faa Orme. Tillige byder 
ma. Fiskene en Bed. som fanger, 
om nocen kan. '" Vil Fisken ikke 
bide; kan ingen fange den," lyaer 
et gamel" .engelsk Mundheld. 

Arthv Fe4derl'Ø" 

Klipfiskemarkedet. 

Om det .ternationale Klipfiske
ma.rked skriver den spanske Avis 
"El N ervion" af Bilbao under 12te 
dennes: 

..A.ngaaende Verdensmarkederne 
fer Klipfiik ha ve vi indhentet føl
gend& Data: 

I FØ1ie rrelegram fra N orge er 
der af Aars Fisk allerede ekspor
teret: 

12,600,000 R;ilo Klipfisk mod 
9,540,000 Kilo samme Dag for

rige Aar. - Udbyttet af Fiskerierne 
har været' meget ringe, ja endog 
mindre end forrige Aar. 

Paa Grund ftJf denne Sæsons 
større Eksport af 3,060,000 Kilo i 
forløbne tre Maaneder forholde In
dehavGllrne af de endnu disponible 
Partier sig meg8t fordringsfulde, idet 
de mene med nogen Ret at kunne 
fa.a de Priser, SOI11 de have foresa;t 
sig. 

Disee, som i Sæsonens Begyn
.else aabnedes med Kr. 8,25 pr. 20 
Kilo, første Baand, ere allerede 
naaede til Kr. 9,25, og de vil rime
ligen. gaa op i mindst 10 Kroner, 
da. Beholdningerne ere smaa af Fisk 
passende for Spanien. 

Af islandsk Klipfisk er der alle-

rede solgt Ladninger til 80 Shillin~s 
Skippundet mod 46 a 50 samtidig 
i Fjttr. 

De ~neste Telegrammer fra St. 
J ohns (Newfoundland) bringe Med
delelser, hvoraf det ses, at saavel 
N ewfouudlandsfiskeriet som Bank
fiskerierne have givet daarlige Re
sultater og mindre end et Middel.;. 
aar. \ 

Bilbao Fiskernarked .r for øje
blikket godt forsynet med norsk 
Klipfisk, af hvilken Varer der ven
tes nQgle Smaapartier. Priserne 
paa norsk Klipfisk, søm i forrige 
Uge gik ned paa Grund af Varmen og 
Tilførslerne, ere atter opadgaaende, 
idet Beholdninge~nenu ere reduce
rede, og de ville rimeligvis yderligere 
stige og snart overgaa de hidti
dige Noteringer, saasnart .ConsumQn 
ø,tter bliver normal. 

Det synes derfor ikke tvivlsomt, 
at saasnart Afsætningen atter be
gynder og med indtrædende koldere 
Temperatur, ville Priserne successivt 
yderligere gaa i Vejret. . 

Fiskekattere paa Havet 
i Storm. 

Fjaltring, den 22de August 1899. 
I Dagene omkring den 18de rasede 
herude en Orkan, som satte Havet 
i voldsomt Oprør. Foruden de for
skellige Sejlskibe, som under Stor
men bleve kastede ind i Nærheden 
af Kysten, var der ogsaa. et Par Fi
skekuttere, hjemmehørende palt Har
boøre, ude paa det oprørte Hav. 
Torsdag Formiddag gik, saa vidt 
man kunde se, Fiskekutteren "Fyen" 
her forbi for at gaa ind_til· Lemvig. 
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Havet "o.r i "Voldsomt Oprør, da 
Stormen var i Anmarch. Kutteren 
fik en voldsom Braadsø Over sig, 
saa at deL lille Baad, der stod paa 
Dækket, blev endevendt. Alligevel 
naaede Kutteren uden videre Uheld 
ind gennem Thyborøn KanaL Fre
dag Morgen saas fire Sejlskie inde 
under Bovøjergkysten, som dog alle 
klarede sig fri af den farlige Kyst. 
Tidlig fra Morgenen af indløb Tele
fonmeldingfra Harboøre op til Bov-

, bjerg Fyr, om der ikke var en Fi
skekutter'at se paa Havet mod Syd. 

.. Den- havde været paa Hav.et Tors
dag og N atten i den forrygende 
Storm,og man var bange fOl', at den 
var forlist. Man kunde da ingen 
Kutter se, men op paa Formiddagen 
kom den tilsyne tæt inde under 
Land udfor Thorsminde. ,Den kryd
sede stolt op mod den forrygende 
Storm og' var ved" Middagstid naaet 
herud for Fjaltring Kyst. Man maa 
forundre sig over at saa lille et 
Fartøj kunde holde sig paa Havet 
under dette Uvejr, og det er Bevis 
pas., at Vestkystfiskerne ere dygtige 
Søf@lk og haarde Halse. Samtididig 
havde Havet' krævet Bytte ude mod 
Vest, og man fik snart det første 
Bud derude fra, idet der ilanddrev 
flere Tusinde nye Staver. Endvi
dere er der udfor Fjaltring Strand 
ilanddreven en solid og pæn Skibs~ 
baad, hvori laa fire Aarer. Baa
den bærer Navnet "Pioner" Ham-
borg. I. 

Mindre Meddele18er~ 

Varde, den 28de August 1898. 
Til herværende Byraad er der jnd-' 
givet et Andragende om, at der fra 
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uettes Side maatteforetages et Ar .. 
bejde ,for at faa! Aaens Besejlings
forhold forbedrede. Byraadet h'ar 
straks ladet Havneudvalget med dets 
Ingeniør foretage Undersøgelser for 
at ,komme til Resultat om, hvad der 
kan gøres i nævnte Anledning. 

Mange Præmier. Struer, den 26. 
August 1899'. I den forleden ved 
Nykøbing afholdte Kapsejlads del
syv Baade, som 'vare byggede af 
herværende Baadbygger J. Laursen. 
Det kan, meddeles, at fem af disse 
Baade toge Præmier, og den' sjette, 
Postbaaden fra Venø, vilde ubetinget 
endog vfere kommen ind som en flot 
Nr. l, hvis, ikke det Uheld ,var ind
truffet, at Masten knækkede. 

Fiskeriberetningeft 

Lemvig, den 29de August 1899. 
Byens Torv har i den sidste Maa
neds Tid være meget ringe forsynet 
med Fisk, idet Udbyttet af Fiskeriet 
her i Fjorden kun har vænet 
meget lidt tilfredsstillende i enhver 
Retning. 

Fra Havkysten ankommer en Gang . 
imellem et Vognlæs "Baa'~ (Haj), 
der sælges til indtil 2 Kr. pr. Snes. 
Hajfiskeriet for denne Havkyst er 
iøvrigt meget ringe i indeværende 
Sommer. 

Rødspættefangst. Struer, d. 28. 
August 1899'. Da det blev bekendt, 
~t Doktor Petersen havde, opdaget 
en Rødspættebanke i Store Bælt i 
Nærheden af Sprogø, besluttede en 
her 'hjemhørende Kutter' at søge 
derned. Man havde ikke Grund til 
angre 'Forsøget. Der toges \ hqrtigt 



en Last paa' ca. 100 Snese Rød
spætter, der afhændedes til en gen
nemsnitlig Pris af 120 Øre pr. Snes 
til Fiskehandlere i Nyborg. Siden 
har man drevet Arbejde dersteds og 
befinder sig godt tilfreds med Ud
byttet. 

Frederikshavn, d. 28. A vgust 1899. 
I sidst forløbne Uge var Udbyttet, 
i Forhold til de fiskende Kutteres 
Antal, temmelig knapt, men heldig
vis bøder de høje Priser herpaa. 
Det er gaaet svært tilbage med Vest
kystfiskeriet, kun et ringe Antal 
Kuttere beskæftige sig dermed, og 
kun faa af disse hnve faaet nogen
lunde Fangst; Fiskeriet" er foregaaet 
nordvest af Løkken paa temmelig 
dybt Vand, Rødspætten vejede 16-25 
Pd. Sn~sen og betaltes med 4 Kr. 
60 Øre",-7 Kr. 75 Øre pr. Snes. 
Der er altsaa betalt 31 Øre pr. Pd. 
en gros af Fiskehandleren til Fi
skeren, og. disse Rødspætter, fangede 
paa saa dybt Vand, ere ikke meget 
levedygtige, saa der falder et ikke 
ringe Svind paa dem. TI dbyttet 
varierede mellem 100 og 200 Snese. 
Fra Herthas Flak og østefter over 
imod den svenske Kyst, indkom et 

• ret betydeligt Antal Kuttere med 
50-150 Snese, vejende 11-18 Pd. 
Snesen og betalte med 2 Kr. 75 Øre 
-5 Kr. Snesen. 4-5 Kuttere ind.:. 
kom fra Skagens Rev med fra 60 
til 200 Snese pr. Kutter mindre Fisk, 
vejende 9-10 Pd. Snesen og betalte 
med 1 Kr. 60 Øre-2 Kr. 25 Øre 
pl'. Snes. N aget Jt,edre i Kvalitet 
vare de Kutteres Fangst, som først 
havde forsøgt Fiskeri, i Læsørende 
og senere - da der der var vel 
knap med Fangst havde fisket 
nord" og øst af Læsø. Rødspætten 

S8t 

vejede 10-12 Pd. Snesen og betaltes 
med t Kr. 75 Øre-3 Kr. 25 Øre 
pr. Snes. Herfra indbragtes desuden 
ca. 2000 Pd. Slethvar, som opnaaede 
12..,-15 Øre pr. Pd. Der har slet 
ingen Tilførsel funden Sted af Hum
mer fra Norge i sidst forløbne Uge, 
hverken til herværende Modtagere 
eller til det tyske Marked, nu faa 
vi sikkert ingen Tilførsel fra Norge 
før Fre8ningstiden ophører 15. Sep
tember, først 23de September maa 
der atter udskibes. Fra Vestkysten 
er der kun tilført ubetydeligt, d~n 

høje Pris 1 Kr. 50 Øre pr. Pd. 
en gros - holdor sig stadigt. Af 
og til indkom i Løbet af .den sidste 
Maaned en hel ~lotille af svenske. 
Dæksbaade, som drive Makrelfiskeri 
~ed Dørg i Skagerak og Kattegat, 
deres Fangst skal l ikke have været 
stor, i hvert Fald have de, naar de 
kommer her, sjældent mere end 
4-15 Snese pr. Baad, Makrelen 
betales med 2-4 Kr. pr. Snes efter 
sin Størrelse. Kl. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 

som har til Formaal at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 

modtager med Taknemlighed Bidrag 

saaveI en Gang for alle som aål'lige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 

Stormgade Nr. 20. 
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tøbenhavns Ti.lfersel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Je~bane & Dampskib 

l Ugen ira 20. August til 27. August· 1899. 
-
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DanskeFiskerfart .. : -Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

4 fra Frederiksh. 9640 3 

10 fra andre Pladset 12096 l80 l 160 
Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. ti 10 

6 fra andre Pladser 4230 18000 3700 
6 svenske Fisker-

fartøjer .•. 4104 
pr Baad og Vo~n 

s fra nærliggen e 4 6 11 

Fiskerlejer ..• 4608 1752 12670 8029 65 
pr. Jernbane & 7 9 10 12 

Dampskib .... 26797 3400 333 2 5690 1380 62696 22210 4154 2484 6674 
--r---c- e------------ -' ---- -.--------

laIt .•. 66767 3400 618 4768 26442 1380 76266 33939 4164 2484- 662Q 

l) 25 ~d. Tunger og 100 Pd. Pighvar. 2) 213 Pd. Tunger og 120 Pd: Pighvar.' 3) Sletter. 4) Skrupper. 
6) Torsk. 6) 1240 Pd. Torsk og 511! Pd. Hornfisk. 7} 3150 Pd. Torsk og 2540 Pd. Houtlsk. 8) Sild. 9) 61695 
Pd. Sild og 1000 Pd. Kuller. 10) Aal. 11) 7947 Pd. Aal og ]082 Pd. Aalekvabber. 12) 3744 Pd. Laks og 4.10 
Pd. Ørred. . '-

lait er dertllf.rt 215746 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,36-7,60, Kassefisk 
Kr. 2,00·-4,00 pr. Lpd. i Torsk, levende, Kr. 1,70-2,00 pr. Lpd.; -Sild, Kr. 1,60-:3,50 pr. 
Ol; Aal, Kr. 0.30-0,66 pr. Pd;; Laks, Kr., 1,10-2,00 pr. Pd .. ; Ørred, Kr. 0,86-1,00 pr.' 
Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,60 pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 1,60-:.8,00 pr. Snes'; Rejer, Kr. 1,50-' 
1,76 pr., Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde Fiskeauktio;n 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Pri8~r. 
H. 'Wledemann Junlop. . 

Telegramad1·.: Fischwiedemann. 

TO Salg •• 
Kvasen " Svanen" , 36 Fod 

lang, 13 Fod bred, med 14 
Fod Dam, (afgiftsdr.) 9"6 
Tons, godt udhalet, god Sej
ler, medfØlger en Jolle, er 
billig til Salgs hos Skipper 
P. Hansen Petersen, 
Bomb_ pr. BeBebell. 

All F· k 4-1\ I fiskekroge -Fabriken e IS esorUlr -Sel .. e4allle l Aal'.rg 18SS., 

modtages i Kommission, 
Dagens (højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. DIDeSeD, 
&1. Btraatl 44. 

l K.ha.aYa.l888-
anbefaler øit UdSlUS al alle Sorter 
Fill{.ekroge, saa vel i Staal, Jær:r. 
aom .Heaaing, lamt Pilke i Tin .og 
Bly. Forsendet mod Efierkra,v. 

Conrad Christensen. 
et; Sirand.trade n. 

K,.b~,qT\l i, 



Københavns Mekaniske 
Net &. 'G'arn~Fabpik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej 55~ 
Telefon: Godthaab 191, 

leverer de 

RSReduutigste 5Jundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671.:1 

otrent~ig Ay~tion.t,~. 
Onsdag den 6. Septbr. 1899 Kl. 11. Fmdg. bliver ved offenftig Avktion, 

der afholdespaa Orlogsværftet, bortsolgt: 
33,000 Pd. Staalaffald, 45,000 Pd. Jern, 210 Pd. Zink, -400 Pd. Kob

ber, 840 Pd. lIetalspaaner, 400 Pd. lIessing, 
838& Pd. ZInkaske, 

ca. 6000 Pd. Tovværk, 650 Pd. Klude, 1 Bøl'lebæuk, 23 KrudUønder, 46 
Sm ørfustag er, 1 Oksehoved, 1 Fartøj m. m. 

Sagerne' paavisøs den 4. og 5. Septbr. fra KI. 10-2 i Magasinet for 
kasseret Gods, hvor Kataloger til den Tid udleveres. ' 

Orlogsværftets Centralkontor, den 29. August 1899. 

Altona Fisk-eauetion. 
JOHANN C OHRS , beediget Fiskeauctionator. 

Brc';adr.: Johann Cohrs, Alton~. Telegramadr.: Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken Dan-mark" " , 
Grønnehave, Helsin:r;ør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
leverer efter Bestilling' eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
l\fuskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags N~t og,Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kv~liteter~ .. "-alekuher, Kork, Flaadtræ 0l' Kateehu 
ha ,"es paa, Lager. ' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

l'tedi(ereta,f cø.ud. ~ag. lVill: L:u-ndbeck. - Trykt h08 F't'(J/n,tz (}h.riattreu. K:0benhavD 



Nr. 36. 7 . September. 189'9 • 

. Medl.e:cc.sbJ.adet udgaar hver Torsdag. Annonoer optages ved Henvendeis. til 
Frantz Christtreu, Grønnegade IO, Købe.havn K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

lj~je af l/S Sides Bred~; for staaende Annoncer indrømmes betyd~lig Rabat. 

Indhold: Den 18de d.a.nske Landmandsforsam
lingi Odense 1900. Hn RegnbueØrred. - F:red.
rikeha.vns .L1'iskeri-Sta\istik :Maj 1899. - Fikeriberet
ninger. - Bekendtgørelser, 

Dansk Fiskeriforenings Konter, Storm
gade 20 St,uen, København V, er aabent 
fra 9-11. Bedaktøren . af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 0.:-7· Svanemose-' 
gaardsvej ;a A, 3 S. Sager 'tedtØrende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendta 
til Kontoret. 

Breve og andre Forsendelser til. For
eningens Kensulent bedes altid alene adres
serede ti! hans Bopæl:. F.alkonerglards,ej 16, 
København ·V. 

Eftertryk af Medlem~bladets ArtikIe! er 
tilladt, naar KUden angives. 

Dansk Ferskvandskultnl 
Bestillinger modtage a paa sommer

gamle Karper il. 10 Kr. pr. 100 Stk. 
til Levering i Oktober-November; 
Leje. af Emballage og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 pCt. 
Rabat og gratis. Vejle'dning ved An
læget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pr .. 
Maarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Den 18da danske Landmands
forsamling i Odense 1900. 

Virksomhedsplanan fer L~ndmands·· 
forsamlingen . i Odense fra 30. J nni 
til .8 .• l uli næste Aar er nu udsendt, 
og hidsætte vi . her, hvad der ,aneaar ' 

FiekerludstiJUng.n. 
Denne sorterer under Subsektion 

4 c for Fiskerivæsen og varetages af 
Kammerherre, Le~nsgreve F. C" 
Moltke, Bregentved, som Format:td" 1 

Kommandør A. Bonnesen, Køben
havn, FiskerikonsuJent Arthur Fed
aersen, København, Grosserer O.Bang, 
København, og BUl1dtmager MariUl 
Rasmussen, Odense. 

De . tidligere almin~elige· Bestam A 

melser gælde for Fiskeriudstilliftgea' 
ogsaa denne Gang. . . . 

Den e>nifa~ter '2 Åfd8lin~r: 
I. Fisk og Fiskeriproflukter. 

II. Redskaber og Apparater til 
Fiskeri . og kunstig Fiskea d 
samt Modeller ID. v. 

Anmeldelserne ske pa~ dertil be .. 
stemte trykte Blanketter, for Fisk, 
Fiskeriprodukter og Fiskeriredskab ..... 
Om ~lanketter e,l diss91·Iødsendelsa, 



vil der senere ske Meddelelse. Stade
penge betales. ikke. 
. Genstande, .der. sende'S tilUdstil

lingen, afleveres· .fragtfritpaaU d stil
lingspladsen. Salgsprisen / skal paa
hæftes' 'de Genstande, ~OIil ønskes 
solgte. . 

ISpakket Fisk skal værenedpakket 
senest den 26. J ~ni og ved In~sen
.delsen være ledsaget med en skriftlig 
Erklæring=!<) fl'aUdstilleren, som be
kræfter, at Prøven er nedpakket til 
den fastsatte Tid. Paa hver Kurv 
eller Kasse maa v~re ~ngivet Ind
holdets Art, V ægt dg Stykketal. 
Fersk Fisk og andr~ let ford~rvelige . 
Varer maa 'straks fjernes, dersom 
Sektionen forlanger det; de kunne 
fornyes under Udstillingen. 

Prøvernes Størrelse' skal, for at 
komme ·i . Betragtning. ved Bedøm
melsen, være følgende:' af fersk og 

, ispakket Fisk mindst 15 Pund ; af 
tørre, saltede Sager mindst 20 Pu ud ; 
af røgede Sager mindst 10 Pund; af 
va.ad, saltet Fisk 1/2 Tønde; af An
chiovis 1/2 Dunk; af syltede Mus
linger og østers 1G las. eller 1 Dunk; 
af Fisk, der, paa anden Maade er 
konserveret, et Kvantum i Forhold 
til det foran anførte; af Fiskegød· 
ning 10 Pund. 

Som Præmier uddeles Medaljer 
i et Antal, som nærmere vil blive 
bestemt af Komiteens Formand i 
Forbindelse med Subsektionen for 
Fiskerivæsen efter Forslag af Dom
merne. Desuden stilles der et Penge
beløb af indtil 400 Kroner til Dom
,mernes Raadighed til Opmuntrings-

") Jeg erklærer. herved, at den af mig 
i ............ Hold udstillede Fisk er ned· 
pakket. de.n ................................. -

~ ................................ --.............. _------..... _ ..... ~ ..... _ ......... _-
(Ud8tiUer~s Navn ou Bopæl.) 

præmier paa 40, ·20 og io Kr. tor 
,.indenland,ke:Genstande. I 

Klassifikation: I. Afdeling. Fisk 
og Fiskeriprodukter: 

Fersk og ispakket Fisk. 
Saltet og tørret Fisk. 
Lagesaltet Fisk, Anchions m. v. 
Røget Fisk 
Hermetisk' nedlagt Fisk, Krebs~ 
dyr, østers m. v. 
Tran og andre Fiskeriprodukter, 
der ikke høre til andre Hold. 

II. Afdeling. Redskaber og Ap
parater til Fiskeri og kunstig Fiske
avl samt Modeller m. v. 

Garn og Ruser m. v. til Havfiskeri. 
Do. og do. m. v. til, Fersk

vandsfiskeri. 
Krogfiskeriredskaber til Hav
fi8keri. 
Krogfiskeriredskaber til Fers.k
vandsfiskeri. 
Baade~ Transportmidler for le
vende og død Fisk, Sejldug, Tov-· 
værk m. v. 
Apparater til kunstig Fiskeud
klækning, kunstig østersavl, ·Mus~ 
Hngavl m. v. 
Levende Fisk fra Udklæknings
anstalter og Damkulturer. 
Modeller, Præparater i Spiritus, 
Tegninger og videnskabelige Sam,,: 
lin ger til Fiskeriets Oplysning. 

Alle øvrige Regler ere de for 
Landmandsforsamlinger i Alminde
lighed gældende. 

Forventelig vil særlig Program 
senere blive udsendt. 

En RegnbueølTed. 

I Medlemsbladet Nr. 47 for 1897 
S. 45& er, tilligemed et Billede af 

, Regnbueørreden indtaget nogle nær
. mere Meddelelser ~m denne ameri .. 
kanske Ørred art, som nu er bleven 
saa almindelig i den evropæiske Fersk· 
vandskultur. Iagttagelserne ·siden 
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1897 have tilfulde vist, at Regnbue.:. 
\ . ørreden ogsaa meget godt egner sig 

til Fiskeavl i Danmark, og a.t Lan
dets Vejrlig og Jordbund, som, den " 
Gang fremhævet, meget godt passer 
for denne Fisk. 

I "Dansk Fiskeriforening's Prøve
dam vare Regnbueørreder, som bleve 
klækkede i Maj 1896, allerede i 
Efteraaret 1897 naaede til en Stør
relse af 215 ,mm. og en Vægt af 
ca. 28 Kvint. Fisk fra sam m e 
Klækning og fra samme Dam vare 
endvidere i Februar 1899 blevne 
ca. 315 mm. lange og vejede gen
nemgaaende et Pund.· 

N aar henses til, at Dammen ikke 
fr~mbyder nogen naturlig Føde, ogl 
at der er mange Fisk, som konku
rere til Luftfoderet (Myg, Fluer 
osv.), samt at FodriIigen er mindre 
regelret, er den nævnte Vækst gan
ske god. Udfaldet er endda inte-, 
ressant for denne Prøvedams Ved
kommende, fordi, som meddelt i' 
Medlemsbladet Nr. ·16 for indevæ
rende Aar, disse Ørreder af Aar
gang 1896, legede i April 1899. 

MEm tlet~. Resultat staar' langt 
tilbage for det, ,som kan kon
stateres ved en Regnbueørred fra 
frit Fiskevand, altsaa ved en Fisk, 
som har maattet sørge for sig 
selv. 

Under 1ste Septbr. d. A. med· 
deler nemlig Hr. cand. polyt. J. A. 
Bie, Hobro, bl. a. kendt som dygtig 
Udklækker, ol? indsigtsfuld Iagtta
ger: 

"Fiskerne have i Nat fanget med
følgende Ørred i Fjorden. Er det 
ikke en Regnbueørred? I saa Fald 
er den af 'Udsætning' 1898; jeg har 
udsat 1200 Regnbuer i Tilløb til 
Fjorden •. ,,' 

Denne Fisk er saa god, en Regn
bueørred, ,som man kan ønske sig. 
Den svarer i V ægt til de omtrent 
treaars, som holdes i den ovenfor I 

nævnte Prøvedam ~ den vejer, netop 
et Pund, medens Længden er langt 
støne, nemlig 345 mm. Den er 
rimeligvis udsat i Maj f. A. og 
havde i seksten Maaneder (altsaa i 
næppe den halve Tid) naaet samme 
V ægt, som Ørrederne i Prøvedam
men og en langt rigeligere . Stør· 
relse. 

Regnbueørreden, uds,at i et Bække
eIler Aaløb til Hobro-Fjorden lærer 
os' altsaa, at denne Fisk kan trives 
udmærket i vore Fjorde, og at dens 
Indførelse ikke bør indskrænkes alene 
til Da.mme og Ind~øer. Endvidere 
lærer Fangsten af denne Fisk os, 
at Regnbueørreden i meget kort Tid 
kan nas, en 'sælgeværdig Størrelse i 
Fjordene. 

Ved den nærmere' Undersøgelse 
viste det !)ig, \ at Blindtarmene var~ 
omgivne af rigelige Fedtmasser, et 
Tegn for en godt næret Fisk. I 
Maven fandtes Knoger og· andre 
Rester af Pigsild (Hundestejl) og 
ikke, faa Spolorme. 

Kødet var efter Kogningen smukt 
gulrødt, og hflvde en fin Smag, saa' 
at Regnbueørreden i saa Henseende 
kan maaIe sig med de'n bedste ,Ør
red. Kødfarven . var hos denne i 
Saltvand fangede Regnbueørred langt 
stærkere, end jeg har set den hos 
')~"isk af samme Art, men fra Damme, 
i hvilke de vare opvoksede ved Hjælp 
af Fo~ring. 

Kendsgerningen ira Hobro-Fjord 
vilbliyea€ Vigtighed for vore Fjord-
fisk eriers Fremtid. . 

ArUlur Fe44ene.~ 
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- (Til Frederikshavns Fiskeri-Statistik.) 

I denne (Maj-)Maaned maa Antallet 
af herfra fiskende Kuttere anslaas 
til mindst 120 Stkr. ~laanedens to 
første Ug~r gav ret knapt Udbytte, 
særlig af Vestkystnskeriet, senere 
bedredes Forholdene, særlig paa 
Hornsrev var der en Tid lang rige
ligt med Rødipætter, men smaa, 
sjældent over 10-11 Pd. Snesen. 
Prisen holder sig stadig meget høj. 
Syd for Læsø dreves i denne Maaned 
af stedlige Fiskere Fiskeri efter 
Hornfisk, som skal have' givet ret 
godt Udbytte, men noget paalideligt 
Resultat kan ikke gives om dette 
Fiskeri. Hummerprisen faldt plud
selig i Maanedens Slutning med om
.tlent 1 Kr. pr. Pd., væsentlig paa. 
Grund af, at Hummerfiskeriet langs 
Tysklands Kyster tager sin Begyn
delse paa denne Tid. Mak:relfiskeriet 
under Norge paabegyndtes i Slut
ningen af Maaneden, men paa Grund 
af knap Fangst og deraf følgende 
store Priser tilførtes kun ubetydeligt. 

Fiskeriberetninger. 

Holbæk, den 30. Avgust 1899. 
Sommerfiskeriet paa Isefjorden har 
givet godt TI dbyite ; medens For
aaret var koldt og stormfuldt, har 
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. Sammeren jo været varm, og det er 
det bedste Vejr for Aalefiskeriet, 
særlig med Kroge, hvilket er det 
mest indbringende her pau Brams- . 
næsvig, Holbæk og Lammefjord. Pi· 
skerne have i de senere llar slaaet 
over fra Vaadfiskeriet til Krog('fi 
skeriot, medens llgnen fanges. i de 
dertil indrettedesaakaldte A~nvaad. 
Der er fra eD enkelt Baad fisket 

Aal for 100-120 Kr. paa, eD Uge, 
og da:Besætningen kUD er to Mand, 
og undertiden en Dreng til at klare 
Krogene op, og Udgifterne til Red
skaberne ikke ere store, saa er For
tjenesten jo ikke saa daarlig; men 
det er ofte en lang llrbejdstid, der 
begyndes ofte om Morgenen Klo 2 
med at røgte Krogene, der ofte ere 
14 a 1600, da Fiskerne helst vil i 
Land saa hurtig som muligt for at 
faa Fangsten afsendt til København. ' 
Derefter tages ud paa Fjorden for 
at fiske Agn, som paasættes samti
dig med, at Krogere sættes. Indtil 
for kort Tid siden har der været 
rigeligt med Agn, men nu kan der 
pall. den dobbelte Tid næppe fiskes 
Agn til 600 Kroge, saa det er ikke 
hver Dag, der kan sættes. . 

I Juni og J uH Maaneder . er der 
fisket, og solgt 18,000 Pund Aal, 
desuden er der af Fiskerne fra 
Lammefjorden solgt en Del Aal til 
en Opkøberkvase. Prisen paa Krog
aalene har ved Baadhavnen. i Hol
bæk været 35 Øre pr. Pund, medens 
Kvasen betalte 37 Øre pr. Pund, 
med Opvejning en Gang ugentlig. 

Flynderfiskeriet har ogsaa været 
temmelig tilfredsstillende, der er mest 
fisket med Garn, hvorimod Vaaddene 
ikke have været meget i Brug. ~IelM 

lem 40 og 50 M and deltoge i dette 
Fiskeri. N aaI' Totaludbyttet sættes 
til 8000 Kr. for Maanederne Juni 
og J uH, da er det ikke for højt 
sat. 

Rejefiskeriet har ikke været me
get indbringende, men grundet paa 
det stadige Vejr, har. der kunnet 
sættes næsten hver II f ten , og tillige 
bave Priserne h9ldt sig godt; den 
største Tid er der betalt 1 Kr. pr. 
Pund, først midt i Juni faldt Prisen 



til det halve og holdt sig saaleøes 
til det E;tore Rejetræk var forbi. 

l Juni og Juli Maaneder er der 
tilbragt og' solgt Rejer ved Holbæk 
Baadhavn for ca. 5000 Kr. 

N. S. I. 

Frederikshavn, den 4.' September 
1899. Udbyttet i sidst for1~bne Uge 
var i det hele tilfredsstillende, sær
lig tilførte s betydelige Kvanta fra 
Vestkysten; henimod et halvt Hun-
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. drede Kuttere indkom i Løbet af 
TI gen fra forskellige af Vestkystens 
Fangstpladser. Hovedparten fiskede 
i Farvandet nordvest af Løkken, 
dels nær Land dels langt til Søs, 
jo nærmere IJand desto mindre Fisk. 
Rødspætten var meget varierende 
i Størrelse, 11-32 Pd. Snesen og 
betaltes med 2 Kr. 10 Øre-9 Kr. 
pr. Snes eller for de bedre Kvali
teters Vedkommende ef te med 30 
Øre pr. Pd. Udbyttet varierede 
mellem 25 og 300 Snese, flere Kut
tere havde over 100 Snese hver, 
som betaltes med 1-9 Kr. Snesen, 
et gaI\ske smukt Resultat. Fra Her
thas Flak og svenske Kysten havde 
en Snes Kuttere Fangster af mel
lem 40 og 100 Snese, vejende 12-
30 Pd. Snesen og betaltes med 2-
6 Kr. pr. Snes. Resten af Kut
terne fiskede dels i Læsørende dels 
nord og øst af Læsø, Udbyttet va
rierede mellem 25 og 200 Snese, 
Rødspætten vejede 10-20 Pd. Sne
sen og Betaltes med 2-7 Kr. pr. 
Snes, det var dog kun ganske en
kelte Kuttere, som havde Rødspæt
ter af sidstnævnte V ægt. Hovedsa
gentlig fra 'Vestkysten indbragtes 
ca. 10,000 Pd. Skærissing, som efter 
den 'mer eller mindre friske Tilstand, * 
de vare i ved Fremkomsten til 
Ha.vnen, betaltes med 6-12 Øre 

pr. Pd., Skærissingen kommer nem
lig ikke. i Kutterens Dam, men 
samles for sig i Kasser paa Dækket, 
dens Slim skal virke dræbende paa 
Rødspætten, og den holdes i det 
hele taget vanskeligt levende længe 
i Dammen. Naar Kutteren da har 
været ude i en Uges Tid, kau. man 
jo nok forstaa, at den først fangede 
Issing ikke kan være god Handels
vare ; her i Danmark er der· slet 
intet Marked for denne Fiskesort, 
alt hvad der fanges eksporteres til 
Tyskland. Ca. 2000 Pd. Slethvar fra 
Læsø Pladserne betaltes med 8-15 
Øre pr. Pd., mindre Partier Pighvar 
med 45-50 Øre pr. Pd. Slet ingen 
Tilførsel af Hummer fra Norge og 
næppe mere end' ca. 600 Pd. fr, 
Vestkysten til herværende Modta
gere, de stedlIge Fiskere fiske der
imod stadigvæk ret godt ved Hirts
holmene og Stenrevene nordenfor 
Havnen, ligeledes fiskes der endnu 
tilfredsstillende under Læsø; der be
tales 1 Kr. 40 Øre-1 Kr. 50 Øre 
pr. Pd. en gros. De første Sild i 
dEmne. Sæson -' ganske . faa Kasser 
- ankom i Torsdags med "Blenda" 
fra Gøtebørg, det er Garnsild, Vaad
silden kommer først senere paa 
Aaret, naar Indsigene ere skete efter 
større Maalestok i den svenske Skær-
gaard. Kl. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefoml, 
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 Kontor, 
Stormgade. 
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Københa,vns Tilfersel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
. og pr. Jernbane & Dampslrib 

i Ugen fra, 27. August til 3. September 1899. 
-bl: '- .... I 1.1 ~ '1:1 l. .... ol. a:I 

... 
CD a:I bOG> a:I l. 

,:,$ a:Ia:I I. tØ Cl. ..lII!: 'E 1;S'; .~ 00 1.' a:I >-

Tilført af: =-g a:I> Cl. 00'" '- ..lII!: I. -er '1:1 .- =-a, :I 1.° ..lII!: 
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DanskeFiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. ' Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

6 fra Frederiksh. 19800 
8 fra andre Pladser 13320 148 l 

Danske Kvaser: 
I 

7 fra Frederiksh. 31680 s 

15 fra andl"e Pladser 15660 61650 
8 svenske Fisker-

fartøjer ... 7380 
pr Baad og Vore 

fra nærliggen e " 11 8 

Fiskerlejer . . . 5560 13540 11510 7394 
pr. Jernbane & l') 1 Il 10 

Dampskib .•.. .29586 9440 310 2 592 4602 500 98453 21848 7158 3285 6380 
--------------,---------

laIt .•. 117426 9440 458 6152 79792 500 109963 29242 7158 3285 6380 
J 

l) Pighvar. 2) 100 Pd. Tuncer og 210 Pd. Pighvar. 3) Torsk. 4) 1980 Pd. Torsk og 11560 Pd. Hornfisk. 
5) U30 Pd., Torsk' og 3172 Pd. Hornfisk. 6) Sild. 7) 97253 Pd. Sild og 1200 Pd. Kuller. 8) 6338 Pd. Aal og 
10116 Pd. AalekTabber. 9) hl. 10) 2791 Pd. Laks og 4367 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 369796 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,85-6,00, Kassefisk 
Kr. 2,00-5,00 pr. Lpd.; Torsk, levende,· Kr.- 1,60-2,00 pr. Lpd.; Sild, KJ'. 1,25-3,25 pr. 
Ol; Aal, Kr. 0,33-0,57 pr. Pd.; Laks, Kr. 1,10-1,60 pr. Pd.; Ørred, Kr. 0,80-0,90 pr. 
Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 4,00-10,00 pr. Snes; Rejer, Kr. 1,50-:-
1:75 pr. Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde Fiskeauktion 
jorRødspætte1", Sild, B1-isling, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. "\Viede:manD juniop. 

Telegramadt·.: 'Fischwiedemann. 

Til Salg •• 
Kvasen "Svanen", 86Fod 

lang, 13 Fod bred, med 14 
Fod Dam, (afgiftsdr.) 9'16 

, Tons, godt udhalet, god Sej
ler, medfØlger en J 611e. er 
billig til Salgs hos Skipper 
P. Hansen Petaps.n, 
Bomb_ pr. BeUe'ltæt. 

Alle, Fiskesorter 
modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. Dinesen, 
Gl. Strand +I. 

Kvasen ,.Odin" 
af Gilleleje, dr. 8,68 Ton!!, 
Længde 36,6, Fod, . Bredde 
15,9 Fod, med Tilbehør 5 
"9'aad og 2000 Favne Line
gods samt en af Dans 3 He
ste Petroleumsmotorer, er 
billig til Salgs. Anvises a.f 

H.Bepnth.en, 
GilleleJe. 



Københavns Mekaniske 
Net Ic. Garn .. Fabrlk 

M. L. U'tzon,' Mapiendalsvej 55. 
Telefon: Godthaab 191, 

leverer de 

1i8hedugtig~te 5Jundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

\ 

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

Sejl og Udsalg af S~jldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykjøuing p. Falster 
i Februar le99. 

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

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

F. N. Halmø8. 
'Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brovadr .. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : . Cotars, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 B eløineer" • 
everer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
~faskiner f01'synede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser ,~ålerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bun'dgarn samt alle andr~ Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn o~ Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .."-alekuber, Kork, Flaadtræ ol' Katechu 
ltaves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks •. 

Rediseret Stf oa.ud. mag. lVi ll. Lundbeck. - Trykt hos Frantz (Jh,risttreu. KøbenhaVll 



Nr. 37 .. 14. September. 1899. 

Ked1e::c:::Lsb1ad~t udgaar hver Torsdag. Anlonoer optages ved Henvendelse til 
Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit

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

/ Indhold: Det dansk-engelske Trawlerapørgs
mad. - Fiskerbl\lloden "Ebeneser". lillandsfiske
riet. - Mindre Meddelelser. - \Fikeriberetninger. 
- Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings 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, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre Forsendel~er til For
eningens KonsuleRt bedes altid alene adres
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandskultur 
Bestillinger modtages paa sommer

gamle Karper a 10 Kr. pr. 100 Stk. 
·til Levering i Oktober-November; 
Leje af Emballage og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære .Medlemmer gives ~O pCt. 
Rabat og gratis Vejledning ved An
læget i A.udebo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 

. Dansk Ferskvandskultur Audebo pr. 
.l\ifaarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Nyt Imprægneringsmiddel 
for 

Sej 1- og Fiskeredskaber. 

Dansk Fiskeriforening har· efter 
en Række Forsøg med et tilfreds .. 
stillende Resultat ladet fremstille et 
Imprægnerblgsmiddel til Sejl og til 
Fiskeredskaber. Dette Middel kan 
i koncentreret Tilstand faas paaDansk 
Fiskeriforenings Kontor, Stormgade 
20, i Blikdunke paa l) Pd. tit en 
Pris af :4 Kr. 65 øre. Ved Til
bagelevQring af Dunken godtgøres 
65 øre. 

Det koncentrerede Middel skal 
ved Brugen fortyndes med omtrent 10 
Gange saa meget Petroleum. Brugs
a.nvisning følger med Mi~let. 

Pa.a Foranledning gøres opmærk .. 
som paa, at Prisen 2 Kr. 6.5 Øre 
kun gælder. naar Vædsken afhentes 
paa Kontoret. . Ved Forsend91se 
kommer Budpenge og Fragtbrøv -
75 Øre til foruden Fragten. Naar 
Betalingen forud. indsendes, mal. 
der derfor sendes 3 Kr. 40 Øre 
samt 20 Øre til .Banefrimærke, ialt 



a Kr. 60 øre. Sendes Præparatet 
mod Opkræ,ning, vil der blive op
krævet 3 Kr. 40 øre. 

Det dansk-engelske Trawler
spørgsmaal. 

Natten imellem den 8. og 9. 
April andoldt Krydseren "Hejmdal" 
under den islandske Kyst den en
gelske Trawler "Fulmar" for Fi
skeri paa Islandsk Søterritorium. 
Anholdelsen skete udenfor Territo
riet, idet det lykkedes Trawleren 
at komme saa langt bort fra 
Land, inden Krydseren havde Daaet 
den. Den blev imidlertid bragt i 
Havn og idømt den sædvanlige Bøde
straf. 

Imod denne Dom er der fra en
gelske Fiskerikredse rejst en stærk 
Protest, 'som bl. a. havde til Følge, 
at der fra officiel engelsk Side skete 
Henvendel~ til den danske Rege
ring med Anmodning om at give 
Oplysninger om det foreliggende 
Tilfælde. Saadanne Oplysninger 
fremkom da ogsaa tilligemed en 
Rapport fra "Rejmdal "s Chef. Den 
danske Regering hævdede Retten 
til et lovbrydende Skibs Forfølgelse 
in continenti, selvom AnholUelsen 
først sker udenfor Territoriet, og 
henviste i. saa Henseende til den 
almindelige Opfattelse blandt mo .. 
derne Folkeretslærere i dette og 
analoge Tilfælde, fl'emdeles til andre 
Steder gældende og ogsaa af Eng
land anerkendt Praksis m. m_ 

Af en Meddelese i Times samt 
af hertil indløbne Telegrammer ses 
det nu, at det engelske TI denrigs
ministerium har aqviesceret ved de 

af den danske Regering fremførte 
Argumenter. Der er nemlig tilgaaet 
Trawlrhedernes indflydsrigeste Tals
mand, Parlamentsmedlemmet for 
Grimsby, Mr. Doughty, Meddelelse' 
om, at England efter de fra dansk 
Side fremkomne Oplysninger ikke 
finder Anledning til at gjøre den danske 
Regering Forestillinger i Anledning 
af den nævnte Sag. 

Denne Udtalelse har utvivlsomt 
den Betydning, at man fra engelsk 
Side frem Hdig ~nerkjender Retten til 
en Forfølgelse in continenti, og man 
tør derior sikkert haabe, at der ikke 
oftere sker Divergenser :over even
tuelle andre Tilfælde af lignende 
Art. 

Forhaabentlig ville mulige andre 
Tvistpunkter løses med lignende Let
hed som dette. I Trawlerspørgs
maalet er der jo uheldigvis ofte Mu
lighed for Interessekollisioner. Det 
er os saaledes bekendt, at der ogsaa 
for Øjeblikket tilsyneladende eksiste
rer Meningsforskelligheder (;pm en 
mindre Fiskerisag, men vi have dog 
ingen Grund til at tro, at ikke ogsaa 
dette Spørgsmaal og eventuelle andre 
lettelig skulqe komme ud af Verden 
ved Hjælp af den gensidige Imøde
kommenhed og Loyalitet, der hidtil 
har præget Forhandlingerne mellem 
England og Danmark. 

Fiskerbaaden "Ebeneser". 

For ca. 3 Aars Tid siden kom 
en af de Fiskerbaade, Staten har 
ladet bygge til Forsøg til Vester· 
havsfiskeriet herude paa Jyllands 
Vestkyst. Den har i lang Tid væ" 
ret ved V orupør paa den anden Side 
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Thyborøn Kanal. Nu i Sommer :fik 
Fisker Niels Ruby, Fjaltring I.Jyst 
til at gøre Forsøg med denne Baad
type heromme for Fjaltring Kyst, 
og Baaden blev saa sejlet om: til 
Lemvig. Der har den ligget en Tid, 
indtil sidste Søndag, da den blev 
sejlet herom for Fjaltring Kyst. 
Baaden er 'en udmærket Sejler, men 
er af svær Kaliber. Den har saa-

,ledes en Drægtighed af 5,44 Tons 
og er saaledes 2 Tons større end de 
Baade, der bruges her. Den er to
mastet og lavet saaledes, at den kan 
tage Vand ballast ind, naar den 
kommer ud i Havstokken, Besætnin~ 
ger er saaledes fri for at tage Sten
ballast ind, førend den gaar ud. 
Som Skanse om Baaden er der 
J ærngelænder, og paa Agterstævnen 
iæses Navnet "Ebeneser " , Vorupør. 
Baaden 'er godt udstyret og er be
regnet paa længere Farter paa Ha
vet. Det er dog tvivlsomt, om k 

denne Baadtype har en Fremtid 
for sig her for Kysten, thi den 
er for stor at sætte ud paa' Ha
ve~, og ligeledes at faa løftet op 
igen, men var der en Læmole her, 
da var det en anden Sag. For 
Vorupør, hvor Baaden har været 
før, er der flere Fiskere, som gaa 
ud fra et og samme Sted, og; de 
kunne saaledes hjælpe, hinanden, 
naar de skulle paa Havet, men det 
er ikke saadan her. Deromme skal 
der være bygget 18 Bande af samme 
Kunstruktion som "Ebeneser" . Saa 
vidt vides bruges disse store Baade 
deromme særlig til Helleflynderfi
skeriet, der i Reglen foregaar langt 
til Søs. N. 

. Islandsfiskeriet. 

Frederikshavn, den 11. September 
1899. Som tidligere omtalt,! er der 
i Aar drevet Rødspættefiskeri paa 
de' islandske Fjorde af 2 her og 1 
i København hjemmehørende Fiske
kutter. I den første Tid løde Ef
terretningerne meget gunstige an
gaaende Fiskeriets Resultat, men 
senere tog det noget af og i de 3 sidste 
Uger, Kutterne vare paa de for
skellige Fjorde, har det været ~ saa 
ringe, at vore egne Kuttere - "N ord
vest" Nr. 111, Skipper Jacob Mikkel
sen og "Prinsesse Marie" Nr. 110, 
Skipper Jacob Knudsen begge til
hørende " Vendsyssel Fiskeeskportfor
retning" 'ca. en Maaned førend sæd
vanlig satte Kursen hjemad. I Onsdags 
Formiddag ankom de hertil efter en 
meget besværlig og lang Overrejse 
paa 22 Dage. Fiskeriet er foregaaet 
paa Ønundarfjord, Sugandafjord og 
Dyrefjord. Paa den sidste Fjord 
var det særlig daarligt med Udbyt
tet, hvilket bevirkede den tidlige 
Afrejse. i En væsentlig Aarsag til 
denne var ogsaa den Omstændighed, 
at, d~n færøriske Kutterflaade tog 
hjem, og da de 3 Kuttere ikke 
alene turde paatage sig at Irje de 
2 Carriers, maatte man allerede 
den 15. August opsige den engelske 
Carrier "Regina" som da afgik med 
den sidste, Last Fisk fra vore Kut
tere til det engelske Marked. "Dansk 
Trawl-Aktieselskabet Dan"s Carrier 
og Trawler "Cimbria" afgik den 22. 
August medtagende bl. a. Fangsten 
fra den københavnske Kutter "Ma
thilde", Skipper Joh. G. Bast, som 
pleven Uge længere deroppe og nok 
paa. Talknafjord . skal have gjort 



rigtig godt Fiskeri. Den er nu 
ogi8.a paa. Vejen hjem. Tiltrbds for 
det mindre gode Resultat i Slutnin
gen maa Udbyttet dog i sin Helhed 
karakteriseres som nogenlunde til
fredsstillende; de indvundne Erfarin
ger fra tidligere Aar gjorde nu sin 
Virkning. "Nordvest" har :6.sket for 
7000 Kr. "Prinsesse Marie" for ca. 
8000 Kr., altsaa saB. meget er K'ut
ternes Netto·Part af Fangsten. "Ma
thilde','. Part skal endog naa op til 
10,000 Kr. Kutter~e medførte i 
deres Dam hver ca. 10 Snese levende 
Torsk. DQ fire Skagboere som have 
drevetRødspættefiskeri med Garn 
paa de islandske Fjorde vendte hjem 
med "Prinsesse Marie" rigtig godt 
fornøjede med Resultatet. - De 
opnaaede Priser paa det engelske 
Marked skulle have været rigtig gode, 
hvilket sammen med det gode Fi
skeri i Sæsonens Begyndelse har bi· 
draget til det gode Resultat, som 
fctrbaa'8entlig vil medføre, at adskil
lige flere Kuttere til næste Aar vil 
drage paa Fiskeri til den saa fjærnt 
liggende ø, saaledes at de selv kunne 
bestemme, hvorlænge de ville heholde 
"Carriererne" deroppe, og at vi 
Danske paa denne Maade logsaa 
kunne faa vor Andel af de i de is
landske Farvande værende Rig-
qomme. Kl. 

Mindre Meddelelser. 

Gammel Lak88gaard. Ved Op
mudringsarbejde i Præstø Havns Ind
løb fandt man, efter hvad der meddeles 
os, en: betydelig Mængde Pæleværk 
i en Dybde af 4-5 Alen. Værket 
bestod af Bøge- og Askepæle, hvil-

ke sidste ere nogenlunde bevarede. 
Det oldnordiske Musæum har faaet 
Prøver af Pæleværket indsendt til 
Undersøgelse. Der menes for~løbig, 
at man i Fundet har Resterrle af 
en ca. 700 Aar gammel Laksegaard. 

Kalø, den 8de September 1899. 
Da en herværende Fisker forleden 
trak sine Garn i Kalø. Vig, opda
dagede han, at dette indeholdt nogle \ 
østers. Da dette delikate Skaldyrs . 
Fangst her er meget usædvanlig,· har 
Fiskeren indsendt østerserne til bio
logisk Station i Nyborg. Paa den 
Maade bliver det ventelig konstate
ret, om ,der skulde findes Banker 
heromkring. 

Vestkyatens . Sikring. Fra Thybo
røn 'skrives under 7. d. M.: Opfø- . 
relsen uf de 12 Høfder paa Tangen 
nord for Thyborøn Kanal er over
draget til Fi~maet Hofmann o,q Han
'Ben af Esbjerg for et Beløb af 
865,680 Kr. Arbejdet er allerede 
paabegyndt af Vandbygningvæsenet, 
og Entreprenørerne skulle godtgøre 
dettes Udlæg. 

Nybygget Kutter. I Tirsdags 
Morges løb en nybygget Kutter af 
Stabelen fra Skibsbygmester H. V. 
BuhIs V ær f t. Den bygges for et 
Aktieselskabs Regning, skal hedde 
"Skandia " og være hjemmehørende 
her. Kutteren skal forsynes Oled 
Hjælpaskrue '. til Fremdrivning af 
Skibet i stille Vejr. Skruon og 
Vaadspillet drives af en 8 Hestes 
Krafts Petroleumsmotor af· den kø
benhavnske Maskinfabrik "Dan"s 
Fabrikat, leveret her af Fabrik
kens Repræs.entant, "Frederikshn.vns 
J ernstøberi og Maskinfabrik". Fuldt· 
udrustet med Redskaber; Sejl og 
!t'lotor koster Kutteren 17,500 Kr. 



L. P. Thomsen skal være Fører og 
Købma od P. Schou bestyrende Rhe
der. - Kutteren, der er 42 Tons 
Brutto drægtig, afviger i Bygning en 
Del fra de øvrige Kuttere. Den er 
længere og skarpere og er et For,. 
søg paa at skabe en ny og da selv
følgelig bedre' Type. Maatte den 
gøre sin Bygmester Ære og sit 
Rhederi Glæde; den er i hvert Fald 
en statelig Forøgelse af vor Fisker-
Haade. ~. 

Fiskeriberetninger. 

Færring, den 9. September 1899. 
I de sidste Maaneder har Fiskeriet 
her for Kysten været uden Betyd
ning. Forleden Dag tog et Baadlav 
ud paa Ha vet efter Haa og kom tilLand 
med 28 Snese af meget god Kvalitet. 
Siden have de ikke været ude, da 
Ha vet har været meget uroligt. Deri
mod har Fiskeriet paa Færring FjOl'd 
efter Aal i Sommer været ret godt. 

N. 
Harboøre, den 9. September 1899. 

Sommerfiskeriet. giver fremdeles saa 
godt som intet Udbytte her, for Ky
sten; men nu nærmer sig Tiden, 
at man kan vente Efteraarskuller
fiskeriets Begyndelse. Det er da at 
ønske, at Sommerens gode Vejrfor
hold kunde smitte Efteraaret. 

Thyborønbanen ventes aabnet for 
Driften i denne Maaned. 

Limfjordsflskeriet. Struer~ den ~. 
September 1899. Limfjordsfiskeriet 
herfra' Byen har i denne Sommer 
givet et ualmindeligt daarligt ,Ud
bytte. Efter Fiskeres og Forhnnd· 
leres Udtalelser har det været ,saa 
slit, saa man har ondt ved at paa-

al., 

vise Magen, idet det' saa godt som 
intet ud over det ubetydelige er fisket, 
hverken af Aal, Rødspætter eller 
andet. 

En Del af vore Fiskere har søgt 
andet Steds hen, hvor Arbejde og 
Løn have staaet i mere rimelige 
Forhold til hinanden; 'men største 
Parten har nøjedes med den daar-, 
lige Fangst her og venter stadig paa 
bedre Tider. 

, København, d. 5,. Septbr. 1899. 
, Sildefiskeriet i Øresund, som Fisker

nes Haab længe har' staaet til, ude
bliver stadig; det er kun ganske for
svindende, der hidtil er kommet ud 
af dette vigtige Høstfiskeri, - men 
derfor er Haabet endnu ikke opgivet, 
- der er jo en lang Ende til TI d
gangen af Oktober. Ruser til Fiskeri 
af "blank Aal", dette Efteraarets 
næst vigtigste Fiskeri, har fra Maane
mørkets Begyndelse været udsatte 
ved Indløbet til Kalveboderne, og 
der har ogsaa vist sig lidt Fiskeri 
i . det udsatte Redskab, men det er 
jo for tidlig at vente noget større 
TI dbytte; det kan først ventes i qk
tober. 
. Vaadfiskeriet har givet ret 'godt 

Udbytte for de flestes Vedkommende 
i ~en senere Tid; her er vel ov~r 

20 Vaad i 'Brug hver Nat, naar 
der er Fiskelejlighed. Det fortsættes 
endnu, saavel som Krogefiskeriet 
efter AaI" som bruges flittig' endnu 
og beskæftiger ikke faa Hænder, 
naar der blot kan faas Agn. Reje
~skeriet er derimod nu ganske op-

. hørt, Rejetiden ·er forbi for i AaI'. 
Her klages stærkt over, at Fiskeri

lovens Bestemmelser med Hensyn til, 
Salg afUndermal].l~sk, slet ikke 
blive ,overholdte, men o-v ertræ de s 



omtrent hver Dag ved, at der finder 
Salg Sted paa Københavns Fiske
torv af denne ikke meget madnyttige 
Fisk. Min Hjemmelsmand tilbød at 
paavise Eksempler hver Dag, - og 
det var jo ganske vist ubetinget ~edre, 
om Lovens Bestemmelser skete Fyl
dest, saa U ndermaalsfisk bleve ud
kastede straks efter Fangsten, for at 
kunne vokse sig til nogen større 
Værdi. Hvem fører Tilsyn? P. 

Frederikshavn, den 11. Septem
øer 1899. Sidst forløbne Uge gav 
daarligt Fiskeri; i Mandags tog 
hele Flaaden til Søs, men allerede 
Onsdag tvang uroligt Vejr Kutterne 
til at søge Havnen, og siden har 
Vejret hele Tiden været for blæ
sende. Af de paa Vestkysten fiskende 
opnaaede mange slet intet Udbytte, 
enkelte havde nordvest af Løkken 
en 30-40 Snese Rødspætter, vej
ende 15-16 Pd. Snesen og betalte 
med 3 Kr. 40 Øre-4 Kr. Snesen; 

'for det meste havde Fisken taget 
Skade, var "opslidt" af den baarde 
Sejlads i den stærke Kuling hjem
efter. Rundt Læsø stunt nordvest 
af Trindelen 'og paa KobbArgrun
den sydost af Læsø havde et bety
deligt Antal Kuttere forsøgt Fi
skeri, men kun ganske faa opnaaede 

398 

nævnevæl'digt U dbyUe, den bedste 
havde ca. 90 Snese, Rødspætten 
vejede 10-'-15 Pd. Snesen og be
taltes med' 2 Kr.-3 Kr. 25 Øre 
pr. Snes. Enkelte indkom fra Her
thas rlak med .10-70 Snese, vej
ende 10-11 Pd. Snesen og bf\talte 
med 2 Kr. Snesen. Et Par Kut
tere havde paa Aalborgbugt Fang
ster af ca. 100 Snese hver, vejende 
9-10 Pd~ Snesen og betalte med 
ca. l Kr. 35 Øre pr. Snes. Hum
merfiskeriet saavel udfor Vestkysten 
som i Farvandene ved Havnen har 
ogsaa lidt under de ugunstige Vejr
forhold, og der er kun fisket ubety
ligt, nu kommer snart den Tid, da 
vi faa Tilførsel.fra Sverrig og Norge, 
og Frygten fOl: # denue utvivlsomt 
store Tilførsel har allerede udøvet 
sin Indflydelse paa Prisen, der be
tales l Kr.-l Kr. 20 Øre pr. Pd. 
en gros. Fra Gøteborg er ankom
men ca. 100 Kasser svenske Sild, . 
bestemte til tyske Røgerier, for 
Tilrørselen her til Landet er ~risen 
endnu for høj, der betales ca. 25 
Kr. pr. Kasse en groJ' ab Gøteborg, 
og den maa nødi~t koste mere end 
ca. 5 Kr. Kassen, naar de danske 
Forhandlere skulle afsætte ,den i 
større Maalestok. Il 

BEKENDTGØRELSER 

Eckern,førd_e Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. '"W'iedem.anniumop. 

, . Tel.egrwmadr. : Fischwiedemann. . 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen l1'a 3. Septembe1' til 10; Septembe1' 1899. 

-' bf: ....: 
S. S. er.> -= ..... os. CD CD s. I bDi -=~ ~~ G CD CD s. CIS ~ Cl J:I Q/) s. CD » 

=-g CD> ~ ø'" s., -= ,,:,t. s. -= -= Tllf.rt af: I ø-= 
..... 

~ II S.o' .. ti> Cln:D "Ø ø ceS CD» s. o::r: CIS ...I CD 
~ :1:= =.- .. I- bO :lE c~ ca .. 
ø ~Q. bO tn tn o -< o 

DanskeFiskerfart. : Pd. Pd. Pdl Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

5 fra Frederiksh. 13410 
11 fra andre Pladser .19134 

Danske Kvaser: 
11 fra Frederiksh. 37980 t 

15 fra andre Pladser 12M6 60354 
1 svenske Fisker-

fartøjer ... 864 
pr Baad og Vore 

fra nærliggen e li li 

Fiskerlejer . . . 3328 7300 5310 8558 
pr. Jernbane & " 6 7 

Dampskib .... 14290 6700 250 l 3416 5600 99824 274CO 4063 3910 5416 -------------- --------
laIt ... 98224 6700 250 3328 71070 5600 105134 36008 4063 3910 M16 

1) 100 Pd. TunIJer og 160 Pd. Pighvar. 2) Torsk. 3) 1500 Pd. Torsk og 5800 Pd. Hornfisk. 4) 1336 Pd. 
Torsk og 2080 Pd. Hotnflsk. 5) 6898 Pd. Aal og 1660 Pd. Aalekvabber. 6) hl. 7) 2436 Pd. Laks og 1637 
Pd. Ørred. . 

lait er der tilfør·t 3S9703Pd. 

Betalt Gennel!tsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: .. levende, Kr: 2,25-5,50, Kassefisk 
Kr. 0,75-3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,40-2,00 pr. Lpd.; SlId, Kr. 1,00-::-3,00 pr. 
Ol;. Aal, Kr. 0!30-0,55 pr. Pd'L L~ksl Kr. 0,50-1,20 p;r. Pd.; Ørred, .Kr .. 0,60-0,80 pr. 
Pd., Gedde, Kr. 0,30-0,60 pr . .t'd., Hornfisk, Kr. 4,00-10,00 pr. Snelf, ReJer, Kr. 1,60-
1:16 pr. Pd. . 

Annoncer 
i ~edlem8bladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

frantz Christtreu, 
G .... nnegade IO. 

l!'or øtaaende Avertissementer 
indrømmes betydelig Rabat. 

Tll Salg •• 
Kvasen "Svanen", 86 Fod 

lang, 13 Fod bred, med 14 
Fod Dam, (afgiftsdr.) 9'26 
Tons, godt udhalet, god Sej
ler, medfølger en J olle. er 
billig til Salgs hos Skipper 
P. HaDsenPetenen, 
Borabatll pr. BeUe'bU. 

, 

fiskekroge- Fabriken Til Salgs eller Bytning. 
- 8eluedaille l A.nng 1888 or Hos Undertegnede . er 4 

l I."n h ua 1888 - -nye Bundgarn og 2 nye Baade 
anbefaler sf t Udsalg at alle Sorter til Sal~s, sam~et eller delt, 
.Fiskekroge, saa vel i Staa,l].. Jæn eller til BytnIng, mod en 
som Messing, samt Pilke i Tin og Drivkvase paa 5 a 7 Tons. 
Bly. Forsendes mod Efterkrav~ B' Sk N 

3arIng ov pr. Ørre 
Conrad Christensen. Aaby, Septbr. 99. 

St. Strandllt1'lllde u. P. B. Lillølund, 
Købenba'f'D K. Fisker. 

Kvasen ,.Odin" 
af Gilleleje, dr: 8,68 Tons, 

moqtages i Kommission Længde 36,6 Fod, Bredde 
• .' 16,9 Fod, med Ttlbehør 5 

Alle Fiskesorter 
Dagens højeste PrIser, Vaad og 2000 Favne Line-
samt hurtig og reel Af- gods samt en af Dans 3 Be
regning garanteres. s~e. Pe~oleumsmotor~r, er 

bllhg til Salgs. AnVIses af 
L. Dinesen,' I H. BeI'Bihee., 

Gl. Straad 44. Gilleleje. 



Københavns Mekaniske' 
Net " Garn..,Fabrik 

M. L.' Utzon,·-Mapiend'alsvej 66. 
Telefon: God'thaab 191, 

leverer de 

lishedugtigste SJundgarn. ... .. ~".. .. ~ 
",;).~ 

Uds~lg: Gl. Stpand 44 •. Telefon:-2671.:}j 

Sejl og Udsalg af S~jldug. ~ 
Pl'i~a amerikansk Bom-' 

uldssejldug, direkte ind
kjøbt, tilbydes langt under 
gangbare Priser. 
Y~ndtæt præpareret Dug. 

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1899. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmø8. 
Telefon 1.29. 

Alt'ona Fiskeauction. 
JOHANN C,OHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

everer efter Bestilling eller fra Lager ha vor med Q.e nyeste og bedste 
Maskiner fOl'synede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruler, A'alerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
ultlsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-alekuber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ltedigeret af cø.ud. mag. lVi ll. Lundbeck. - Trykt hOff F'Y'll,nt:Ohristtreu. KøbQubavll 
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~ MEDUUBlAD 
Nr. 38. 21. September. 1899. 

Med1e:r:x:Lsbl.adet udgaar hver· Torsdag. Annonoer optagos vod 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 Rabnt. 

Indhold: Den l8de danske Landmandsfor
samling i Odense 1900. Lidt mel·e om Regnbue
ørreden. - Mindre Meddelelser. - Fikeriberetnin. 
ger. - DekendtRørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, eraabcnt 
fra ,9-11. Redaktøt'en af .Medlemsbladet 
træffes des'lIden i Alm. 0-7 Svanemose
gaardl:!ycj 2 A, a S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. ----------..... --------------

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naarKilden, angives •. 

Dansk Ferskvandslrnltnr 
Bestillinger modtages paa sommer

gamle Karper a 10 Kr. pr. 100 Stk. 
til Levering i Oktobel'--:November; 
Leje af Em ballagø og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 pOt. 
,Rabat og gratis Vejledning ved An
læget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods
herr~dbanen)~ Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pr. 
l\tlaarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

'II!' 

Den 18de danske Landmands
forsamling i Odense 1900. 

Virksomhedsplanen for Landmands
forsamlingen i Odense fra 30. Juni 
til ·8 .. l uH næste Aar er nu· udsendt, 
. og hidsætte vi her, hvad der' angaar 

Fiskeriudstillingen. 
Denne sorterer under Subsektion 

4 c fo'r Fiskerivæsen og varetages af 
Kammerherre, Lehnsgreve F. C. 
Moltlæ, Bregentved, som Formal1d, 
Kom m-and ør A. Bonnesen, Køben
havn, Fiskerikonsulent Arthur Fea
dersen, København, Grosseret· C.Bang, 
København, og Bundtmager Marius 
Rasmussen, Odense. 
D~ tidligere almindt>lige Bestem

melser gælde for Fiskeliudstillingen . 
ogsaa denne Gang. 

. Den omfatter 2 Afdelinger: 
I. Fisk og Fiskeriprodukter. 

II., Redskaber og Apparater til 
Fisked og kunstig Flskead 
samt l\:Iodeller m. v. 

Anmeldelserne ske paa dertil be
stemte trykte Blanketter, for Fisk, ' 
Fiskeriprodukter og Fiskeriredskaber. 
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Om iUanketter-ogdisses Inds~lldelse, 
vil der senete ske Meddelelse. Siade
penge betales ikke. 

Genstande, der sendes til Udstil
lin!en,afieveres fra.gtfrit pall. U dstil
linppladsen. Salgsprisen skalpaa-:
hættes de Genstande som ønskes 
soigte. 

Ispakket Fisk skal være nedpakket 
senest den 26. Juni og ved Indsen
delsen være ledsaget med en skriftlig 
Erklæring*) fra Udstilleren, som be
kræfter, at Prøven er nedpakket til 
den fastsatte Tid. Paa hvel' K ur~ . . 
eller Kasse maa være angivet Ind-
holdets Art, Vægt og Stykketal. 
Fersk Fisk og andre let fordærvelige 
Varer maa straks fjernes, dersom 
Sektionen forlanger det; de kunne 
fornyes under Udstillingen., 

Prøvernes Størrelse skal, for a t 
komme i Betragtning ved Bedøm
melsen, være følgende: af fersk og 
ispakket Fisk mindst ,15 Pund; af 
tørre, saltede Sager mindst 20 Pund; 
af røgede Sager mindst 10 Pund;' af 
vand, saltet Fisk 1/2 Tønde; af An
chi'ovis 1/2 Dunk; af syltede Muslin
ger og østers 1 Glas eller l Dunk; 
af Fisk, der paa anden Maade er 
konserveret, et Kvantum i F.orhold 
til det foran anførte; af Fiskegød
ning 10 Pund. 

Som Præmier uddeles Medaljer 
i et A ntal, som nærmere 'vil blive 
bestemt af Komiteens Formand i 
Forbindels.e med Subsektionen for 
FiskerivæsEm efter Forslag af DOlD

merne. Desuden stilles der et Penge-

• ) Jeg erklærer herved, at den af mig 
L .......... Hold udstillede l Fisk er ned· 
pakket den .................... __ ......... . 

(Udstille/rens Navn og Bopæl.) 

beløb af indtil 400 Kroner tiiDom
mørnes Raadi'gh~d til Opmuntrings
præmier pall. 40,. 20 og 10 Kr. for 
indenlandske Genstande. -

Klassifikation: I. Afdeling. -Fisk 
og Fiskeriprodttkter: 

Fersk og ispakket 'Fisk. 
Saltet og tørret Fisk. 
Lagosaltet Fisk, Anchiovis m. v. 
Røget Eisk. 
Hermetisk nedlagt Fjsk, Krebs
dyr, østers m. v. 
Tran og andre Fiskeriprodukter, 
der ikke hører til andet Hold. 

II. Afdeling.. Redskaber og A p* 
parater til Fiskeri og kunstig Fiske~ 
avl samt :Modeller m. v. 

Garn og Ruser m. v. til Hav
fiskeri. 
Garn og Ruser m~ v. til Fel'sk
vandsfiskeri. . 
Krogfiskeriredskaber til Havfi· 
skeri. 
Krogfiskeriredskaber . :til Fersk
vandsfiskeri. 
Baade, Transportmidler for le
vende og død Fisk, Sejldug, Tov· 
værk m. v. 
Apparater til kunstig Fiskeud
klækning, kunstig østersavl, Mus* 
lingavl m. v. 
Levende Fisk fra U dklæknings
anstalter og Damkulturer. 
:Modeller, Præparater i Spiritus, 
Tegninger og videnskabelige Sam
linger til Fiskeriets Oplysning. 

Alle øvrige Regler ere de for 
Landmandsforsamlinger i Alminde
lighed gældende. 

Forventelig vil særlig Program· se· 
nere blive udsendt . 



· Lidt mere om Regnbue
ørreden. 

4:03 

Man spørger, om der virkelig kan 
stoles paa, at Regnbueørreden er 
en Fremtidsfisk for danske Vandes 
naturlige Vilkaar, og om der er 
almindelig Tillid til den f. Eks. i 
Tyskland. N aar man nøje har fulgt 
denne Fisks;Freulgang -i d~n evro
pæiske Fiskeavl og særlig i den 
tyske, kan der til Spøl'gsmaalene 
trøstig svares med Ja. Dens Ud
bredelse bliver større og større, og 
Fagskrifterne ofre den fyldigere og 
fyldigere Opmærksomhed. Denne 
Fisk si'nes i Virkeligheden fremfor 
nogen anden skikket til at hæve 
Ferskvandsfiskeriet, fordi den er 
nøjsom, en dygtig Æder og ikke 
kræver saa sfrænge Særvilkaar, som 
den almindelige Ørred tilmed er 
den tilbøjelig til at blive paa eller 
nær den Plads, hvorfra den er slup
pen ud i Frivand. . N aturligvis gæl~ 
der for den Regelen: "den rette 
Fisk til det rette Vand." 

Af Oplysningerne fra. den seneste 
Tid om Regnbueørredens Trivsel i 
Frivandene kan fremdrages, at den 
i nord bayerske Flodløb i Aar er 
fanget indtil en V ægt af ~ Pd. 
Stykket. I Floden 11m (ved Wli~ar) 
fangedes i August og September for
rige Aar 9 Stkr. (foruden flere min
dre), som vejede fra 3-9 Pd. Styk
ket. 

Det er desuden ganske almindeligt, 
at Regnbneørreden i lukkede Damme, 
og sparsomt fodret, naar en V ægt af et 
Pund efter tre Aars Ophold i saa
danne Vande. 

Hidtil har man i Frivande udsat 
ffpæd eller a.8rrp.lllm.el Y nget Men 

, 

man har nu faaet den Opfattelse, 
at det vilde være heldigst, dersom 
man vil indføre Rpgnbueørreden i 
et eller andet Frivand (Sø, Flod, 
Aa), at man udsætter kønsmodne 
Fisk (paa 1-11/2 Pd.) og lader 
disse sorge for sig selv. Det er 
ikke saa lige til, at slutte sig til 
denne Opfattelse, som næppe endnu 
er mere end en Gisning. -Vanske
ligheden vil ligge i saa støre Fiskes 
Transport til !lI dsættelsespladserne, 
dersom man da. ikke nær disse vil 
indrette Damme til Opvækst af køns
modne Fisk. Y ng~lens hurtige Vækst 
i Vand~, hvor den passer sig selv, 
og hvor disse passe for den, taler 
mest ror at undgaa Opvæksten i 
Damme, naar det gælder Indførselen 
i Frivande. 

Arthur Feddel'l&l1. 

Mindre Meddelelser. 

Solgt Kvase. Kvasen "Saga" Nr., 
70 af Frederikshavn er i disse Dage 
af Ejeron Skipper P. Jensen, med 
staaende og løbende Redskaber, solgt 
til Skipper Ch?'istia·nJensen af Strand-
huse for 9000 Kr. JU. 

Ej,øndommelig Sælfangst. En 
Vogterdreng paa en Gaard ved 
Køge Bugt saa en: Dag for kort 
Tid siden, da :han gik ~g vogtede 
Køer nede ved [Stranden, ~n lille 
Sælhund boltre sig ude i Vandet. .t 
en Fart fik Drengen lagt sine Klæ~ 
der og kom ud efter Sælen, som det 
ogsaa lykkedes ham at faa fat paa. 
Sælen blev imidlertid snart klar over 
Situationens Alvor, hvorfor den paa 
alle Maader søgte at frigøre sig fol' 
Drengens Favntag. Han vilde dog 
ikke gjve Slip paa sjt Dytte o~ lan~t 



0111 længe fik han da ogsaa varpet 
Sælen op paa Land, hvor han i et 
Par Dage havde den gaaende i et 
stort Mejerikar, fyldt. med Va mL 
indtil han kom i Tanker o III , at 
han kunde faa Penge for Skindet. 
Derimod har han sikkert ikke vidst, 

. at han ogsaa kunde have faaet en 
Præmie af 3 Kroner fol' sin Fangst. 

J. 
Havet æder Jord. Hm'bom'e, den 

18. ~eptember 1899. Som et Bevis 
paa Harets Magt til selv· i Sommer
tiden at, ødelægge Vestkysten,. kan 
anføres, at der ved Knopper her i 
Sognet imellem Høfderne Nr. 
43 og 44 - siden Foraal'eter bort
skaaret ca. 100 Fod af Forstranden. 
Da begge Høfderne kun ere hinan
den 1200 Fod fjernede, vil man for
staa, at det ranede Landstykke vid~ 
nel' om stor Magtudfoldelse. Heldigvis 
findes paa det Sted to Dæmninger 
til Beskyttelse af det bagved lig
gende IJand, saa Faren for noget 
Brud ,paa Kysten foreløbig ikke er 
af Betydning. 

Fiskefyr. l~orltpøir, den 18. Sep
tember 1899. I denne Tid er her 
ved Hagen to Ledefyr under Opfø
relse. Det første faar en Højde' af 
14 Fod, men anbringes paa Ruller, 
saa det er bevægeligt, en N ødven
dighed paa Grund ef Landingsfor
holdene, der af Santlvandringen til 
sine Tider forandres. Det bage
ste Fyr bliver, 26 Fod højt og staar 
100 Fod længel:e inde. Fyrene op
føres af Tømmer, som anbringes paa 
Oementsokkel. Til Fyrenes Anbrin
gels~ blev der i sidste Higsdagssam
Hng bevilget 2000 Kr. Der~s Virk
somhed begynder fra 1. Il. 1\1. 

Fiskeriberetninger. 

Aaleflskeri. HarLoore, den 19. 
September 18~B. Det egentlige Aa
lefiskeri j Li m fjorden t'l' 1lU begyndt, 
og efter Meddeleiso fra d(~ af vore 
Fiskere, der ligge oppe i Løgstør 
og Nibe Bl'edningcr,t<'gnor. det ret 
godt. Vore Fi skcre ere forsynede 
med fortrinlige Redskaber, og der
pat\. bærl'J' for en Del det gode 
Udbytte. De have fo~pagtet gode 
Steder langs Kysten til Ruserne, 
og det gælder nu at faa fat i Gaard
aalen, som paa sin Vej til Havet 
om Efteraarct afgiver en ekstra god 
Fangst. 

Ringkøbing K li f, den 18. Septef!l-
bel'. Det glimrende Aalefiskeri , 
del' her i Fjorden har været drevet 
i Sommer, har vel i de sidste halv
anden Maaned aftaget meget; men 
man finQer dog, at • .'\rbejcld Cl' løn
nende. Det vil ganske sikket,t blive 
interessant, naar engang man faar 
at se, hvor stor Fangsten har været 
i Fjorden i Sommer; thj det vil blive 
et imponerende Tal, naar ses hen 
til Vandets Størrelse. 

Løgstør, den 18. September 1899. 
Fjordfiskeriet her ud for har i Som
mer afgivet ret god Fangst af Rød
spætter; men dermed er da næsten 
ogsaa alt sagt. Om. Rejefangsten, 
der andre Aar til ,:rider har været 
en Factor af Betydning, kan det 
siges, at den har været sau daarlig, 
at den næppe. har lønnet Umagen. 
I denne Retning gaa alle" Udtalel
serne om dette Fiskeri fm. de ø,'w 
rige Dele af FJorden. 

Køge Bugt, den 17. Septembel' 
1899. Som oftest indfinder Horn
fisken sig to G~nge om Aaret her i 
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Bugten, nemlig om Foraaret, nnar 
den kaster sin Rogn, og om Ef ter
aure!, nanr den som det antages 
- er pua V ~mdring' ud til' de større 
Have. Da Hornfisken imidlertid om 
Efternnret el' af en udmærket K Vll.

litat, imodeses den Tid med For
ventning af Bnndgar,nsfiskern(")c, da 
den atter plejer u t vise sig her i 
Bugt('n, og i Anr Sj'nes Resultatet 
af dette Fiskeri ogsaa at ville blive 
ret godt for Flf'rta Het afBundgarnsfi
skernes Vodkol1nnonde, idet der i 
den s(\n{'re Till jævnlig har været 
nogen Fangst, for hvilken der pa~ 
Markedet i København som oftest 
er opnaaet en Pris af 5 a 10 Kr. 
Snesen. 

Overalt her ved Kysten, hvor 
Rusefiskeriet efter blanke Aal drives, 
har dette nu taget sin Begyndelse, 
men endnu har Udbyttet dog ikke 
været af videre Betydning. 

Køberibavn, den 19. Septembor 
1899. Den sidst fo~løbne Uge bragtf' 
en velkommen Forandring for vort 
Bundgarnsfiskeri, idet der v~d Avpd
øre Holme og 'længere Syd pna i 
Bugten gjordes adskillige gode Røgt 
af Hornfisk, for enkeltes Vedkom
mende op til 50 til 60 Snese, et 
særligt godt Røgt bragte endogsaa 
ca. 80 Snese. Fisken var, som den 
altid plejer at være j Septe 111 bel' 
Maaned, ' ualmindelig stor og fed, 
og solgtes fra Begyndelsen villig til 
8 a 9 Kr. pr. Snes, men den 16. og 
17. bIpv TilføJ'self:>n saa rigelig, n t 
en Del m~\atte sælges til omtreut 
dethalvl' af fornærnte Pris. 

Hel' fi jkes for fOL'ste Gang i Aa l' 
herfra med en forbedret Koustruk
tion af Bundgarn, som ikke har 
været brugt herfra tidligere. For-
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bedringen bestaar i, at der i Ind
løbet til GarI)ct er dannet en Slags 
Kalv, i Lighcd med, hvad der :finder 
Sted i en Ruse, og som forbydcr 
Fisken at finde ud af Garnet,- hvil· 
ket den havde saa let ved i Gar
nene af "ga'mmel Konstruktion". 
Opfinderen af denne nyc Konstruk
tion udtaler sig meget tilfredsstil~ 

lende om Garnets Fiskeevne, og 
mener, "at den gamle Konstruktion 
i Løbet af et Par Aar ganske vil 
blive fltrtrængt af den nye, og da 
det er en Forhedring, saa er det 
jo godt, at den kan blive gjort 
bekendt for en større Kreds af Fi
skere. 

Drivgarnsfiskeriet i Sundet efter 
Sild har hidtil kun givet meget 
ringe Udbytte,_ 4, 5 a 6 Ol pr. Nat 
eller deromkring, men i Gaar Mor
ges indkom dog et Par Baade fra 
Driften med ca. 30 Ol hver, saa 
forhaabentlig vil den sidste Del af 
l\faaneden skaffe en Dedring i dette 
b'iskeri; der betaltes l Kr. 50 Øre 
til 2 Kr. 25 Øre pr. Ol. Fiskel;'i 
af "blanke Aal" har endnu kun 
været forsøgt med . ~t mindre Antal 
Ruser, men med det nn snart ind
trædende :Mørke vil Rest Redskabet 
blive udsat. 

i 

Krogf1skeriet og V fwdfiskeriet efter 
AaI fortsættes, eftersom Lejlig
heden tillader det. Udbyttet har 
endnu været saa nogenlunde F. 

Frederikshavn, den 18. September 
1899. I sidste Uge havde vore Kut
tere godt et Par Døgn Lejlighed til 
at være pan Havet, et Tidsrum ,som 
for de paa Vestkysten fiskende, der 
jo bruge forholdsvis lang Tid til at 
komme paa Fiskeplads, var' vel 
kortvarig til at kunde faa ~ilfreds 



stillend~ Udbytte fisket sammen; ca. 
25 Kuttere indkom fra Vestkysten, 
mellem Hanstholm og Hirtshals havde 
de af Udbytte, 40-200 Snese pr. Kut
ter, Rødspætten var for mange Kut
teres Vedkommende usædvanlig lille 
og Vægten derfor meget forskjellig
artet, den \'ejede 9--28 Pd., Snesen 
og betaltes med '1 Kr. 70 0re-6 
Kr. Snesen. Til Pl~dserne 'omkring 
Læsø havde 'henved et halvt Hun
drede Kuttere søgt hen, men kun 
de faUTeste af dem opnaaede et til
fredsstillende Udbytte, det varierede 
mellem 25-170 Snese, R.ødspætten 
vejede 110-18 Pund Snesen og be
taltes med 2 Kr.-4 Kr. 25 Øre 
Snesen. Eukelte Kuttere indkom 
fra Herthas Flak og svenske KyEten 
med 30-120 Snese hver, vejende 
11-] 6 Pund Snesen og betalte med 
2 Kr. 25 Ore -4 1(1'. Snesen. Fra 
Dvalegl'unden !),Yd rest af Sæby ind
kom 3 K nttpre med 100-200 Snese 
pr. Kutter, Slllaa Fisk,vejende ca. 
9 Pund Snesen og betalte med ca. 
1 Kl'. TO 0re pr. Snes. Det var 
paa Dvalegrunden, at der for nogle 
Aar tilbage var saa ualmindeligt rigt 
Fiskeri - Kutterne indbragte 'i 
Løbet af 14, Dages Tids Rødspætter 
derfra i Tusinder af Snese - at 
Pris sank ned til 35 Øre pr. Snes, 
n'u betales der altsaa femdobbelt for 
den samme Vare. Fra Aalborg
bugten er der hidtil kun indkommet 
en enkelt Kutter med mindre Ud
dytte, men henved en' Snes Kuttere 
skulle være afgaaede direkte derfra 
til København med deres Fangst og 
have opnaaet gode Priser. l\'lærke
ligt nok udløber Fredningstiden for 
Hummel' ikke samtidig i Sverrigs 
for..ikjellige Landsdele, i Lysekil 
maa. der f, Eks. allerede ud~kibese 

den 16de ds., medeJis ,der i andre 
Egne først ma~ udskibes den 23de 
ligesom i Norge, ja nogle Steder 
endog først den 1ste Oktober. Deil 
her hjemmehørende Kvase "Zephyr" 
indkom i Gaar fra Lysekil llled ca.· 
4000 Stykke!' Hummer, og en svensk 
Kvase indkom med ca. 1200 Stkr., 
ligeledes til førtes 800 Stkr. med 
DampsIdb ft'a Gøteborg i IJørdags, 
Prisen el' nu falden betydeligt, der 
betaltes kun 1 Kr.-l Kr. 10 Øre 
pr. Pund en gros ab Sverrig. Til
førslen af Sild fra Gøteborg har an· 
draget godt et Hundrede Kasser, 
alt afgaaet til de tyske Røgerier, 
Silden er emlnu altfor dyr for Im
port her til Landet, den betales med 
ca. 25 Kr. pr. Kasse en gros ab 
Norge. 1.1. 

Frederikshavn, den 18. September 
1899. Den sidste af de i Aar un-

,der Island fiskende Kuttere "Ma
thilde" af København, der ejes af 
nIslands Fiskeri· og Handelskom
pagni" og føres af Skipper John. G. 
Bast heraf Byen, indkom midt i 
U gen lykkelig og vel fra Island efter 
15 Dages Rejse. Det er dun Kut
t;r, som kan fremvise d~tbedste 
Resultat af Islalldsfiskeriet, det skal 
nok naa opimod 11,000 Kr. altsaa 
1000 Kr. mere end først antaget, 
som meddelt i sidste Beretning. 
"Mathilde" medbragte her~il 5 Tdr. 
nedsaltede Rødspætter og et mindre 
Parti levende Torsk, sall snart Lej:
ligheden er til det, vil Kutteren be-
gynde Fiskeri vore hjetlllige lt"lar-
vande. lU. 
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KøbenhaVns Tilførsel at fersk Fisk dlrekte fra. Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen fra 10. September til 17. September 1899. 
"'-
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Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd: Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

8 fra Frederiksh. 16668 370 1 85 4 

14 fra andrePladsor i 29880 386 2 224 4 

Danske Kvaser: I 

fra Frederiksh. 6, 

13 fra andre Pladser 4050 73260 
svenske ~"isker-

fartøjer ..• -
pr Baad og Vogn 

9 fra nærliggende d 7 11 

Fiskerlejer ..• 3040 5 2200 13990 5933 
pr. Jernbane & 8 10 12 13 

Dampskib .•.• 56584 4840 100 3 7010 1400 98610 26748 4716 2702 7955 
----------I----~ - ------laIt ... 107182 4840 856 3349 82470 1400 112600 32681 4716 2702 7955 

l) 160 Pd. Tunser og 210 Pd. Pighva.r. 2) }OO Pd. Tunger og 286 Pd. Pighva. 1
• 3) Pighvar. 4) Sletter. 

6) Skruppe:r. 6) Torsk. 71 Hi40 Pd. 'l'orsk og 660 Pd. Hornfisk. 8) 1550 Pd. Torsk og 5460 Pd. Hornfisk. 
9) Sild. 10) 97810 Pd. Sild og 800 Pd. 1[u1)6)'. 11) 4884 Pd. Aal og 1049 Pd. Aalekvabber. 12) Aal. 13) 2706 
Pd. Laks og 2010 Pd. Øned. 

lait er der tilført 360751 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,00-4,75, Kassefisk 
Kr. 1,60-3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,65 -2,50 pr. Lpd.; Sild, Kl'. 1,00-3,25 pr. 
O]; Aal, blanke, Kr. 0.05-0,65, gule, Kr. 0,30--0,45 pr. Pd.; Laks, Kr. 0,80 -1,20 pr. 
Pd.; Ørred, Kr. 0,50-1,00 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,5~ pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 0,00-
8,00 pr. Snes; Rejer, Kr. 1,25-1:50 pr. Pd. 

BEKENDTGØRELSER 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Sk,-u,pper, Mak1'el, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. 'W'ledem.ann junIop. 

Telegramad, .. : Fischwiedemann .. 

TU Salgs eller Bytning. 
Hos Undertegnede er "4 

nye Bundgarn og2 nye Baade 
til Sal~8, samlet eller delt, 
eller bl Bytning, mOl.t en 
Driv kvase paa 6 a 7 Tons. 
Baaring Skov.pr.Nørre 

Aaby, Septbr. 99. 
P. B. LWelDlld, 

.f!'isker. 

Alle Fiskesorter 
modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
'regning garanteres. 

: L. Dla •• ea, 
Gl. Strucl -U. 

Q-n 

Kvasen ,~Odin" 
af Gilleleje, dr. 8,68 Tons, 
Længde 36,6 Fod, Bredde 
15,9 Fod, med ·Tilbehør 5 
Vand og 2000 Favne Iline· 
gods ·samt cn af Dans 3 He· 
ate Petroleumsmotorer, er 
billig til Salgs. Anvises af 

H. BePIl'th.ell, 
Gilleleje. 



Københavns· Mekaniske . . 

Net &. ·Garn~Fabpik " 
M. -L.' Utzon, Mapiendalsvej 6&. 

Telefon: fGodthaab 191, 
lc\'rrer de 

IisRedugtigste SJundgarn. 
Udsalg: GI. Stpand 44. Telefon: 2671. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle I{valiteter. 

Nykjollillg p. Falster 
i Februar lR99. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe e 

Telefon 129. 

;~Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 Helsincør"., 

everer efter Bestilling eller fra Lager ft-a vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampe.garn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens .billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..l.alekuber, Kork, Flaadiræ ol' Kateehu 
haves paa Lal''''er. . . 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares strQ,kl. 

Redigeret a.f cø.ud. ma.g. lVi ll. Lundbeck. - Trykt hos Frantz OhriBttre1', København 



Nr. 39. 28. September. 1899. 

Medl.e:c:::Lso1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af 1/3 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat . .. 
Indhold: Franske IJazare.tskibe. - Skaden RIta 

Esbjerg Havn. - TrawlerIle ve'd Island. Rapsej· 
ladsen ved Frederikshavn. - Jtstersfiskeriet.
Mindre Meddelelser. - Fikeriberetninger. - Be
kendt~ørelser . 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-:-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
tr:;effes 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 alti!l alene adres
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naa .. Kilden angives. 

Dansk Ferskvandskultur 
Bestillinger modtages paa sommer

gamle Karper a 10 Kr. pr. 100 Stk. 
til Levering i Okto ber-N ovem bel' ; 
Leje af Emballage og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære l\fedlemmer gives 30 pOt. 
Rabat og gratis Vejledning ved An
læget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pr. 
Maarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond, 

Ved Dampskibsekspeditør O. Brein
holdt, Esbjerg, er indsendt Indholdet 
af Bøsserne, i følgende af det for
enede Dampskibsselskabs Baade: 

"N. J.'Fjorq" Kr. 10,VS 
"Koldingbus" . ,,12,77 
"Georg" . i. • • ,,4,32 
"Expres" . . . ,,15,00 

laIt Kr. 42,22 

Fra J. P. Hendriksen, Holbæk, 
er ind~endt Indholdet af en ~ Bøsse 
paa Damperen "Issefjorden" og en 
Bøsse paa Børsen, iaIt 1 Kr. 23 øre. 

FranskeLazaret~kibe. 

Det franske Selskab "Oeuvl'es du 
mel''' blev dannet i 1895 af Ad
miral La/oni med M. Bailly som 
Generalsekretær; dets Formaal er 
at yde Havfiskerne, navnlig sadanne, 
som gaa til fjernere Egne, Bistand. 

Hvert Aar gnar fra' Nordkysten 
af Frankrig henimod 10,000 Fiskere 

I, , 



til N ewfonndland og ca. 4000 til Is
land, for paa disse Steder at drive 
Torskefiskeri, medens ca. 2000 drive 
Sildefiskeri i N ordsøen. N aynlig 
N ewfonndlands- og Islandsfiskerne 
føre et haardt og farefuldt L.iv. Hyp
pigt ere de paa det lange Togt ikke 
en eneste Gang i I.Jand. Fra Ste
derne paa Nordkysten begive de sig 
direkte til Newfoundlandsbanken, og 
fem til sex }laaneder senere vende 
de tilbage til Frankrig. Fra Afrej
sen til Tilbagekomstp,n leve de næ
sten adskilte fra den øvrige Verden. 
Fiskerne, der gaa til de island..ike 
Kyster, leve li~e saa isolerede. 

Blandt disse Folk anrette Sø
ulykker og Sygdomme under ~hvert 
Togt store Ulykker. Chefslægen for 
den 'franske Marine, D'r. Bonnafy 
har nylig i et Foredrag oplyst føl
gende: I 1897 mistedes af 10,500 
Newfoundlandsfiskere 266Mand, deraf 
143 ved Skibbrud, 65 der dreve til 
Søs i Dorier*) og forsvandt, og 58 
v~d Sygdomme; dette giver i sex 
Maaneder en Dødelighed af ~'6 pr. 
Tusinde. 

Ved Island mistedes i det samme 
Aar af 3718 Fiskere 73 Mand ved 
Skibbrud, 7 ved Ulykkestilfælde og 6 
'ved Sygdom, hvilket giver en Døde
lighed af 23 pr. Tusinde. I 

Dr. Bonndfy sammenligner' disse 
Tab med, hvad en Arme mister i 
et Slag. . Ved l\tfagenta mistede 
Franskmændene 12 af Tusinde, ved 
Solferino 13. "Man kan derfor sige", 
slutter han, "at vore Newfoundlands
og' Islandsfiskere løbe samme Fare, 
som om de deltoge :i to store Slag. 

Skulde det ikke være muligt at 

//.) De fladbundede Baade, der benyttes 
ved Udsættelsen af Liner~e. 
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mindske disse Farer og a~yde Bi
stand til disse Havfiskere, der ere 
henvist~ til deres egne Hjælpekilder? 
Det er dette Spørgsmaal, som Stif
terne af Selskabet "Oenvres du mer" 
have stillet, og de have ogsaa løst 
det. 

Sl):ibbrud og de dem fremkaldende 
Aarsager kan man jo intet gøre ved. 
Højst kan det' maaske ventes, at ·en 
international Konvention en Gang 
vil paabyde de transatlantiske Hur
tigd·am ppre at undgaa N ewfoundlands~ , 
banken, hvor de have foraarsaget 
~a.ilge Ulykker. Meft hvor, mange Syge" 
og Tilskadekomne dø ikke paa Fiske
fartøjerne af l\tlangel paa Lægetilsyn 
og Pleje. Denn,e Dødsaarsag kan 
man idet mindste indskrænke. 

Selskabet "Oeuvres du mer", som 
grundedes i 1895, udsendte straks i 
1896 det første Lazaretskib, "Saint .. 
Piene" Nr. 1. Med dette gik det 
uheldigt, idet det strandede 'i Tange, 
efter at S~rømmen havde bragt' det 
ud af Kurs; Besætningen blev reddet. 
Admiral Lafont og hans Medarbej
dere tabte imidlertid ikke Modet og 
kunde i 1897 lade to ny Fartøj gaa 
ud, nemlig "Saint-Paul" til Island 
og "Saint~Pierre" Nr. 2 til New;.. 
foundland. I dette Aar gik det 
"Saint-Paul" uheldigt, som man erin
drer blev det ved sin Ankomst paa 
Rejkiavik Rhed i en Storm sat paa 
Klipperne; det bragtes ganske yist 
flot igen, men kunde ikke llH're be;' 
nyttes dette Aar. I 1898 har det 
imidlertid ydet god Tjeneste ved 
Island. 

Hvad "Saint-Piene" angaar, har. 
det i HJ97 ydet Lægehjælp i 77 Til· 
fæld, 19 Syge har det taget om Bord 
og givet Lægebehandling, det har 
befordret 21 Syge hjem til Frankrig 
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pau, sin Hjemrejse, og endelig har det 
opsøgt fem bortdrevne Dorier. I 
1898 har det ydet endnu virksom-
mere Tjenester. (Fortsættes,) 

Skaden paa Esbjerg Havn. 

Esbjerg, d. 23. September 1899. 
Esbjerg nye Fiskerianlæ,q, der haves 
i Entreprise af Hr. Hoffmann & 
Sønner, blev i Gaar Eftermiddag 
KI. 5. saa haardt medtaget under 
den stærke orkanagtige Storm Ælf 
S"\V. der pressede store Vandmas· 
ser-- ind i Graadyb, at Fangedæm
ningen gpnnemmbrøcles yed nordre 
Havnemole j saa stor Udstrækning, 
at det Vfll' umuligt at dæmme op 
for det indtrængende Vand, der i 
Løbet af ca. 1/4 Time fyldte hele 
Havnebassinet, hvor Gravemaskinen 
og øvrigt 'Materiale fandtes. Lige
ledes skete der Brud paa Fange
dæmningen inde ,ved Strandsiden 
mod Vest. En Mællgde Sand og 
l\fudder hvirvledes med voldsom 
Kraft af Vandrnasserne ned i U d
gravningen, og den skete Skade, 
der efter Entreprenørernes Forme
ning giver dem et Tab af ca. 15,000 
Kr., vil selvfølgelig sinke Arbejdet 
meget betydelig. Udbedringen af 
Fangedæmningen formenes at blive 
iværksat, saasnart Vejrforholdene 
tillade det, men det antages, at 
blive et vanskeHgt og risikabelt 
Stykke Arbejde at udføre, da Bun
den nu er opreven, og Forstyrrelser 
af Vejrliget i Efteraaret let ind
træffe. Desuden vil det Ogsaa kræve 
lang Tid at faa Vandet pumpet ud 
af, den store U dgra vning og faa 
Arealet tørlagt og niveleret igen. 

Det er saaledes at vente, at ~.r
bejdet ved. Fiskerihavnen, der hidtil 
er skredet rask fremad, vil kunne 
optages igen i Efteraaret og fort
sættes Vinteren igennem. Af Lock
outen bar det ikke været meget be
rørt, idet Arbejdsstansningen ved 
Lockoutens Ophør hun havde varet 
en halv Snes Dage. L. M. 

Trawlerne ved Island. 

Seydisfjord, den 14de September. 
Fra Skagafjordenpaa Nordlandet 
el' indløbet følgende Efterretning': 
, I Slutningen af forrjge 1\-laaned 
indfandt en engelsk Trawler sig ] 
Fjorden og trawlede aabenJyst in
denfor ,;Drangey" i flere Dage. Ski
bet var fra Hull, men Navn og 
Numer havde Trawleren tild~kket 
med et Brædt. Sysselmand Eggert 
Breim pau Saudarkrok fik Underret
ning hel'om, og da Købmand Thor
steinsons Damper "Muggul''' netop 
kom ind, fik Sysselmanden denne 
til at føre sig derud tilligemed nogle 
Folk fra Stedet. Da" Muggul''' kom 
ud til Trawleren, anholdt, Sysselman
den Skibet i I.lovens Navn og opfor
drede Kaptajnen til at følge med 
sig til Saudarkrok; men det 'eneste 
Svar var en kraftig Vandstraale fra 
Trawleren ledsaget af' en Mængde 
Skældsord. Sysselmanden gjorde da 
lVIine til at borde Trawleren; men 
denne huggede sin Trawl over, hvor~ 

ved en Englænder ramtes af en 
Sta.altrosse og styrtede 'bevidstløs 
om paa Dækket, hiorefter Trawlere~ 
satte fuld Fart paa, idet den til
raabte " Muggur" , at den aldrig 



skulde komme tii Land merc, naar 
de mødtes næste Gang. 

Desværre 1ykkes det næppe at 
ra~me d~nne Trawler, eftersom hver
ken Navn eller Numerkan opgives; 
men Tildragelsen vise!', hvor nød
vendigt det er at have Midler for 
HaandeR, hvermed en anholdt Traw
ler kan tvinges til at følge med. 
'"Heimdal" havde netop forladt Nord
landet og var gaaet til ~ydlandet, 
da denne Episode indtraf. (B. T.) 

KapseUadsen ved Frederikshavn. 
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Frederikshavn, den 25. SCIDtem
bel' 1899. Den i forrige ~Maaned 

paa Grund ,af Vindstille opgivne 
Kapsejlads for Fiskerifartøjer af. 
holdtes i Dag under næsten de 
samme Vindforhold; i Begyndelsen 
flov Luft, senere dog friskere, men 
omløbende, saa det blev saakaldt 
Ohancesejlads. 35 Fartøjer deltoge. 

I de fem Løb blev føl~ende Kut
tere Sejrhe'rrer: Olga, Skipper O. 
P. Jørgensen, Jylland, Skipper J. 
O. Jensen, 1I1oody, Skipper Bang, 
Ka1mna, Skipper F. Frandsen, Jenny, 
Skipper Ohr. Andersen. . 

Præmierne vare 100 Kr. samt 
enten en Kikkert eller et Kompas, 
hvilke sidste Præmier vare udsatte 
dels af Mal'ineministeriet, dels af 
"Dansk Fiskeriforening". Svitzers 
Øresund val' Dommerskib. Premi
erløjtnant Konow, Sl)1'inqerclis Ohef, 
var Kampdommer og uddelte Præ
mierne ved et Festmaaltid, som talte 
200 Deltagere. 

østers.fiskeriet 
i Limfjorden tog sin Begyndelse i 
Fredags, skrives der til os fra Nis
sum Breding den 22de' September. 
Det er den sidste Sæson, i hvilken 
den hidtilværende Forpagter driver 
dette Fiskeri, idet det nye Kon· 
sortium (fra Skive) overtager For· 
pagtnlngen fra lste Maj 1900. Da 
Forpagtningsafgiften er ca.' 35,000 
.'Kr. større, maa det antages, at 
østerspriserne ville blive noget højere 
for Fremtiden, hvis ikke fremmede 
østers ville konkurrere. Landet I 

bruger ca. 2 Millioner østers aarlig, 
og af dette Kvantum er ca. 11/2 Mill. 
indførte Varer. 

Østersfiskeriet bH vel' i denne Sæ
son som ide foregaaende ti revet 
med 15 Baade. Her i Bredingen, 
hvor Vanc1et er mindre klart; henyt
tes Skraberbaade, iaIt 5. De ovrlge 
Steder bruges Dykkerbaade, iaIt 10. 
Hele Besætningen udgør 50 Mand. I 
Bredingen skrabes del' aarlig ca. 1/3 
Mill. østers. 

Mindre Meddelelser. 

Fiskefartøj i Havsnød. Esbje'rg, 
d. 23. September 1899. Under den 
orkanagtige Storm i N at obsel'vered(3s 
fra Fanø Strand Nødblus fra et 
Fartøj, hvorom Havneingeniøren i 
Esbjerg underrettedes fqr at faa 
Havnedamperen "Vildandcn" sendt 
ud i l\tforges til AssistanCe for det i 
Besæt værende Skib, d~r viste ·sig at 
være Fiskekutter '"Hilda" Kapt. N. 
Lorenzen af AlUfum, inddIavende 
15)000 Stkr. østers. Det lykkedes 
"Vildanden " at bjærge Skibet og 



Besætningen i Havn i Middags, men 
i . ramponeret ~ilstand og halvt fyldt 
med Vand. 10,000 Stkr. østers 
købtes af Fiskehandler Sv arrer i 
Esbjerg. Resten forblivC'r uoplosset. 

Endvicle're st'randede udfor. Sad
ding Fyr Slup "Anna Elisabeth" 
Kapt. Kristensen af l\tlanddal ladet 
med Is til Fiskehamller Firmaet 
Struer Mikkelsen i Esbjerg. IJad· 
ningen ventes bjærget, medens Far-

. tøjet formentlig ikke lader sig' ud
sætte af Stranden igen. Mandskabet 
forblev om bord indtil Vejret beda-
gedes. L. M~ 

Et større nyt tidssvarende Fi
skerfartøj er for Regning Pisker 
J. P. Jensen af Esbjerg under Byg
ning paa' Skibsbygmester Abraham
sens Værft i Nordby paa Fanø. Det 
skal være færdig til ultimo Pebruar 
næste Aar og blirer forsynet med 
Hjælpeskrue. 

Ligeledes vil Esbjerg Fiskerflaado 
blive forøget med endnu et nyt Fa'i'tøj, 
der er 'lmiler BlIg1iing i Svertrig. 

L. 11. 

Nyt Fyr. Paa Blaavand er i 
denne Tid et nyt Fyr under Op
førelse. Dette vil - efter l\Jledde
leIse til os - kunne lyse en l\:fil 
længere end det gamle Fyr, hvilket 
dog foreløbig skal bibeholdes. 

Anholt Havn. Bygningen af 
Havnen paa Anholt, der yil .strækkt\ 

. sig vver et Tidsrum af 3 Aar, er 
nu paalwf!yndt. Ved Foral'hpJderno 
ere flere IngC'niørel' og en Arbejds
styrke . paa ca 50 Mand fol' Tiden 
sysselsattC', og man vil anvende flere. 
HavnonsEnfreprenør, Hr. HojJttfwnn, 
vil under Arbejdet tage fast Ophold 
paa øen. 
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Lernv'ig-Thyborønbanen. Harboøre, 
den 22. September 1899. Arbejdet 
ved Banelinien herfra og til Thybo- . 
røn er nu saa godt SOUl færdigt, og 
man venter Banen aabnet omkring 
1. Oktober. 

Linien fra Lemvig og hertil har 
været drevet sinden 22. ~Juli. Tra
fiken har vist sig bedre end .ventet, 
og man har 6 ordinære Tog lø
bende, hvilket er to mere end fra 
først af bestemt. Til Thyborøn vil 
foreløbig kun komme to ordinære. 
Tog. 

Fiskeriberetninger. 

Esbjerg, d. 23 September 1899' 
Fiskeriet her'fra har i indeværende 

. Maaned givet yderst tarveligt U d
bytte, idet Vejrforholdene kun have 
tilladt {'n enkelt heldig Fisketur for 
Fartøjerne. 

U nder Stormen i Gnar vare alle 
i Havn. 

Fiskekutter "Aage" Kapt. K,"i
stensen af Esbjerg, der i Slutningen 
af August forsøgte Fiskeri under 
Shetlandsøerne uden at have Held 
med· sig, hjembragte som dersteds 
·købt af Firmaet Struer Mikkelsen i . 
Esbjerg ca. 2500 Stkr. levende Hum
mer. 

Harboøre, d. 23. September 1899. 
Sildefiskeriet her ved Kysten er i 
denne Uge begyndt. Udbyttet har 
dog hidindtil været meget ringe. 
Det ser ud til,at der kun er meget 
tynde Stimer for Kysten dette Ef
teraar. 

Gaarsdagens Efter,middag blæste 
her over Kysten en komplet Syd~ 
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vestorkan. Navnlig f~a Kl. 4--7 
var Uvejret meget stærkt. Df't 
medførte Højrande, saa man maatte 
sikre sig sine Redskaber og Baade 
ved Stranden ved Ekstraarlwjde. 
Det er det haardeste Storm,Pjl', 
den Egn har haft siden 1868. 

Frederikshavn, d. 25. SeptC:lll Ler 
1899. I lange Tider have vore 
Fiskere ikke havt saa tarveligt et 
Udbytte som i den Slast forløbne 
Uge, uroligt Vejr have vi hast om
trent hele Tiden, og. de enkelte 
Gange, det saa ud .til, at Vpjrot 
skulde bed age ,Eig, gav for det Illt'stl' 

Anledning til forgæves Sejluds imel
lem Ha'vnen og Fangstplatlserne, 
idet Stormen hurtig rejste sig, kul
minerende Natten me~lem Fredag 
og IJørdag med en hel Orkan, som 
tilføjede mange uf vore Kuttere -
de fleste hu til Ankers ved, Skagen· 
nogle under Læsø og Anholt -
betydelig Skade paa Sejl og Rig, 
Tab af Ankere, M :1 stel" og Baade. 
3-4 Kuttere havde fra Herthas 
Flak indbragt mindre Partier paa 
fra 20-40 Snese pr. Kutter, Rød
spætten vejede 10-11 Pd: Snesen 

Eckernførde 

og betaltes med 3 Kr. pr. Snes; 
det var hele Tilførselen. 3 Kvaser, 
som nue gaaede ud om Eftermid
dagen, som vi fik Orkanen om N at
ten, fuldladede med Rødspætter til 
Kristiania gave en Del Anledning 
til Bekymring for deres Skæbne, de 
indkom dog heldig til Mass, menl 
den værdifulde Last var saa godt 
som ødelagt ved Fartøjets Bevæ
gelser i det forfærdeligt oprørte 
Hav. En Kvase, som Stormnatten 
indkom fra Sverri g med 6000 Stkr. 
levende Hummer, havde mærkvær
d igvis konserveret sin Ladning ud
mærket. Tilførselen af Hummer 
fra Sverrig har iøvrigt været ret 
livlig, pr. Kvase dansk og svensk 
er der tilført ca. 10,000 Stkr. og 
pr. Dampskib ca. 4000 StIr}'., Pri. 
sen holder sig omkring ved 1 Kr
a 1 Kr. 10 Øre pr. Pd. en gros ab 
Sverrig ; fra Vestkysten tilføres endnu 
af og til lidt, men det er dog for
svindende i Forhold til den svenske 
IndførseL Tilførsel af Sild har kun 
været ringe, de høje Priser - ca· 
20 Kr. pr. Kasse - holde sig endnu. 

Kl. 

Fiskeauktion 
for Rødspættm', Sild, Brisling, Skrttpper, lJlakrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. "'W"iedeJDann junior. 

Telegramadr. : Fischwiedemann. 

Til Salgs. 
En ældre men meget 

solid Fiskerbaad (Dæks
baad), dr. 'J73/100 Tons, i 
fuldstændig sejlbar Stand, 
er meget billig til Salgs. 
lVfun henvende sig til B. 
M. Thygesen, Kerte
minde. 

A' Il F· k t fiskekroge -Fabriken e IS esor er -SølTllu!daUIe i .lalb.l'~ 1888.g 

modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af .. 
regning garanteres. 

L. Dinesen, 
GI. Strand 44. 

I K,llu h ..... 1888 -

anbefaler sit Udsalg al alle l;urtor 
Fiskekroge, sall. vel i Staal, .Tærlt 
Bom l1essing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde U. 

<København K. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte> fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 17. September til 24. September 1899. 
bC '- -'" 

I '- I ~ "Cl 

1·!lIJ,l; 0'- Cl) 
<Il 'Q) CD Cl> CD s.. 

s..CI:I Cl. ..lIIe'E 
_ toO.c 

ø'- CD >--cs- O..c 

Tilført, af: 'CI_ -'Cl CD> Cl. ø~ s.. 

I=~ t;~ 
..lIIe'- "Cl 'Cl 

-æ I'Q)= =-= :::s '- o ..lIIe CI:IC 'Cl t; o:: Cl. :c >- =.~ s.. <:1::1: CI:I 
UJ I <~ -' CD 

..lIIe 
! ø l;: ~Q.. 

.::tI!. .... 00 ::lE 00 as 00 ~ 
UJ UJ o o <C o 

hnskeFiskerfart. : I'd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh. 
fra andre Pladser 

Danske Kvaser: 
! fra Frederiksh, 16830 2 7 

i fra andre Pladser 8280 71280 15200 
svenske .I!'isker-

fartøjer ... 
p r Baad og Vogn J 

fra nærliggende 3 ;; 8 

Fiskerlejer ... 2160 31800 8110 3987 
r. Jernbane & 4 6 7 9 

Dampskib .... 28143 6724 277 l 6280 900 132304 19510 3982 3473 9236 
p 

--- --------------- ----- -------
Ialt ... 532E3 6724 277 2160 109360 900 140414 38697 3982 3473 9236 

1) 92 PIL Tunger og 18n Pd. Pighvar. 2) TOTsk. 3) 1440 Pd. Torsk og 30360 Pd. Hornfisk. 4) 990 Pd. 
Torsk og 5290 Pd. Homflsk. 5) Sild. 6) 111804 Pd. Sild og 500 Pd. Kuller. 7) Aal. 8) 3146 Pd. Aal og 841 
Pd. Aalekvabber. 9) 812 Pd. Laks og 3170 .ed. Ørred. 

lait er der tilført 368476 Pd. 

Betalt Hennems.:litspris af Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 4,00-5,50, KasseHsk 
Kr. 1,50--4,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 2,00-2,2.5 pr. Lpd.; Sild, Kl'. 0.$)0-3,00 pl'. 
Ol; AaI, blanke, Kr. 0.05-0,65, gule, Kl'. 0,40--0,55 pr. Pd.; Laks, Kr. 0,90 pr. Pd.; 
Ørred, Kr. 0,90-1,05 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,55 pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 4,00-10,00 
pr. Snes; Rejer, Kr. L50 pr. Pd. 

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

Begyndelsen af Oktober Maaned for 
paa dansk Søterritorium at paase: at Statens Højhedsret respekteres af 

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

uden for Søterritoriet for den danske Stats Vedkommende at føre det 
Tilsyn, som i Følge Overenskomsten i Haag af 1~92 er tillagt de 
kontraherende Magters Krydsere. , 

Anses Inspektionsskibets Assistance fornøden, anbefales det for Til
kaldelse i Søen at anvende de af Inspektionen sidste Vinter uddelte Signaler 
(Tavle over Signaler til Udveksling mellem Fiskeriinspektionsskibe i Nord
søen og Fiskerfartøjer) og ellers at sende Anmeld~lse til Skibets Post station : 
"Esbjerg". Klage over Skade, foraarsaget af fremmede Fiskere, maa ind
sendes med Anvendelse af de trykte Blanketter, som uden Godtgørelse ud
leveres .Fiskerne frå Strandkontrollører (Toldopsyn) _ eller Strandfogder. 

Blanketternes trykte Anvisning maa nøjagtig udfyldes. 
Postadresse: "Esbjerg". 

Den danske Fiske'riinspektion for NordsØen og Skagerak i Stptember 1899. 
\ V. C. L. Sehliiter, 

Chef. 
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Københavns Mekaniske 
Net" Garn...,Fabrik 

M. L. Utzon, Kapiendalsvej 65. 
Telefon: Godthaab 191, 

leverer de 

IiIlRedugtigllte SJundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671.. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nyhjøld Ul! p. Falster 
i Februar 1899. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
fora.rbejdede, leveres vir-' 
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe e 

Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, ~Itona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

Fiskenætfa briken I "Danmar k", 
Grømlehave, Helsingør, . S~engade 15. 

Telefonnummer ,,'75 HelsiDc.r", 
everer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste o~ bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Nætog Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og j 

bedste Kvaliteter. ' .. "-aleltuber, Kork, F.adtræ og' Kateehu 
haves paa Lager. ". 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Redi~eret af cø.ud. mag. lVill. L~ndbeck. - Trykt hos F1"tlntz Christtreu. København 



Nr. 40. 5. Oktober. 1899. 

Ked1e::r:::c..sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

linje af 1/3 Sides Brede; for sta.f'ende Annon ~er indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: Franske Lazaretskihe. En '5tatll-
Redningsstation ved Grenaa Havn. - Havarerede 
]"iskerbaade . ..,... Gener!).lforsamling. - Mindre Med
delelser. ;:- Fikeriberetninger. ~ Bekendtgørelser". 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9~1I. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 0-7 Svancmose
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
sereue ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16; 
København V. < 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt •. naar ~lIden angives. . 

Dansk Ferskvandskultur 
Bestillinger modtages paa sommer

gamle Karper a 10 Kr. pr. 100 Stk. 
til Levering i Oktobel'-N ovem ber; 
Leje af Emballag'3 og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk" Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 pOt. 
Rabat og gratis Vejlp.dning ved An
læget i Audeuo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvanaskultul' Audebo pJ\ 

lvlaarsøOdsh. Emballage l'eturneres 
Adr. Holbæk. 

Franske Lazaretslribe. 
(Fortsat.) 

Efter Jat"Saint-Pierre" den 6te 
April 1898 yar gaaet ud fra Saint
Servan, lagde det til j Feeamp, hvor .. 
tIet blev særdeles hjærteligt modtaget 
af Newfoundlandsfiskernes Familier. 
Efter en stormende Overrejse ankom 
det til N eVifuu mllandsbanken den 11. 
lvlaj, og den 20. Oktober gik det 
tilbage tH Frankrig. Togtet havde 
da. varet 198 Dage, deraf 139 paa 
Søen. U hder· sine Krydstogter paa 
B~nken besøgte det ogsaa den vest· 
lige Del af den franske Kyst (French 
Sehore), hvor flere \ Hundrede Fi
skere bo i Land' i meget priluitive 
Huse og ere beskæftigede med 
Fangst af ,Hummer og Krebsdyi' -til 
Agn for Torskefangsten. ,:Saint
Pjerre~' havde pa,a Banken Forbin
d~lse med 179 forskellige Fartøjer 
til, dels ved Signaler og med mange ~f 
Fartøjprne flere Gange. I det hele 
bleve samtlige Fartøjer ,fra de nor .. ' 
manniske Havn€) med 'Undtagelse åf 
tre besøgte, i det mindste en Gang, 
af IJazaretskibet.:· Antallet af d. 

, ';~ 



.foretagne Lægeko'nsuitationer og an~ 
lagte Forbindinger beløb sig til 92. 
Om Bord paa selve Skibet bieve 35 
Syge tagne i Lazaretbehandling ; 
Lazaretdagen~s . Antal gik op til 
385; desu~en tog Skibet .22 Syge 
eller Rekonvalescenter med hjem, 
hvilket, da Hjemturen varede 15 
Dage, gav ydermere 330 Lazar'et
dage., Endeligt har "Saint-PierI~e" 
ligesom i 1897 optaget Mandskabet 
fra 5' bortdrevne Dorier og sat det 
om Bord i vedkommende Skibe. Der 
blev givet 30 Kaptajner Medikamen
ter til Supplering af Midicinkistens 
Indhold. 

En Fordel ved Lazaretskibets Op
hold vedNewfoundland har særlig gjort 
Fiskerne glade f'Qr dette. Ved Hjælp 
af dette kunne disse fattige og langt 
fra deres Hjem levende Folk veksle 
Breve med deres Hustruer og øvrige 
Familie. Ved hvert Ophold ved Øen 
Saint Pierre har Skibet fungeret som 
Postbud, det har afgivet Breve, som 
det havde modtaget paa Banken, og 
det har bragt Fiskerne de fra Hjem
met komne Breve. 

"Saint-Pierre" og "Saint-Paul" ere 
tremastede Skibe af 37 Meters 
Længde. Hele Midten af Skibet er 
indrettet til Lazaret, i hvilket 30 
Syge kan plejes. De Syge ligge i 
to Etager i Hængekøjer. Naar de 
udskibes ved Øen Saint-Pierre eller 
i Reykiavik eller først ved Hjemkom
sten bliver Køjerne hægtede af, hej
sede op paa Dækket og firede ned i 
Banden, for derefter ved Landingen 
at føres videre paa Bærebør eller 
Vogn; de Syge have snaledes ikke 
behøvet at tøre, sig. 

Om Bord paa hvert Hospitalsskib 
er der en Præst og en Læge. , Hid
til har Selskabet henvendt sjg til 
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unge Marinelæger, hvilke Marinemi
nisteren velvilligt har stillet til Tje
neste. Ved hver U drustning mangl~r 
det ikke blandt disse paa Lysthavende, 

, der ville paatage 'sig en Opgave, som 
dog fordrer megen Anstrængeise og 
stort Arbejde. 

De Tjenester, som Selskabet 
"Oeuvres du mer" yder Fiskerne, 
ere endnu to Slags. For det første 
lade de ved deres Læger holde Fore
drag fur Kaptajnerne paa Fiskefar
fartøjerne over Anvendelse af l\fedi
cinkistens Indhold og den øjeblikke· 
lige Hja.'l Il ved Sygdoms- og Ulyk
kestilfælde. Dernæst el' der paa 

. Saint- Pierre indrettet et saakaldt 
"Familiehus", i hvilket Fiskerne, 
naar de ere paa Land, og de, der 
have med Tørringen af Torsk at gøre, 
kunne tilbringe Aftenerne ved at læse 
og skrive. Dette Værk er gjort i 
den korte Tid af tre Aar ug maa 
kaldes beundringsvæl'digt. Dog er 
det endnu ufuldkomment. 

. (Fortsættes) 

En Ståts-Redningsstation 
ved Grenaa Havn. 

Fra Grenaa skrives: Et længe føl
Savn er nu afhjulpet her paa Kysten, 
idet der er oprettet en Stats-Red
ningsstation ved Grenaa Havn. Red
ningsbaaden, tit hvilken der i Som
mel~ er opført en Bygninr. ved Havnen, 
er ankommen pr. tT ernbane og afle
veret af Redningsvæsenets Ohef, 
Konsul Andersen, Thisted. Den er 
udstyret efter allernyeste Mønster, 
har "luftfyldte, vandtætte Rum, der 
hindre den i at synke, ligesom den 
er forsynet med Kanaler, saa Styrte
søerne af sig selv kunne løbe ud 
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igen. Til Baaden hører selvfølgelig 
en særlig konstrueret' Vogn, paa hvil:
ken den bestandig staar parat til 
Udrykning. 

Som bekendt havde Grenua Havn 
indtil for et Par AnI' siden en Red
ningsbnad, der var anskaffet af en 
Privatmand, som tillige havde legeret 
en Kapital til dens Drift; men under 
et af de mange Redningsforsøg, der 
foretoges med denne Baud i den 
korte Tid, ,- den var paa Kysten, 
kæntrede den - i en vældig Sø -
paa langs, og Redningsmandskabet 
nægtede fra dette Øjeblik at gaa ud 
med den. Den solgtes senere ved 
en Auktion, og trods de hyppige 
Strandinger pYta Kysten, har Gl'enaa 
Havn ikke siden haft nogen Red
ningsbaacl. 

Havarerede Fiskerbaade. 

Bovbjærg, O. 29. September 1899. 
Etteraarsfiskeriet . ;Jtaar nu for 

Døren herude, og alle Fiskere, der 
i Sommeren have været ude paa 
Aalefiskeri, ere nu vendte hjem. 
Baadene, der bruges til Kullerfiske
riet, ere . i Sommerens Løb blevne 
reparerede, og enkelte id dem vare 
nu komne ned til Stranden igen. 
Den orkanagtige Storm, vi havde 
den 22 og ~3September ødelagde 
imidlertid nogle af disse Fiskerbaade, 
der stod e paa Stranden, og som 
ikke hurtig nok bleve trukne op. 

Paa Fjaltring Strand ·ud for Dybaa 
stod saaledes en Fiskerbaad. Den 
blev af Stormen og Havet saaledes 
omtumlet, før nogen kom til den, 
at Masten knækkede, og den led 
anden Skade. Paa ,Færring Strand 
val' den ene af Fiskerbaadene nede 

ved Stranden, og denne komFi 
skel'ne ikke neJ til, før den laa 
kastet om paa Siden. Med Fare 
for Livet fik de endelig Baaden 
paa ret Køl og trukket op. Stor
men tog fat i den anden Baad, der 
stod helt oppe ved Husene, og ka
sted'e den ca. 200 Alen mod øst. 
Ved denne Luftfart blev Baaden 
saa ramponeret, at den foreløbig er 
ubrugelig, Skaden er taksteret til 
henvAd 70 'Kr. Paa Havet gjorde 
Stormen frygtelige Ulykker. Et 
Barkskib ladet med Fyrrestaver, 
strandede for Søndervig, Besætnin
gen bestod' af 10 Mand, af disse 
bleve de 8 reddede, medens 2 -druk
nede, da Skibet sloges i Stykker 
pludselig. N. 

Generalforsamling. 

M-ariagerfjords FiEkerforening . af
holdt Søndag den 1. Oktober halv
aarlig Generalforsamling paa Hotel 
"Mariager" iMariagel" 

Det, reviderede Regnskab for 1. 
Halvaar 1899, som udviser· en Be
holdning af ca. 63 Kr., fremlagdes 
og godkendtes,' 

De efter Tur fratrædende. Besty
relsesmedlemmer, Fiskerne· Anders 
Pedersen,. Mariager, og Søren J en
sen, Hobro, genvalgtes begge, saa 
vel 'som Revisorerne, Fiskerne Ole 
Nielsen og Niels Pedersen, _ begge 
af Mariager. 

Derefter drøftedes forskelligt; af 
Interesse for Fiskerne, navnlig U d
sættelse af Yngel (Ørred og Laks) 
i Fjorden. 

, Foreningens Formand er Fisker 
J. P. Larsen i Mariager. 



Mindre Meddelelser. 
,l 

En ErkendtUghedsgave. Fra Fær
ring Strand var der Ulykkpsdagen 
1893 6, Fiskere, der frivWig gik 

. ud med Redningsbaaden "Lilør" 
fOr at redde Harboørefiskei'ne, der 
vare i Fare paa Havet. I Vinter 
mod~og de en Gave paa 150 Kr., 
25 til hver, som Belønning for denne 
Daad. Pengene vare indsamlede 
ved en Frk. Svart s, København. 

, Forleden Dag modtoge de atter en 
') en lille Gave fra den samme Frø,;; 
/ ken nemlig en Pakke Shagtobak til 

hver. N. 

Skibssalg. G'fenaa, den 29. S'ep
tember 1899. Fiskehanlller Niels 
Nielsen, Grenaa Havn hul' solgt en 
Fjerdepart i 2mastet Fi~kekutter 

"Brødrene" af Grenaa til et Kon- ' 
sortium sil mmesteds, for ] 040 Kr. 

Skipper IJ. Chr. Jensen af Grenaa 
Havn har solgt en Fjerdepart i 21 
mastet Fiskekutter "T..Iuvise", dr. 
36,40' Tons til BkipPf)l' J. N. Jep
s~n, Grenaa Havn, fol' 2000 Kr. 
Skipp~r Jens Pedersen,Grenaa, 

har solgt sin her hjemmehørende 
Fi~kekutter ;, Thora".til et Konsor
tium paa Læsø (Skipper A. Jacob
sen, Fi8kerne S. P. I..Iarsen og 
Alllund Levol'sen for 4800 K, .. 
" Fisker P. Hansen uf Grenaa 
Havn' har købt Halvparten af Fi
sk(!rkutteren "Freja" af G renaa 'for 
Købesluu 1175 Kr. 

LaaR ,til Anskaffelse af en Fi
skekutter. Af <lo j saarlant øje
med til RaauighHd stillede Stats
penge er der bevilget Fisker Carl 
Stausholm, Grenaa Havnevej~ et 
Laun paa 4000 Kr., til Hjælp til 
Anskaffelse af en ny Fiskerkutter. 
Laanet er bevilget gennem Gammel-

sogn Kommune, som tillige er Ga· 
rant for J..Iaanet. 

Erstatningskrav. Ringkøbing, d. 
30. September 1899. Da Dampe. 
ren "Koldj nghus" i forrige Uge 
under Rejsen mellem Esbjerg og 
England l\Htatte yde. "Riberhus" 
Hjælp, forsinkedes Fragten en Dag 
til det engelske 1\'1 ~trked. - Dette 
havde til Følge, at de herfra af
sendte AaI vare døde, da de kom 
til Markedet, og kunde 'kun sælges 

; med stort Tab. Da det drejer sig 
om et betydeligt Beløb, ville Eks

, portørerne gøre Erstatningskrav gæl~ 
dende over for "Det forenede Damp
skibsselskab" i denne Anledning. 

Fra Thyborøn Kanal~ Under det 
orkanagtige Vejrligt, der herskode 
fra den 22. ds., nedblæste Kanalens 
vestlige Indsejlingsbaake med· -det 
vestlige Ledefyr, hvorfor Ledefyrene 
midlertidig ere blevne slukkede. Sna
rest muligt skal Baaken l'f'jses, og· 
Ledefyrene atter tændes. 

Dødt Skib. Fra Bovbjerg skrives 
til os. 

Under Orkanen i forrige Uge op
toges her uden for Bjerget et af 
Mandskabet forladt Skib af Dam
peren "Kong Inge". Det viste sig 
at være den norske tremastede Skon
nert "Sandøen" , og' det indbjærgedes 
i Esbjerg Havn. Mandska bet viser 
sig heldigvis at være reddet ind til 
Grimsby. 

Belysningen af Lille Bælt. I 
denne Tid er under Opfol'dse paa 
Strib Odde' et Fyrtaarn, der 
skul afløse det Fyr, som findes 
}J:la Bakken nær ved Strib Koncert
sal. Fyret fa'ar en Højde af ;30 
Alen, og Fundamentet er allerede 
lagt. 

Efter hvad der meddeles os, me-
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nes dette Skridt af Fyrvæsene~ at 
blive Begyndelsen tUden haardt 
tiltrængte beure Belysning af Bæl
tet. Saa vidt vides, agtes der ogsaa 
i fin nær Fremtid opført et Fyr 
paa Fænø Kalv, og mulig sup
pleres det med et Fyr pau Lyngs 
Odde. 

Fangen Havsule. Ringkøln:n,fJ Klit, 
den 30. September 18~9. I forrige 
Uge fangedes der her paa Klitten 
en Ravsule. ~yret, der fangedes 
levende, og er et smukt Eksemplar, 
indbragtes til Fiskeeksportør Dye
kær, Ringkøbing. Det er hans Agt 
at skænke den Zoologiske Have i 
København Fuglen, for saa vidt det 
ønskes. 

Hvaler i Limfjorden: Stntm', den 
29 September 1899. Mandskabet 
paa Kontroldampskibet "Havørnen", 
har meddelt, at de have bemærket 
Hvaler i Fjorden. Saaledes have 
de mellem Jegindø og Venø set 
ikke mindre end 10 Hvaler, der 
havde en Længde af 8-9 Alen. 
Det er selvfølgelig forrige U ges or
kanagtige Storme, der have drevet 
disse Dyr ind gennem Kanalen. 

Det er ikke den første Gang man 
har bemærket Hvaler helt inde i 
Fjorden, navnlig naar der hur her
sket orkanagtige Vestenstorme; men 
man har til Gengæld ikke fauet Bevi
ser for, at disse sjældne Gæster have 
foraarsaget nogen Skade pau Fjor
dens Fiskebestand. 

Nybygget Kutter. Freder'ikshavn, 
den 2. Oktoher 1899.- Fm Skihs
bygrneSlpl' N. NiP}~en & Sons her
værende Værft lub i Fredags en' 
nyh) gget Kutter af Stabelen som· 
fik N avnet ,,'Marie :Magdalene" og 
skal "jefe hjemmehørende i Sæby. 
D~n er bygget for et Partrhederis 

Regning, for hvilket Rhedori Fiske
handler Niels Larsen, Sæby, skal 
være bestyrende. Rheder, Emil Lav
lund, tidligere Fører af den til Kø· 
benhavn solgte Kutter ,~Immanuel"' 

skal være Fører. Kutteren er 32 
Brutto Tons drægtig og koster fuldt
udrustet ca. 13,000 Kr., den bliver 
forsynet med en 4 Hestes Krafts 
Petroleumsmotor, som bande skal 
drive Vaadspil og en tobladet Hjæl
peskrue. Motoren leveres fra Sæby 
J ærnstøberi. Kl. 

Fiskeriberetninger. 

Bstersfiskeriet. Skønt Vajret i 
den sidste U ges 1'id hal' været me
get vekslende, har 0stersfiskeriet dog 
givet et godt Resultat. Den 27. Sep
tember indkom der saaledes, efter 
Meddelelse til os, over 30,000 Stkr. 
øste~'s til Depotet i Nykøbing, alle 
opdykkede. . 

Sildefiskeriet i Bæfterne. Silde
fiskeriet i Store og Lille Bælt har 
nu været drevet et Par Ugers Tid, 
·skrives der tilos under 29. ds., men 
med noget vekslende Udbytte. N aar 
der hul' staaet passende Vejr, har 
Fangsten været god. Saaledes have 
Kertemindebaadene j Slutningen .af 
forrige Uge en N at taget ca. 800 
Ol, :og i Søndags Morges toge Fi
skerne fra lVIiddelfart omtr~nt et 
lignende Udbytte. De heldigste 
Baa~e havde op til 200 01. Ved 
Lyngsodde, Gals Klint og Gammel 
Slot har Fangsten været bedst 

En Del Fiskere fra J yllandssi
den har deltaget i Fiskeriet i Lille 
Bælt. 

Hornfiskfiskeriet. I LilleBælt 
og Gamborg Fjord har der i den 



sidste Tid været gjort et tilfretlsstil
lende Fiskeri af Hornfisk, skrives 
der tilos under 29. September. Der 
anvendes Bundgarn, og Fiskene ere 
store og af fortrinlig Kvalitet. 

Køge Bugt, den 30te Septem bel' 
1899. Fiskeriet af Aal med Krog 
er nu ophørt her i Bugten for i AaI',' 
og overalt er Rusefiskeriet i fuld 
Gang. For enkelte af Fiskernes 
Vedkommende har der ogsaa alle
rede været nogen Fangst af "blanke 
Aal", men i det stormtulde Vejrlig" 
det har været j den sidste Tid, har 
Ruserne flere Steder taget en Del 
Skade. For den her i Bugten fan
gede Ruseaal er der paa :Markedet 
i Københayn opnaaet 55 a 65 0re 
Pundet. 

I de senere Aar har Laksefi· 
skeriet kun nu og da givet et lille 
Udbytte, men i den sidste Uges Tid 
have nogle Fiskere fra Køge haft ret 
betydelige Fangster af Laks. J. 

Sjællands Odde, den 27. Septern-
\ 

ber 1899. J:t"iskeriet her ved Kysten 
har i en lang Tid af Sommeren kun 
givet ringe Udbytte. Undertiden 
indfinder der sig her ved Odden i 
Slutningen af tJ uH eller Begyndelsen 
af August Maaned en Art Sild, der 
paa Grund af sin Fedme og udmær
kede Kvalitet ~:r: en meget søgt Vare, 
da den egner sig fortrinligt til N ed
saltning, men i Aar har d ette Fiskeri 
ogsaa været betydningsløst. 

For et Par Ugers Tid siden tog 
Efteraarssildefiskeriet sin Begyn
gyndelse her ved Kysten. Da dette 
Fiskeri er det mest betydningsfulde 
for Fiskerne paa Odden, drives det 
med stor Iver. Resultatet har hid
til ogsaa været ret tilfredsstil
lende, idet Fangsten flere Dage har 
været 25 a 60 Ol pr. Baad, for en-
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kelte endog mere. Det meste af 
den 'hidtil fangede Sild er bleven 
afsat til Landkørere til en Pris af 
100 a 200 Øre Olen. J. 

Frederikshavn, den 2; Oktober 
1899. Næppe var Kapsejladsdagen 
godt og vel overstaaet, førend vi 
fik rigeligt af den Blæst, . vi saa 
haardt savne~e den Dag; de Kut
tere, som ikke deltage i Kapsejlad
sen, bragte nogen Tilførsel i Ugens 
første Halvdel, men ikke store Sager; 
en enkelt· havde østen af Skagen 
en Fangst af ca. 150 Snese, de 
øvrige opnaaede under Læsø ikke 
over 70 Snese pr. Kutter, Rødspæt
ten vejede 10-13 Pd. pr. Snes og 
betalte med 11/ 2-4 Kr. pr. Snes. 
Først Lø~dag Morgen var Vejret 
atter saa roligt, at Flaaden kunde 
staa til Havs, men allerede henad 
N atten kom Ruskvejret igen og jog 
Kutterne' i Havn. Kun, de først 
paa Fiskeplads kommende naaede 
op til 90 Snese pr. Kutter, Fiske
riet foregik øst af Skagen, paa Her
thas Flak og paa Pladserne nord 
og øst af Læsø, Rødspætten vejede 
10-15 Pd. Snesen og betaltes med 
1 Kr. 75 0re-4 Kr'. 50 Øre pr. 
Snes. Fra Anholts Sydvesthage 
indkom en Kutter med ca. 90 Snese, 
som betaltes med ca. 3 Kr. pr. 
Snes. Fra den svenske Sk~rgaards
kyst indbragtes dels af svenske dels 
af danske Kvaser ca. 13,000 Stkr. 
levende Hummer og pr. Dampskib 
fra Gøteborg ca. 4000 Stkr. alt til 
herværende Modtagere, derimod skete . 
hele Tilførselen fra N arge som 
i denne Uge har taget sin Begyn
delse - med det tyske Marked for 
0je, iaIt tilførte s ca. 5000 Stkr. 
Prisen holder sig omkring ved 1 
Kr. pr. Pd. en gros ab Sverris, den 
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norske Hummer skal være noget 
dyrere. Af Sild tilførtes noget over 
300 Kasser, som alle afgik til de 

tyske Røgerier, her indladet direkte 
i Jernbanevogn, Sildeprisen er endnu 
ca. 20 Kr. pr. Kasse. 1.1. 

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

i Ugen f Fa 24. SeptembeF til 1. Oktober .1899. 

2fs-1 s- -"" 

I ~~ I 
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s- I ~ Cl) s-Cl) 
~~ ~ 

Cl) 

• ~ ~ Cl) ~a I 

c. (I) s- Cl) >. 
Tilført af: ~- -~ Cl) > C. (1) .... s- ~s- ~ ~ 
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CCc. :::c>' 1:.5!" s- !.'Cl .... Cl) 

~ I-/:;J) ::E CD ~ 
(I) !II: '=0- /:;J) UJ Cl') o o 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. I'd. Pd. Pd, Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

fra Frederiksh. 
fra andre Pladser 

Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. 1 

17 fra andre Pladser 4770 126450 
svenske Jfisker-

fartøjer ... 
pr Baad og Vogn 

'" fra nærliggende Il 6 

}i"'iskerlejer . . . 2120 9160 56000 4352 
pr. Jernbane & li il 7 8 

Dampskib .... 22224 10550 3580 1000 69488 8775 8306 5014 8065 
- --- -------

laIt ... 26994.10550 2120 139190 1000 125488 13127 830(j 5014 8065 , 
l) 'forsk. 2) 1720 Pd. Torsk og 74411 Pd. Hornfisk. 3) 208Q Pd. Torsk og 1500 Pd. Honlflsk.4) Sild. 

5) ,,9il38 Pd. Sild og 150 I'd. Kuller. 6) ,;315 Pd. Aal og 1037 Pd. Aalekvabber. 7) Aal. 8) 1100 Pd. J~aks og 
7206Pd. Ørred. 

lait er der tilført 339854 Pd. 

Beta.lt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 5,60, Kassefisk 
Kr. 2,50-3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1:75-2,25 pr. Lpd.; Sild, Kr. 0,75-2,00 pr. 
Ol; Aal, blanke, Kr. 0,50-0,60, gule, Kr. 0,30--0,45 pr. Pd.; Laks, Kr. 1,00 pr. Pd. i 
Ørred, Kr. 0,75-1,10 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,60 pr. Pd.; Hornfisk, Kr. 4,00-10,00 
pr. Snes; Rejer, Kr. 1,00-1~50 pr. Pd. 

-Eckernførde Fiskeauktion 
/01" Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. "W'iedem.ann juniop. 

Telegramad1',: Fischwiedemann. 

Til Salgs. 
En ældre men meget 

solid Fiskerbaad (Dæks
baad), dr. 373/100 Tons, j 
fuldstændig sejlbarStand, 
er meget billig til Salgs. 
~fan henvende sig til B. 
JI. Thygesen, Kerte
minde. 

Alle Fiskesorter 
modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning -garanteres. 

1.4. Dinesen, 
GI. Strand 44. 

fiskekroge -Fabriken 
- 8øl'flBedaille i A a Ih r g 1883 .te 

l KøbeDkava 1888 -
anb6faler sit Udsalg at alle Sorter 
Fiskekroge, sall. vel i Staa.l, Jærllr 
SOllI Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad, Christensen. 
St. Strandøtræde 41. 

KøbeDh .. v~ ~ 



Københavns Mekaniske 
. Net" G arn .. F ab rik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej 6&. 
Telefon: Godthaab 191, 

leverer de 

IisReduutigste $Junduarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

Sej I og U dsalg af Sej Id ug. 
Prima amerikansk Bom-

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

Hør- og Hampsejldug 
l alle Kvaliteter. 

Nykiø1Jill,fJ p. Falster 
i Februar 1899. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Hahnøe· 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauetion. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Bre,"adr.: Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

everer efter Bestilling eller fra Lager ha vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aaler.ader, 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgani, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ...4..aleknber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
Itaves paa I~ager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

~edi~eret of CIPld. mag. lfill. Lundbeck. - Trykthfl F~'lntz Ohristtreu. Københa.vn 
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Nr. 41. 12. Okt"ber. 1899. 

Me(3j.e::c:Lso1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

Indhold: Forsikringen af' danske Sejlfartøjer 
til "'iskeribl'ug. - Fiskerihavn ved GHltlleje, 
Franske Lazaretskibe. - Mindre Meddelelser. 
Fikeriberetninger. - Bekendt,;(ørelser. 

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 vedrøremle Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. ----

Breve og andre Forsendelser til For-
eningens Konsulent be~es altid alene adres
seredeti! LansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt; . naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandsknltur , 
, Bestillinger modtages pall. sommer

gamle Karper a 10 Kr. pr. ,100 Stk. 
til Levering i Oktober-November; 
Leje af Enjballag~ og Fragt bereg
nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære l\Iedlemmer gives 30 pOt. 
Rabati og gratis Vejledning ved An
'læget i Au'debo pr. l\laarsø St. (Ods
h~rredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk FerskvandskulturAudebo pr. 
l\Iaarsø Odsh .. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond 

Fra Bøsser i Liseleje er inds~ndt 
5 Kr. 98 øre. 

Forsikringen af danske 
Sejlfartøjer til Fiskeribrug .. 

I sit Møde den 3die Oktoher yed
tog Dir~ktionen for "Forsikringen 
af danske Sejlfal'tøjer til Fiskeri
brug" følgende Forandringer, der 
træde i Kraft fra l. April 1900: 

l) At nedsætte Tarifpræmien 
for alle i Nordsøen og ,Skage~ak fl· 
~kende Dæksfartøjer, de,- er'e under \, 
10 Aar gamle fra 3 0/0 til 21/2°/0' 

2) At nedsætte Præmien for alle 
udelukkende Born Handelskvaser be
nyttede Fartøjer saaledes: 

a) for saadanne, som have Ret til 
Besejling af Skagerak, Kattegat og 
østersøen, fra 3 °/0 til 21/ 2 % og 

b) fol' sundanne, som kun have Ret ~ 
til Besejling af Kattegat' og øster
søen fru 21

/ 2 °10 til 2 (f/o' 
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Forsaav~dt Rhederiet for en Hfln
delskvase, der er tegnet til ,21/2 O/o, 
(altsaa med Ret til Bes~jling ogsaa 
af Skagerak ) ved Forsikringso,arets 
Slutning pan, Tro og Love afgiver 
skriftlig Erklæring til "Forsikringen" 
om; 'at Fartøjet i ~arets Løb ikke 
har overskredet Linien Vingaa
~kagen, 'ristorneres 1/2 O/O, medens 
der ristorneres 1/, O/O, i Fald Rhe
deriet afgiver Erklæring om, at Far
tøjet for nordgaaende kun en Gang 
har overskredet nævnte Linie. 

Fiskerihavn ved Gilleleje. 

Indenrigsministeren fremsatte den 
7 de ds. i Folkethinget Forslag til 
Lov om Anlæg af en Fiskerihavn 
ved Gilleleje. I Følge Forslaget 
·skal Ministeren hemyndiges til for 
. Statskassens Regning at anlægge 
Havnen, hvortil skal anvendes et 
Beløb af 390,000 Kr. deraf Halv
delen, 195,000 Kr. i ]'inansaaret 
1900-1901. 

I de Lovforslaget ledsagede Be
mærkninger henvises til, at der paa 
TillægsbevHlngsloven 189·8-99 be
vilgedes et Beløb af 10,000 Kr, som 
Tj]skud til midlertidig V ~dljgehol
dels~ af Gilleleje Havn; denne, der 
er fuldført midt Halvfjerdserne, har 
stadig lidt under den langs Sjællands 
N ord kyst stedfindende Sandvandring, 
og man har forgæves søgt at beskytte 
Havnen hedmod ved Opførelse af 
en Sandranger, udgaaende fra Hav
nens nordvestre Hjørne og ved se
nere gentagne Gang at forlænge denne 
Sandfanger saaledes, at den nu har 
en Længde af ca. 400 Fod. 

Under enhver nordvestlig Storm 
føres der store Sandrnasser frem mod 
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Havnemundingen, hvor de foranle-
dige Opgrundinger, som umuliggøre 
Besejlingen af Havnen, indtil der 
ved Udgravning igen er tilvejebragt, 
tilstrækkelig Dybde. , 

U mIer disse Forhold er \ Gilleleje 
Havn næsten ubrugelig, idet den 
hverken kan tjene til Udgangspunkt 
for det Fiskerj~ der tidligere i .be
tydeligt Omfang er drevet ffa den, 
eller som Tilflugtsbavn for Fisker
fartøjer fra det sydlige Kattegat. Da 
Forholdene ved Havnen stadig have 
forværret Lsig~ og da Fiskeribefolk
ningen i Gilleleje gjentagne har an-

. holdt Regetingeb om Hjælp, anmo-

I \ 

I dede Indenrigsministeriet den for 
Anlæg af en Havn paa .• Jyllands 
Vestkyst m. m. 'nedsatte Kommission 
om en Udtalelse, hvorefter Kommis- I· 

sionen anbefalede, at der af Stats
kassen ydes den fornødne Hjælp til 
til en saadan. Ombygning og FOl'be
dring af Gilleleje Havn, at denne 
kan gøre Fyldest som Fiskerihavn 
og Tilflugtshavn for Fiskerfartøjer, 
særUg ogsaa som Afsætningsbavn "for 
Fiskeriet i det sydlige Kattegat, idet 
der, efter at Gribskovb'anen er for
længet til Gilleleje" vil være nem Ad-

.gang til Transport af Fisken. Den 
af Kommissonen samtidig udarbej
dede Plan til de Arbejder, der efter 
dens Formening ville være at fore
tage ved Havnen, gaar .i det væsent
lige ud paa Bygning af 2 :Moler, 
naaende indtil 18 Fods Vanddybde, 
og V ddybning i den ved disse ,Moler 
dannede Forhavn af et 200, Fod 
breot og 10 Fod dybt Løb, der fø
rer ind til det gamle Havnebassin. 
Ved det forelagte Lovforslag søges 
nu fornøden Hjemmel til Forbedring 
af Havneforholdene i Overensstem
melse med denne Plan. 
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Det tilføjes sluttelig, at da den 
nuværende Havn paa Grupd af Sand
vandringen maa anses for saa godt 
som ubrugelig, og TIdgiften ved det 
nye Projelds Gennemførelse helt er 
foreslaaet afholdt af Statskassen, 
idet Fiskerlejet formenthg er ude af 
Stand til at yde Bidrag hertil, anses 
det rettest, at Gilleleje Havn frem
tidig bliver en Statshavn, hvoraf føl
-ger, at sammes Vedligeholdelse vil 

'paahvile Staten, medens paa den 
anden Side Indtægterne af Havnen 
indgaa i Statskassen. De i Gilleleje 
tilstedeværende Havneværker m. v. 
maatte da af Havnelavet overdrages 
Staten, forinden der skrides til de 
ny Arlwjders Paabegyndelse. 

Franske Lazaretskibe. 
. (.sluttet..), 

At Selskabet "Oeuvl'es du mel''' til 
Dato har ku~net udrette saa meget 
skyldes Privatvelgørenheden, ' som 
sattes i 'Bevægelse af Damekomiteer, 
der dannedes i Paris, le Havre, 
Brest, N antes, Bologne og flere 
franske Bye!'. 

-Hvert af Hospitalsskibene kostede, 
fuldstændig udrustet, 120,000 }i'rancs, 
deres Underhold under et Fiskeritogt 
beløb sig til 40,000 Francs. ' 

Selskabet stræber imidlertid efter 
ikke at nøjes, med det hidtil naaede, 
men at udrette endnu mere; det 
ønsker at spille en endnu større 
Rolle,. Jørst ved TIdrustning af et 
tredie Skib for det franske Sildefi
skeri i Nordsøen og dernæst ved at 
forsyne sine' Skibe med Dampma
skiner. l\1angen Gang har nemlig 
den af Fiskerfartøjerne ønskede 

~jælp jkke kunnet ydes paa GI'und 
af høj Sø eller for stille Vej l' . Syge 
eller Saarede er maaske gaaede til 
Grunde, mens Lazaretskibet, ved 
hvis Hjælp de kunde reddes, var i, 
Sigte, men paa Grund af Vejrforhol- -
dene ikke kunde komme til Hjælp. 
Hospitalsskibene maa derfor, for at 
deres ViI~ksomhed kan blive mere 
fuldkommen, forandres til Fremdriv
ning yed Damp, men de vilde saa 
koste 240,000 Francs, og deres 
TI nderhold ved et rrogt 80,000 Frcs. 
Saå store Summer raader Sølskabet 
ikke over, o.g derfor har Admiral' 
Lafont' og hans Medarbejdere hen
vendt sig til Byerne i det indre 
Frankrig, og .opfordret til Dannelsen 
af Damekomiteer, ved hvis Hjælp 
Sdslmbet haaber at kunne }'pjse de 
nødvendige Summer. 

"Saint-Paul" løb den 22. lVI arts 
1898 ud fra sin Udrustningsbavn 
Saint-1Vlalo og besøgte først Saint
Bl'ieux og Diinkirchen for at gøre 
sig bekendt med Fiskerfamilierne 
og modtage Breve og Kommissioner. 
Ved Midten af AprH kom Skibet til 
Sydkysten af Island og tl'aiHlte 
straks i Samkvem med Fisk;erflaa
den. Den 17de August tiltraadte 
det Tilbagerejsen til Frankrig. 

I Løbet af dette. 4 ~laanederg 
Togt havde "Saint-Paul" besøgt 144 
Skibe og ll1flddelt I.lægehjælp til 99; 
desuden havde det haft 10 Syge i 
Pleje om Bord, og endeligt havde 
,det meddelt nogle .Fartøjer Medik~
~nenter og koncentreret . Mælk og 
forsynet nogle Syge, der bleve 
om Bord paa deres Skibe, med friskt 
Brød. 

Men ogsaa i moralsk Hf;)nsende 
have disse Togter stor Betydning. 
Under Opholdet i Bugten ved Rey- ' 

, . 
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kiavik blev Skibets Forsamlingsrum , 
besøgt af mange Fiskere, saa at det 
hyppigt var for lille til,at alle de 
besøgende kund~ faa Plads. Syv 
l;lundrede Fiskere benyttede dette 
Rum til Sammenkomster, og i denne 
Tid forekom ikke et eneste Tilfælde 
af Beruselse. Ligeledes satte mange 
l\latroser, der ellers ikke vilde have 
bekymret sig meget om legemlig 
Renlighed, en Ære i at .møde rene, 
n aar de vilde tilbringe en Aften 
paa "Saint-Paul", og det er jo en 
Selvfølge, at dette er heldbringende 
for Fiskernes almindelige Sundheds-
tilstand. (Efter "Illustrationli.) 

Mindre Meddeleler. 

Anløbsforholdene . ved Thyborøn 
Kanal. Den Bro til Anlæg og 
Losning,-- som Vand bygningsvæsenet 
har opført ved Thyborøn Kanal i· 
Sommer, mangler nu kun Anbrin
gelsen af Jernbaneskinner i at være 
færdig. Ligeledes er Banelinien, som 
Vandbygningsvæset lægger mellem 
Thyborøn Station og Kanalens Bro 
fæl'dig~ 

Takket være Broens solide Byg
ninr og dens fra forrige AaI' for&-n
drede Konstruktion har den ikke 
lidt noge~ Skade ved Orkanen og 
den dermed følgende rivende Strøm 
den 22. f. M. 

Den vestlige Indsejlingsbaake, der 
nedblæste under Orkanen (l{'n 22. 
f .. LVI., er atter r('j~t, o;:; Ledefyrene 
ere igen tændte. 

Dybden er for Tiden ved Høj
vande: Paa Havrevlen 13 Fod, i 
Kanalen 9 Fod og paa Fjordgrun
den 10 Fod, 

Fyret paa Rubjerg Knude. Ar .. 
bejdet ved dette Fyranlæg er' nu 
saa vidt fremmet, at Grunden, der 
skal bære Fyret, snart er færdig. 
Den er helt igennem massiv og 
støbt af Beton. En Vej er anlagt 
til Toppen af Klitterne, hvor Fyret 
skål staa. 

Ged Tilvækst. Fra Holstebro med
deles os: I herværende Plantages 
Dam er i Løbet af' Sommeren 
blevet udsat 40 Stkr. Guldkarper, 
men da man for kort Tid til
bage vilde flytte dom til Frøjk Fi
skedamme til Overvintring, fandt 
man kun 7 Stkr. Disse viste sig at 
have en V ægt af henved 11/ 2 Pund 
Stykket, og da' de ved deres Ud
sættelse vejede et Fjerdingspund, 
vil man se, at de have haft en god 
Tilvækst i Sommertiden. 

Nybygget Kutter. Frede1'ikshavn, 
9. Oktober 1899.. I lVlorgen skal 
en nybygget Kutter løbe af Stabe~ 
len fra Skibsbygmester N. Olsens 
herværende Værft af en noget min· 
dre Type end der er bygget i de . 
sidste A~r. Den skal hedde."Læsø" 
opkaldt efter Øen, hvor den skal 
høre hjelllme, den· er bygget for 
Rt'gning et Partrhederi bestaa. 
ende af Læsø Fiskere, er kun ca. 
25 Brutto Tons drægtig og koster 
fnldtutlrustet med Fiskeredskaber 
og Motor paa 3 Hestes Kraft fra 
Bolinders mekaniske Værksteder i 
Stockholm ca. 10,000 Kr. KI. 

Udvoksede Bsters. lJet el~ kendt, 
at de opfiskede østers maa, passere 
Statens Tællingskontrol, og at U n
del'lnaalsdyr blive udlagte. 

I de sidste 9 Aar ere alle Un-
dermaalsøsters 
trollens Tilsyn 

under Fiskerikon
blevne lagte . paa 



Ba~ken mellem Sallingsund og Glyng
øre, hvilken Banke selvfølgelig ikke 
maa ,be~tkes. Efter indeværende 
Sæsons Begyndelse i forrige l\faa
ned er denne i saa lang Tid fre
dedeBaake nu 'bleven undersøgt~ 
og det viste sig, som ventet, a t 
østersen var fuldtudviklet, 11 ror
efter Forpagterne fik Lov til at ar
bejde [laa Banken, og der· gøres 
selvfølgelig rig Fangst derpn a, lige
som Dyrene ses at være af fortrin
lig Kvalitet. 

En ny Banke til Udlæg af Un
dermaalsdyl' er sariltidig bleven ud
lugt og afmærket. Den el' ud for 
Snob Bakker under Salling. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 9de Oktober 1899. 
Det i Bredningen drevne Aalefi
skeri . har endnu ikke givet noget 
større Udbytte, men har nærmest 
været jævnt. Der' toges som Rpgel 
80 a 100 Pund pr. Nat. Kvaliteten 
er gml og Prisen, gaar op til 50 Øre 
Pundet. 

Under de stærke Stormvejrsdage 
er der heldigvis kun lidt forsvindende 
Skade paa de udsatte Ruser. 

God Aalefangst. I Svendborg 
Sund er der j denne Tid god A ale
fangst. Som Eksempel paa, hvad 
et heldigt. Fiskeri kan bringe, med
deles os, at en i Strand huse boende 
Fisker en N at i Slutningen a f Ser
~embl'l' 1':'110t ea. 200 Pund AnI i 
sine to ud"m,tte Ru-;er. 

Fjaltring, den 5te Oktober 1899. 
Det gaal' k\ln daarligt med E'iskpriet 
her fol' I{ysten. i Alle Fiskerne ere 

nU parate til KuJlernskeriet, men 
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der el' ingen Udsigt til at faa be
gyndt san snart. Paa denne Tid 
plejer Sildefiskeriet åt være i fuld 
Gang her for Kyslen, men om dette 
kiln der slet ikke være Tale. De 
vedvarende Vestenstorme sætte Ha
vet i et saadant Oprør, ut al Fi
skp-ri er umuligt. De urolige Bølger 
slaa stadig mod Kysten i en foruro
ligende Grad og særlig hærges Skræn
terne oppe under Bovbjerg. Her 
ædes Foden bort af den gamle Mær
gelkæmpe, og det har til Følge, at 
kolossale Stykker af Overlaget styr
ter ned i Havet. Det er det sæd
vanlige Angreb paa Landets Vest
grænse, Vestkystens gamle Vogter ta
ber Terræn. N aar man i disse Dage 
gaar langs Kysten, ses disse J ord
masser styrte ned paa den flade 
Strand. de blive imidlertid ikke lig
gende her ret . længe, thi Bølgerne 
gøre snart rent Bord og føre dem 
bort, saa at der igen blive Plads for 
noget nyt. N. 

Aalefiskeriet. ,- En Mængde Tøm
mer inddrevet. Færin.q, den 5te 
Oktober 1899.. Hele Somrneren har 
der været fisket efter AuI her fra 
FælTing Fjord, og Resulttttet har 
været ganske godt. Nu i den" sidste 
TIa har det været standset paa 
Grund af de vestlige Sorme, og det 
kan nu betragtes som sluttet for i 
Aar. I Gaar inddrev der her mel
lem Høfderne en umaadelig lVfængde 
ny Tømmer, udelukkende smalle Plan
ker. Det menes, at der inddrev hen
ved 40 Tylt. Il1geledes er opdrevet 
et Navnebrædt fra et J ærndampskib 
bærehde N avnet ,,:D1nar". Paa samn~e 

"I Tid inddrev for Harbøre andre ca. 
40 Tylt af samme Slags. Det er 
uden Tvivl en bel Ladning her er 



drevet ind, thi Tømmeret bærer saa 
godt som et Mærke. Havstokken 
var stuvende fuld hele Vejen syd paa 
og paa den anden Side Bovbjerg, og 
det kan næppe være blot en Dæks
last, der er .kommet mod Land. Sun.
snart Vejret bedrer sig, og Fiskern'e 

{ 

her kunne faa deres Baad repareret, 
der blev ødelagt. forleden af Orka
nen, begyndes der med Kullernskeriet. 
Det maa da haabes, at den "blu a Ko" 
vil malkt'\ ligesaa godt med Fh;k, 
som den nu gør det med Tømmer. 

N, 

Frederikshavn, den 9. Oh taber 
1899. Hidtil hul' Efteraaret været 
ugunstigt for vort Fiskeri, Septem
ber, som ofte plejer at bringe en 
Række rolige Dage, havde tvertimod 
mest af Regn og Rusk, og Okto
bel' begynder H{ke et Raar bedre; 
i den meste r:rjd af sidst forløbne 
Uge have Kutterne maattet ligge 
uvirksomme i Havnen, først Fredag 
N at og Lørdag :Morgen udgik de 
paa Fiskeplads, hvorfra kun de, 
som paa Grund af deres religiøse 
Anskuelser ikke fiske om Søndagen, 
og ganske enkelte andre ere vendte til
bage. Tilførselen har saaledes væ
ret knap, Beholdningerne ere saa
godt som udtømte, og Fiskehand
lerne kunde ikke paa langt nær til
fredsstille Efterspørgselen. Sønden 
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for Skagen, i Aalbækbugten have 
en Del Kuttere fisket, en enkelt 
ha nle ca. 150 Snese, deat!dre 
noget mind~e, Rødspætten vejede 
ca. 9 Pd. Snesen og betaltes med 
ca. 1 Kr. 75 Øre pr. Snes. Man
dag indkom henved en Snes Kut· 
tete fra Vestkysten med 50-200 
Snese hver, vejende ca. 12 Pd. 
Snesen og betalte med 2-3 Kr. 
pr. Snes; disse Kuttere have ikke 
været i Havn i de sids!e 14 Dage, 
lll(~n hav.e holdt sig liggende til 
A nkers ved Skagen, medens det 
urolige Vejr" varede. Fra Fangst
pladserne nord og øst af Læsø ind-

. brugtes fra ganske ringe Fangst op 
til 50 Snese pr. Kutter, Rødspæt
ten vejede 11~.14 Pd. Snesen og 
betaltes med Kr .. pr. 
Snes. Det urolige Vejr har ogsaa 
havt en uheldig Indflydelse paa Fi- . 
skeriet ved vore Nabolandes Ky
ste,', der har slet ingen Tilførsclaf 
Sild fundet Sted fra Gøteborg, og 
af Hummet er der sammesteds fra 
pr. Dampskib kun ti1f~rt ca. 800 
Stkr. Pr. Dampskib fra Kristians
sand indtraf ca. 5000 StIrr. alt 
overlosset direkte fra Skib i J ern
banevogn til det tyske Marked; der 
betales nu 1 Kr.-l Kr. 10 Øre pr. 
Pd. en gros' ab Norge eller Sverrig. 

Kl. 

BEKENDTGØRELSER 
I 

Eckernførde Fiskeauktfon 
f 07' Rødspætte?', Sild, Bdsling, Sk"upper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. UTiedelllann junior . . 

Telegramad1·,: Fischwiedemann. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & . Dampslrib 

l Ugen fra 1. Oktober til 8. Oktober 1899. 

~ 1 ~ 5'~ I ~ .:.:: 

I ~ I ~ 'C Cl> 
~ 

~~ 'iii ~ b.O~ CD 
.:; ~CD 

~ -\ ~ 
II:I~ CD >. 

Tilført, af: 'C_ .-'C Cl,) > c. (1) .... ~ -=-:- O.c ~~ 'C 'C 

-s l'iii c =.c ::s ~o ~ I=~ .! C\1Ci:) 'C • c::t:: 
Cl: et. ::r: >. ;.~ l2 C\1 

UJ ICC.!2 ....J CD 

1-bJ) ::lE CD ~ 
(I) I;:: I- a.. en bl) as OD UJ o o <I: o 

Danske Fiskerrart. : 
Pd. I"" I' Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

1 fra Frederiksh. 1656 
2 fra andre Pladser 4176

1 
I 

Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. 

I 

2 7 

21 fra andre Pladser 12420 95670 . 29000 
svenske .lfisker-

fartøjer ... 
pr' Baad og VOån 

ti fra nærliggen e \ ti 8 

Fiskerlejer ... 1288 11980 11890 8398 
pr. Jernbane & 4 6 7 g 

Dampskib .... r6 9600 232' 2248 73702 14600 11830 7155 5300 
-----I----I-------1-

laIt ••. 45328. 9600 232 1288 109898 85592 51998 11830 7155 5350 

1) 100 Pd, 'runger og 132 Pd. Pighvar. 2) Torsk. 3) 2060 Pd. Torsk og 9920 Pd. Hornfisk. Pd. 
og lOG4 Tonk og l022 Pd. Ho..:nflsk. 5) Sild. 6} 73502 Pd. Sild og 200 Pd. Kuller. i) Aal. 8) 67;;4 Pd. 

Pd: Aalekvabbel'. 9) 1400 Pd. JJaks og 104:10 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 328271 Pd. 

Betalt Ge.nnemsilitspris af Opkøbere: Rødspætter: leven<le, Kr. 3,80-5,50, K<lsse!isk 
Kr. 3,00-3,60 pr. Lpd.; Torsk, levende; Kr. 1:8n-~,25 pr. Lpd.; Sild, Kl'. 0.70-2~50 pr. 
Ol; AnI, blanke, Kr. O.nO-0,60, gule, Kr. 0,30--0,55 pr. Pd.; Laks, Kr. ~70-1!OO pr. 
Pd.; Ørred, Kr. 0,60-0,75 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,25-0,45 pr. Pd.; Hornfisk, Kl'. 5,00-
10,00 PI\ Snes; Rejer.' Kr. 1,00-1:50 pr. Pd. 

Til Salgs. 
.En ældre men meget 

solid Fjskerbaad (Dæks
,lmad), dr. 373/ 100 Tons, i 
. fuldstændig sejlbarStand, 
er meget billig til Salgs. 
Man henvende sig til R. 
ltI. Thygesen, Kerte
minde. 

. 1\ vase til Salgs. 
I{vasen"Emanuel" af 

L,emvig, dr. 131/ 2 Tons, 
g~dt . udhalet, er billig 
til Salgs ved Henven
delse til J, P. Lau~ 
ritsen, Jegindø pr. 
Nykøbing, Jylland. . 

All F I k t I fiskekroge -Fabriken . e IS esor er . -SølvmedailIe i Aa lborg 1883 og 

modtages i Kommissjon, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. DineseJl, 
GI. Strand 44. 

Fiskeredskaber. 
Sølvmedaille Bergen 1898. 
Ul1dertegne<le anbefaler sig 

med alle Slags Vaad og Ruser. 
Flyudervaad til Havfiskeri 
haves altid paa Lager, andre 
leveres hurtigst efter Bestil
ling. nogle brugte Rejeruser 
haves til Sa1~s. 

J. P. Lanrltsen, 
Jegindø pr. Nykøtling M. 

i KøbenbaVll1888-

anbfofaler sit Udsalg at alle l::iQrter 
l!'iskekroge, salt vel i Staal, .Jær}, 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

K8h~nhavn K . 

En Kvase, 
26 Fod, 5 nye Sejl og 

V uad er til Salgs straks. 
J 

Fisker Olaf Christensen, 
Ourø pr. Holbæk. 



Københavns· Mekaniske 
Net ae. . G a rn..., F ab rik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej 6&. 
Telefon: Godthaab 191, 

leverer de 

.lisRedugtigste $Jundgarn.· 
Udsalg: Gl. S'tpand 44. Telefon: 2671. 

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. 

Nyhjølu'ug p. ,Falster 
i Februar 1899. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
skriv om· Prøver af Du~, 
disse sendes altid frit. 

'F. N. Halm8.e' 
Telefon 129. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 H elsing8r", 

everer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruse.r, 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. ..-\. ale Ii:ub er, Kork, Flaadtræ og Kateelto 
Ilaves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ltedigeret .af ca:qd. mag. lVill., Lundbeck. - Trykt hos F~"'ntz (Jhristtre'lt.. Københa,vn 



Nr. 42. 19. Oktob e r. 1899 .. 

Medle:D:l..sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

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

Indhold: }I'iskerikonferencen i Stockholm. -
Mindre Meddelelser. - . Fiskeriberetninger. - Be
kend tgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsb1adet 
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 ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

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

Dansk Ferskvandskllltllr' 
Bestillinger modtages paa sommer

gamle Karper a 10 Kr. pr. 100 Stk. 
til Levering i Oktober-November; 
Leje af- E!llballage og Fragt ber~g. 
nes ekstra. 'Dansk Fiskeriforenings 
ordinære l\'ledlemmer gives 30 pOt. 
Ra~at og gr3:tis Vejledning ved An
læget i· Au,debo pr. Maarsø St. (Ods
herred ban en). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pr .. 
Maarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Hol bæk. 

Fiskerikonferencen i 
Stockholm. 

(Efter en Artikel i Gøte"Qorg Handels- og 
Sj Ofa,rtstidning, mærket O. P.) 

Som. bekendt holdtes der i Aar i 
Juni Maaned en international Fi.· 
skerikonfeJ'ence i Stockholm, vi skulle 
her omtale dens vigtigste Resultate~ 
efter ovennævnte Artikel. 

,,1 det man gaar ud fra, at en 
. rationel Havd'l'ift saavidt mulig bør 
hvile paa videnskabelige Undersøgel
se1', og at den bedste Maade, hvorpaa 
tilfredsstillende ReS~tltater i den Reta 
ning latnne naaes, er international 
Samvirke n , især 1:wa'l" det under Ud
førelsen af Undersøgelserne stadig 
holdes for øje, at Hovedformaalet 
,med disse er at fremme og forbedre 
F'iskerierne ved internationale Over-
enskomste'l", beslutter: Konferencen at 
anbefale vedkommende State?" føl
gende Plan for Undersøgelserne, 
hvilke bøt' udføres i det mindste i et 
Tidsrum af'fem Aar." , 

Saaledes lyder Indledningen til 
det lForslag, som den i Stockholm 
forsamlede internationale Konferenoe 



til Havets Undersøgelse enstemmig 
. besluttede at fremlægge for Regerin
gern~ i Nordsølandene. Konferen
cen er altsaa bliven enig om, at 
Havets Undersøgelse i Fiskeriernes 
Interesse maa hvile paa videnskab~
ligt Grundlag~ at den bør udføres 
ved' internationalt Samarbejde, og at 
dens vigtigste Opgave bør være at 
skaffe et sikkert Grundlag for den 
fremtidige Ordning af Havfiskerierne 

skulle ledes fra enOentralanstalt 
(O)" samt at der skal være en vis 
Arbejdsfordeling mellem de samvir
kende Nationer,' grundet paa det 
Princip, at hver Nationpaatagm' sig, 
at udforske det Havomraade, som 

,ligger nærmest deres egen Kyst. 
Dette Princip medfører, at man maa 
dele Havet i Regioner, der kunne 
betegnes som de forskellige Landes 
specielle U ndersøge~!3esomraader, sær-

F, finske) R, russiske~ S, svenske, Da, danske, G, tyske, Du, hollandske, 
B, engelske, og N, norske UndersØgelseslinier. 

gennem internationale Overenskom
ster. Hvorledes Arbejdet mod dette 
Maal skal indrettes, angives i For
slagets følgende 8 Hovedpunkter 
(A-,-H) af hvis Indhold skal gives 

. en kort Fremstilling. 
Som Gl'undtrækket i Planen' maa 

I 

nævnes, at Nordhavet og Nordsøen 
med deres Forgreninger skulle un
dersøges dels hydrografiskt (A), dels 
biologiskt (B), og at Undersøgelserne 

lig hvad den mere videnskabelige Del 
af Arbejdet angaar. \ 

Hosstaaende Kort, som er et Fac
simile af det, der b~lagdes Kpnfe
reneens Resolut jon, angiver.' de Un
dl1rsøgtlseslinier, som i Følge PIa
nen skulle udføres samtidig 4 Gauge 
om Aaret af de forskellige N a
tioners Undersøgelsersfartøjer paa 
følgende .rrider: 

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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Ved Begyndelsen af Februar, 

" " " }\{aj, 
" " " August, 
" " " November. 

Paa disse Aarstiderpleje nemlig 
de store Forandringer i Nordhavets 
Vandsystem at gaa for sig. Imid
lertid er det jo givet, ati de nord· 
ligste Dele n.,f Nordhavet og 0ster
søen, hvor der om Vinteren optræder 
Drivis, maa Observntionsterminernes 
Antal indskrænkes paf\. Grund af 
N aturhinqringer, og de maa her ind
rettes efter Forholdene. Det gælder 
mere eller mindre det finske, russiske, 
danske og norske Undersøgelsesom· 
raade. 

Man vil paa Kortet se, at Fin
lands U ndersøgelsesomraade udgøres 
af den nordlige Del af østersøen, 
Ålandshavet og den yderste Del af den 
finske Bugt. Konferencen har fore
slanet dette pan. Gr~nd af en Skri
velse fra det finske Videnskabsselskabs 
meteorologiske Kommission~ (Supp,1. 
Nr. 15 l Konferencens Forhanqlin
ger) i hvilken det meddeles, at det 
finske Senat allerede har givet· en 
Bevilling paa fem Aar til Oprettelse 
af 6 hydrografiske Stationer ved 
Kysterne, og at der siden August 
1898 fra finsk Side udføres regel
mæssige hydrografiske og biologiske 
U nd ersøge) ser ikke blot i den bott
niske og finske Bugt og Ålandshavet, 
men ogsaa i Iladoga-Søen og de 
dybere finske Søer fire Gange om 
Aaretsamtidig med de svenske Dyb
lodninger i østersøen og: Vetteren. 
Hensigten med disse Undersøgelser, 
er ikke blot at søge i Interessen for 
Fiskeriets Fremme, skøndt det turde 
væreaabenbal·t, at de hydrografiske 
Forhold i høj Grad maa indvirke 
paa Laksens~ SilqeQs o~ flere at;ldre 

Fiskearters Livsvilkaar, men maaske 
endnu mere i de finske Videnskabs· 
mænds Ønske om at lære at kende 
disse Forholds Indvirken paa Islaget 
og Isgangen i den nordlige Del af 
østersøen samt paa Finlands Klima 
i Almindelighed. 

Bogstavet R betegner paa Kortet 
de russiske Undersøgelseslinier. Den 
erfarne Inspektør for de russiske 
Fiskerier, St.atsraad Grimm, forkla"· 
rede, at Undersøgelsen af den indre 
Del af den finske "Bugt i~dtil Hog
land med Lethed kunde udføres fra 
de russiske Stationer, som ligge paa 
den estlandske Kyst, hvorhos øster
søens store dybe Bassin østen for 
Gottland kunde oploddes af rus· 
siske Told- og Lodsfartøjer fra Bal
tischport eller Libau. Ved denne 
Imødekommenhed fra russisk Side 
undgik' man en stor Vanskelighed, 
hvormed den svenske hydrografiske 
Kommission hidtil har kæmpet. Op
lodningen af dette Dyb har nemlig 
ikke altid kunnet udføres regelmæs
'sig i Vintermaanederne, da det 
svensk~ Lodseri ikke har nogen sær· 
skildt Dampbaad i Gotlands Lods
distrikt. Rusland har imidlertid til
lige . et' andet Undersøgelsesdistrikt 
end østersøen, nemlig Barentshavet 
og H vide Havet. Ved den Del af 
Murman-Kysten, som holdes isfri om 

'Vinteren af en Arm af Golfstrøm
men, er som bekendt den ny Katha
rinehavn anble'ven lagt. Med denne 
som Udgangspunkt foretages der 
aarligt vidtstrakte Undersøgelser af 
Barentshavets Hydrografi og Dyre
liv, hvortil den russiske Regering 
har bevilget 'betydelige' Summer. 
Det er disse Uundersøgelser, som 
efterhaanden skulle bringes iSammen,. 
hæng med det internationale Obser
vations.net Over Atlanterhavet. 

(Fortsættes. ) 



Mindre Meddelelser. 

Esbjerg Fiskerihavn. Der arbej
des med fuhl Kraft paa Udbedrin
gen af Skaden, der under Orkanen 
den 22. f. ~f. foraa~'sagedes paa 
Havneclæmningen. Efter hvad der 
meddeles os under 13 ds., vil man 
om kort Tid have Dæmningen i 
forsvarlig Stand igen, saafremt de 
gode Vejrforhold vedvarer. 

Havnebassinet er blevet undersøgt 
ved Hjælp af Dykker, og som ventet var 
,en hel Del Sand blevet indskyllet i 
Udgravningen. 

Sprængt Vrag. Fjaltring, den 
14. Oktober 1899. Vraget af tJern
dampskibet "Slejpner", der laa her 
for Stranden og var farligt for Red
nings- og Fiskerivæsenet, er i Som
mer blevet sprængt paa Statens 
Foranstaltning. Der ligger endnu 
et farligt Vrag her, nemlig af Jern
damperen "Aksel". Dettes Spræng
ning \'H llog først kunne ventes til 
næste Sommer, naar der i Vinter af, 
Rigsdagen bliver bevilget de for
nødne J\Hdlel' til dette og til D slm~ 
deliggørelsen af flere andre farlige 
Vrag for Vestkysten. 

Nybygget Kutter. Frede'ri!cshavn, 
d. 16. Oktober 1899. Det gu ar 
for Tiden 'rigtig løs med Afiøbning' 
af nye Kuttere, i Slutningen af 
U gen atter en af Stabelen fra 
Skibsbygmester ·N. Olsens Værft, den 
skal hedde "N. Laursen" (opkaldt 
efter Hr. N. Olsens mangeaarige 
I4everandør af Træ) og bygges for 
et Aktieselskabs Regning. Kutteren, 
der skal være hjemmehørende her, 
er et stort Fartøj, ca. 44 Brutto 
Tons drægtjg og koster fnldtudrustet 
med Petroleumsmotor og Fiskered~ 

skaber 17,000 Kr. Motoren leveres 
fra Bolinders mekaniske Værksteder 
i Stokholm. Købmand Oh1'. Olsen 
her skal være bestyende Rheder og 
J akob Knudsen nuværende Skipper 
paa "Prinsesse Marie" Fører for 
Kutteren. lU. 

Fiskeriberetninger. 

Bæltfiskeriet. Sildefiskeriet i Store 
Bælt har i de sidste Dage været 
saa godt som helt standset, medde
les os under 14. ds. N aar Maanen 
er tagen til, agte Fiskerne dog 
atter at gøre et Forsøg for at faa 
konstateret, om. Stimerne skulde 
være borte. 

Fiskeriet i Odense Fjord. En ny 
Vedtægt for Fiskeriet i Odense 
Pjord har fa aet ministeriel Stadfæ" 
stelse og træder i Kraft den l.· N 0-

vefIlber d. A. 
Hobro, den 14, Oktober 1899. I 

herværende Fjord har der' i den 
sidste Tid fundet et særdes tilfreds· 
stillende Ørred- og Laksefiskeri Sted. 
Der er ikke Tvivl om, at dette Fi
skeri skyldes Udsættelsen af Fiske
yngel; thi uden dette vilde del' ikke 
kunne være en· saa god og forbe
dret Lakse- og Ørredbestand her i 
Fjorden. 

Harboøre, den 16. Oktober -1889. 
Fiskeriet efter Kuller og Torsk luder 
desværre til i dette Eftera:u< at ville 
trække i Langdrag. Man har endnu 
ikke set Kuller ·her for Kysten. 
skønt man er et godt Stskke over 
Tiden. Sildefiskeriet blev der sna 

godt som intet af, . og det urolige 
Vejr vedvarer, Saft, Udsigterne ere 
langt fra. sode, 
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Derimod .,giver Rusefiskeriet efter 
Aal - i Bredningen et meget smukt 
Udbytte. For en Uges TId siuen, 
ga Fangsten var bedst, tog de Ihcl~ 
digste Fiskere', 200 Pund og derover, 
og Priserne ete gaacue op til orer 
50 Øre pr. Pd., da Aalen ~r særlig 
god. 

Fiskeriet i Skjern Aa, 8kjtlrn, den 
15 Oktober 1899. I afvigte Foraar 
har Skalle- og Laksefiskeriet været 
ret . godt ; to Fiskere haye .utevet 
det til at fiske Laks i Driygarn 
langs Afl.en for ca. 400- Kr. i Maa
nederneMarts og April. Rusefiske
efter Laks i Ringkøbingfjord, har 
ligeledes givet gunsk'e ' goutDdbytte, 

I indtil 25 gode Sommerlaks pr. 3 J 

Lakseruser. Aalefiskeri med Kroge 
bar hidtil været saa temmelig ukendt 
het, men et Pal' Fiskere prøvede at 
sætte ca. halvandet Hundrede Kroge 
sidst i Juli lVlnaned og havde en 
Nat for 8' Kr. Aal, men det var 
for sildig paa Sommeren, der be
gyndtes, og der indtraf med Lav· 
vande; saa ... ~alen holdt op at bide, 
og 1 ilrped' kneb det med levende 
Agn,' hvilket sandsynligvis var den 
væsentlige Grund til" at AnIen ikke 
gik paa Krogene~ thi hen i .J uli 
Maaned bliver Aalen i de ferske 
Vande en kræsen Herre,' som ikkp 
gerne tager skaarne Skallestykker, 
men vil have levende Smaansk. Der 
drives her i Skjern et FislH~ri, som 
kaldes at "stikke Aal paa Bobbel", 
det drives, med smaa spej~gattede 

Pramme paa en 12 Fods Længde;. 
Fiskeren' .staar i Agterenden, helst 
en tidli~ Sommer eller Foraars . 
Morgen, og miar saa AaIen bliver 
bange og løber ned i :Mudderet,' 
fremkommer paa Vandets' Overflade 

,Bobler, og en øvet Fisker, (men' 

ogsaa kun, en øvet), kan pau et 
Par Timer paa denne }\Ilaade ,stikke 
ofte over 1 Lispund A,al. 

1\:fan fa ar ved dette Fiskeri her i 
I 

. Skjern Aa ikke saa sjælden baade 1 
og 2 ganske. smaa Glasaal op hæn
gende i P,lanterødder, saa antagelig 
færdes en Masse Aalefaring her 
igennem Strømmen. J. 

København, den 14. Oktober 1899. 
Det forventede Efteraarssildefiskeri 
er endnu . udeblevet for Øresunds 
Vedkommende, skøndt Fiskerne have 
været paa Færde Dag, og N at' for 
at opdage, . hvor Silden stod. Resul
tatet er endnu kun blevet, at der 
ikke er kommet noget større Silde
træk ind i Sundet nordfra. De 
Smaafangster, der ere gjorte, 'have 
gennemgaaende været en mIndre 
Sort Sild, rimeligvis 0stersøsild. 
Derimod har Tilførslen til Pladsen, 
na vnlig fra Store Bælt, i de senere 
Dage ikke været saa ganske ringe, 
uden at dette dog har været i Stand 
til at trykke Prisen stort. ,For 
prima store Varer betales endnu 2 

a 3 Kr. pr .. 01, og de finde ~et Af
sætning~Er Sildefiskeriet i Sundet 
daarligt, saa er . det, samme ikke 
mindr.8 Tilfældet for Aalenskeriets 
Yedkommende. Dette har hidtil 
næsten 'ikke givet noget Udbytte, 
skøndt vi for Tiden ere inde for 
den bedste Fisketid ,midt i Oktober
Mørket; og· der herfra kun bruges 
prima Redskaber, som kræve et 
ikke ringe 'Forskud til Udrustning. 
Nu har Nattefrosten jo allerede be
gyndt at mel~e sig, og det holder 
'Aalene som bekendt ikke af, saa 
ville de 'gærne begynde at lægge ,sig 
fast, ,men' forhaabentlig vil Natte
frosten ikke 'vare længe, og saa ~r 

. der jo ~Il Maanedstid tilbp,ge endnu, 
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der kan fiskes i, saa H<aubet er jo 
ikke' endnu helt opgivet. 

Bundgarnsfiskeriet, som en lille 
Tid gav god t Hornfiskefiskeri" f\k en 
brat Ende ved de haarde Storme 
ved Jævndøgnstid; alle Garnene vare 
væltede, ikke et stod efter Stormen 
til at fiske, Pæle vare knækkede, 
Stropperne som holde Garnet i Stib 
ling, vare sprungne, kort sagt, det 
krævede Arbejde :.d faa Garnene 
rettede op igen, og "nu' er Hornfiske· 
trækket forbi for i Aar. P. 

Frederiksh~vn, d. 16. Oktbr. 18~9. 
To Ture fik de fleste Kuttel'eLf'J 
lighed til at gøre i sidste Uge, men 
begge Gange blev Tiden vel kort
vlirig pau Grund. af urolige V ejr~ 
forhold; og Tilførselen har i det 

. hele . været knap. Først i Ugen. 
indkom en 30-40 .Kuttere fra S 1\3.
gens Nordside, Udbyttet varierede 
fra ganske lidt til 200, Snese, Rød .. 
spætten vejede 12--14 Pd. Snesen 
og betaltes med 3-4 Kr. Snesen, 
4 -5 Kuttere indkom fra Herthas 
Flak med 20-180 Snese, vejende 
11-12 ·Pd. Snesen og betalte med 
21/ 2-31/ 2 Kr. pr. Snes. Et Par 
Kuttere havd~ paa Ariholdts Syd· 
vesthage Fangst af 50 Snese hver, 
vejende 11-12 Pd. Snesen og be
talte med 21/ 2 Kr. pr. Snes'. Lige
ledes indkom en Del Kuttere fra 
Pladserne ved Læsø med 20-110 
Snese hver, vejende .I3-i6 Pet 
Snesen, betalte med 3--41/ 2 Kr. pr. 
Snes. Sidst i Ugen var næsten hele 
Flaaden paa Vestkysten,paa Stræk
ningen fra Spil bakken til Hirtshals 
saas Kutterne ligge langs Kysten 
og for det mesle meget nær Land,
inde paa 3 il 4 Favne Vand inden
fo~ yderste Re.vle; mange Steder 
viste der sig o~saa at være godt med 

Fisk, men inden der var Tid til at 
f~l:l fuld Last fisket sammen, kom 
Stormen, og nn kneb det for mange 
at komme fri af IJande~, ved hvilken 
I..iejlighed flere mistede .Anker, Tung,. 
or Fiskeredskaber CVaad m ed Toug), 
som maatte forstikkes for at bjærge 
LiV' og Skude, heldigvis slap jo alle 
den Gang fra det, fraregnet disse 
mindre Tab, men farefuldt er det 
at fiske saa nær Land i Efteraars-

. tiden, ,hvor Storm saa hurtig kan 
opkomme. Maatte Fiskerne kun al .. 
tid have i Erindrig, at det er bedre 
at lette en Time for tidlig end et 
Kvarter for sent, som vejrkyndige 
Folk kun,ne de sikkert ikke undgaa 
.at lægge Mærke til de Forandringer, 
Hav \ og Luft underkastes, førend 
Stormen rigtig bryder løs, og der::..f 
tage Varsel. Kutterne indkom i 
Løbet af Fredag og IJørdag, og Ud
byttet oversteg ikke for uogens Ved· 
kommende ca . .lOOSnese, som 1,etaltes 
med 31/2~4 Kr. Snesen; enkelte 
Kuttere hanle faaet en Del Kuller 
i Vaaddet, ialt indbragtes ca. 200 
Snese, som betaltes med' 2~/2-·31/2 
Kr. pr. Snes. Af Sild er· der 
kun tilført mindre Partier fra Gø
teborg, og san godt som alt er af~ 

gaaet direkte til Tyskland. Til
førselen af Hummer har fra Sverri g pr. 
Kvase og Dampskib andraget ca. 
9000 Stkr. alt til herværende Mod· 
tagere, hvilke derimod ikke have 
faaet nogen rrilførsel fra Kristians
sand, de derfra ankommende ca. 
3000 Stkr. afgik alle 'direkte til 
det tyske lVfarked; der betales 1 
Kr.-l Kr. 20 Øre' pr. Pd.' en gros 
ab Norge og Sverl'ig.' 1.1. 
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K9ben~avns' 'Tiliersel ,af fersk Fisk-direkte ,fra Fiskeplads 
'. . og. pr.' Jernbane .&, Dampskib -

,i U g e n 11' a 8'. O k t o b e I' t il 1 5. O k t o b e I' 1 899 . 
lo. -er I I.. .. ~r I- -= 

" h 

~ ~ I 

G) 
~ ~.!:. t.ø~ Cl lo. 

,G) 'C\) Cl) Cl. ' '0_ -= 0.0 øs.. Cl) >. 
Tilført af: -=:::: I 'i il Cl. ti) , q:: .~ - '" ~r.. "O -= sæ Q;I.c ::s lo. E:.I: æ -;~ «1= -= -; 

ø:: Q. :::c>' == lo. Cl ..... Cl) 

'S'~ . ~ ..... • "0,1<-;;; CD ~ 
GO Cl: on UJ t-Q.;. UJ :Co . "" o 

DamkeFiskorfl'l.l't. : Pd. l'd. Pd. Pd. Pd. 1>d. 

I 

Pd. Pli. Pd. ' Pd. Pd, 

3 fra Frederiksh. 360D 
12 fra andre Pladser 25560 71 1 

: 
'Danske Kvaser: \ 

fra Frcdoriksh. ti 

26 fra andre Pladser 10800 136260 27,700 
svenske .Fi:,;ker~ 

fartøjer .' .. 
pr Baad og Vogn 

6 fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 2144 3260 1160 3 15230 11568 

pr. J ernb~ne & o 7 

Dampskib .... 36054 5~)40 190 2 956 600~ 75698 10680 5350 6920 326 

Ialt~ 
- -- --I- --

9 

9 
--

76014 5640 261 2144 140476 1760 90928 49948 5350 6920 39.6 

1) Pighvar. 2) 40 Pd. 'funger og 150 Pd. Pighvar. 3) Hornfisk. 4) Kuller. 5) AnI. 6) 1037n Pd. Aal og 
1189 Pd. Aalekn,hber. i) 650 Pd. Laks og 4700 Pd. Ørred .. 

lait er der tilfør\t 382710 p'd; 
Betalt HenllCms:litspris af OpkØbero: Rødspætter: levollde,Kr. 4,00-6,50, Kassensk 

RI'. 2,50-4.00 pr. IJpd.; Torsk, levendo, Kr. 1)6:)~2,26 pr. Lpd. ; Sild, Kl'. 0,80-2,50 pr. 
Ol; Aal, bJanke, Kr.,OnO-O,60, gule, Kr .. 0,33-'-Q,46 pr. PJ.; Lak$, Kr. 0,80-1,20 pr. 
I)d.; Ørrod, Kr. 0,50-0,75 pr. Pd.; Hedde, Kr, 0,26-O,4.Spr. Pd.; Hornfisk, Kr.- 6,00-
12,00 pr. Snos; Rejer, Kr. 0,75-1.00 pr. Pd. 

Eckernførde Fi,skeauktion 
, forRød8pætt~·, Sild, Bfisling, Skrnppe1', lIfaldel, Aal og Stenbider. 

, Daglig AfregniIl:g og Penge. , Højeste Priser. 
H. '''Wledemann juniop. 

Tele{j1'amadT.: Fischwiede11umn . 

. !~~!~~.~~:~~~~e~ Alle Fiskesorter ~~~!~,~!~"~m~~q,~:s, 
i.Kebenllna 1888 _ ' forsynet med Sejl, Rignillg 

modtages i Kommission, 'og' andet Tilbehør, indrettet 
anb6faler sit Udll&lg lU allei::;urter . b d t'l F rr 

,FilIkeKroge, lan vel i Staal, .Tæn, Dagens højeste Priser, aa e l angst og rallS-
Bom MeSlling, aamt Pilke i Tin ()~ samt hurtig .,og reel Af- .port afsaave! Aal som 'l'oI'$k, 
Bly. FOrBondo8 mod Eftel'kra.v. '-' er billigt til Salgs. Man he~ 

regning garanteres. hage derom at henvende 
Conrad Christensen. , 

St. Strandatræde 41. 

Køben41\vn K. 

l\vase til Salgs. 
I{vasen "Ema.nuel'~ af 

Lemrig, dr. 13 1/ 2 Tons, 
godt udhalet, ~r billig 
til Sal~s' ved Henven,. 
delse til.J, P. Lau-' 
ritsen, Jegindø pr. 

. Nykøbing, Jylland. 

L D • til Skipper Peder An-
.. IneSen, derMeD~ ~y Tipperup pr. 

~.n. Strand 44. Humlebæk St 

Fiskeredskaber. 
Sølvmedaillø' Bergen 189.8. 
Undertegnede, anbefaler sig 

med.alle Srags Vaad og Ruser. 
Jflyndervaad til Havfiskeri 
haves altid paaLager} andre 
leveres hurtigst efter B.estil
ling, nogle brugte Rejeruser 
hæves til SalKB. .' , 

J. P. LBuritsen, , 
Jegindø· pr. Nykøbing M. 

En Kvase, 
26 Fo.d,5 nye Sejl og 

Vaad er til Salgs straks. 

Fisker Olaf Christensen, 
Ourø pr. Holbæk. I' 
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Københavns Kekaniske 
Net Ic. Garn-F-.brik 

• 
M. L. Utzon, MariendalsvejS'S. 

Telefon: God'thaab 191, 
Jeverer de 

RIlRedugtigate 5Jundgarn. 
Udsalg: Gl. Strand 44. Telefon: 2671. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede;"leveres vir
keligt billige. 

Undersøg ,selv Sagen, 
sKriv om Frø "er ·af Dur, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Hahnøe e 

Telefon ] 29. 

Altona Fis'keauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : JO,hann Cohrs, Altona. Telegramadr~: Cohrs, Altona. 

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingør,' StengadetS. 

Telefonnumm er" '7" H elslnlrer" , 
everer efter Bestilling eller fra Lager ha vor med de nyeste og bedste .. 
Maskiner forsynede,. Fabrik: Siltle-, .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, Flaafltræ og' KateeluI 
haves paa Lagere ' 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler bQsvares straks. 

Redigeret af caud. mag. lViU. Lundl)eck. - Trykt hos F'Y'ttntz O'.risttreu. ~øbenhavn . . 



Nr. 43. 26. Oktob e r. 1899. 

Kedl.e::r:::n.sbl.a.d.et udgaar· hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 
linje af l/S Sides Brede j for· staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Besejlingen af Grenaa Havn. - ]l'i
skerikonferencen i Stockholm. - Harsnæsfisk&rierne. 
- Fiskeriloveni Stor Søulykke ved den norske 
Kyst. - Fr'.ldcrikshavnø KuUerftaade. - Mindre 
Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - Frederiks
havns Fiskeri-'3tatistik Juni 1899. - Bekendt~ørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm4 

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 eg. andre Forsendelser til For-
eningens Konsulent bedes altid alene adres
soredeti! hansBopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, na,ar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandsknltur 
Bestillinger modtages paa sommer

gamle. Karper il, 10 Kr. pr. 100 Stk. 
til Levering i Oktober-N ovem bel' ; 
Leje af Emballage og Fragt bereg .. 

. nes ekstra. Dansk Fiskeriforenings 
ordinære Medlemmer gives 30 pOt. 
Rabat og gratis Vejledning ved An
l~get i Audebo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pr. 
l\tfaarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr.. Holbæk. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond .. 

Fra Bøssen i Gæstgiveriet' "Sø
løven" i :,Masneasund er ved Fisker 
P. Rasmussen, Ærø, indsendt 63 ø. 

Fra Snekkersten er ved fisker 
.J. Thomassen indsendt Indholdet af 
følgende Bøsser: 
hos rrh. Villumsen ..... Kr. 0,37 

Kielderstuen i Snekker* 
sten Kro. ........ 

" 
1,08 

i Gæstestuen ' sammesteds.· " 4,61 
'ved Snekkersten' Havn " 

0,43 
i Skotterup Kro . . . . 

" 
0,68 

laIt Kr: 7,17 

Dansk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formani at støtte for
ulykkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saavel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk ]fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade. 

Besejlingen af Grenaa HalD. 
-.....;.... 

Efter Henvendelse fra Grenaa 
Fiskeriforening ·til . Grenaa Havneud ... 

../ 

.. 



valg er del: paa Grenaa Havns søn
dre :Mole etableret et nyt Fyr. Sam" 
men med de paa Brohovede-rne 
værende farvede Fyr er Hensigten 
med det nye Fyr at belyse Farvan
det NO. efter fra Havnen mellem 
Kalkgrunden og Landet, hvilket 
Farvand Fiskerfartøjerne . saa godt 
som altid, og andre Fartøjer til Dels 
ogsaa benytte· under deres Fart til 
og fra Gl'enaa' Havn. Fyret blev 
tændt den 18. ds., og viser fra en 
ca. 24 Fod høj Pæl et fast hvidt 
Lys, som er synHgt. fra VSV. gent. 
nem V., N. og ø. om til SO. Bræn
datiden er fra 1. August indtil 30. 
April. 

Holdt overet med det paa Hav
nens østre Mole værende faste røde 
Fyr' leder det klart vest om Kalk· 
grunden i 13 Fod Vand og øst om 
Fornæs i ca. 5 Fod Vand. Holdt 
overet med det paa Havnens nordre 
Mole værende faste grønne Fyr le
der det i 31/ 2 Favn Vand klart 
øst om 3 Fods Stenrevet, som ligger 
.ud for Landgrunden og omtrent 
midt imellem Fornæslandet og Hav
nen. Kommende ind nord fra maa 
man ikke benytte sidstnævnte vestlige 
Fyrlinie, før man el' sikkerpaa at 
være vel fri sønden om Fornæslan
det og den derfra udskydende La.nd~ 
grund. Naar man ligeledes' kommer 
nord fra og er passeret 3 Fods 
Stem'evet, hvilket man er, naar 
N ordenden af den hvide K,alkbakke 
er norden for NNV. kan man med' 
m~ndre Fartøjer strække ind mod 
Land indtil 2 Favnes Dybde, daGrun
den herfra og op til Havnen er ren 
og jævnt afgaaende. 

Paa Vestenden af Kalkgrunden 
lidt øst fo~ den fornævnte østlige 
Fyrlinie . er udlagt en Vager med 

en hvid Stage og en nedadbunden 
Kost. 

Da der ikke er Vagt ved Fyrene, 
maa den Mulighed forudsættes, at 
en eller anden Fejl, f. Eks. at et 
Fyr gaar ud eHer oses til, efter at 
et G las er sprængt, kun indtræffe, 
uden at Manglen straks opdages og 
afhjælpes, hvorfor der ikke ubetinget 
tør stoles pau, at Fyrene til enhver 
Tid brænde saaledes som anført. 

Gl'enaa. Fiskeriforening. 

Fiskerikonferencen i 
Stockholm. 

(~ortsat). 

Konferencens Forslag vedrørende 
Arbejdsfordelingen indenfor dette 
Observationsomraade hviler ikke blot 
paa det praktiske Hensyn, at hver 
Nation kan faa sit ArbejdsomruaJe 
saa nærliggende som muligt, men 
beror tillige paa videnskabelig Tra
dition. Dette viser sig tydeligt, naar 
man ser hen til de tyske Observations
omraader, af hvilke det ene strækker 
sig fra :Kiel gennem den vestlige og 
sydlige Del af østersøen til Danzig. 
bugten.· Dette har i næsten 30 Aar 
været Kielerkommissionens og de 
tyske Hydrografers og Biologers spe· 
cielle Arbejdsfeldt. Rer udførte 
Pommerania-Ekspeditionen de første 
hydrografiske Dyblodninger i øster .. 
søen, her begyndte Hensen den første 
systematiske Undersøgelse af øster· 
søens Plankton, og her udførtes under 
Professor Kritmrnel en Del af den 
første internationale Huvundersøgelse 
i 1893 ... 94. Foruden dette Længde
snit gennem hele den sydlige Del af 
østersøen, har Konferencen tillige i 
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Programmet tillagt den tyske Under
søgelse et Tværsnit f østersøen, 
nemlig Linien mellem Ystad og Ar
cona. Dette Tværsnit, som oprinde
lig udgjorde et Led i elen hydro
grafiske Kortlægning af hele øster
søen, som udførtes af den svenske 
Ekspedition i 1877 under F. L. Ek
man, hører til de interessanteste 
man kender, da to mægtige Hoved
strømninger her passere {orbi bin
anden i samme Niveau af Havet, 
nemlig dels det fra østersøen ud
flydenne Vand, som 'holder sig til 
den svenske Side, og dels Bund
strømmen, som holder sig til den 
tyske Side og fører Saltvand fra 
Nordsøen og Kattegat ind i øster
søens Dyb. piss€' to Snit indeholde 
Nøglen til Kundskaben om hele 
Vandcirkulationen i østm'søen og 
Vandudvekslingen mellem dette Ind
hav og Oceanet. Det svenske Un
dersøgelsesomraade i østersøen (S) 
indskrænker sig i Følge Konfer€'n
cena Forslag til ,den vestlige Side 
samt til den dybe Rende mellem 
Skaane og Bornholm. Paa Sverrigs 
Del fa.lder Oplodningen af to vigtige 
Steder, nemlig Dybderegionen øst 
for Bornholm og østersøens største 
Dyb (425 :Meter) ves't for Landsort. 
Samtidig med Oplodningen af dette 
Dyb, 'have d~ svenske Hyd~'ogi'afer i' 
de senere Aar taget Temperatur
s€'rier, bl. a, i Vetteren. Dette sker 
for at studere, hvilke Varmemængder, 
der narligt tilføres Vandet fra Solen 
og af Hovedstrømmene samt For
plantningen af denne Varme mod 
Dybet. ,Det er til disse Undersøgel
ser, at de svenske Videnskabsmænd 
have faaet Tilslutning fra Finland, 
N orge og flere Lande, og der tages 
samtidig Temperaturserier i Mjosen, 

Ladoga, Lojo, Piiiåne og :flere Søer. 
Sverrig 'og Tyskland nave tillige 

faaet hver sit U ndersøgelsesomraade 
i den østlige De l a f N ol'dsøen. Ho-

, vedformaalet her er Undersøgelse af 
Tilstanden i den norske Rende eller 
den dybe Kanal, som fIa Ishavs
dybet strækker sig rundt om Norges 

. sydlige Del og ind j Skagerak. Denne 
. Rende er saa at sige Pulsaaren i 
N ol'dsøens og østersøens Vandcirku
lation, og ~rilstanden i den udøver 
den allerstørste Indflydelse paa Fi
skeriforholdene, især paa de van
drende Fiskearters, lVlakrellens, Sil
dens, Kulmulens og fleres Optræden. 
I Særdeleshed er det Rendens vest· 
lige og sydlige Side, som ere rige 
paa animalskt Liv. Det er her, at 
det bohuslenske saakaldte Storsø
fiskeri drives. Her mødes de tyske 
og svenske U ndersøgelseslinier i 
Egnen af den saakaldte Fiskerbanke. 
Den tyske Undersøgelseslinie i Nord
søen er den sam m€', som j ,1883 og 
84 udførtes af den tyske Drache
Ekspedition. Den gaar ud fra Helgo
land og skærer den østlige Del af 
de store Fiskebanker samt elen norske 
Rende paa to Steder. De svenske 
Linier ere forlagte til Skagerak . 
Undersøgelsen af Tilstanden og For
andringerne i den vestlige Del af 
Nordsøen, har Konferencen betroet 
til Holland og England. H,ol
lands UndersøgelsesHnier (Du. paa 
Kortet)' strække sig tværs over 'Ka
nalens lVIunding og til den vt:stHge 
Del af Doggerbanken. Den engelske 
Linie (B paa Kortet) gaar lig~ledes 
mod Doggerhanken og de fiskerige 
Egne vest for denne Banke (r. Eks. 
de saakaldte "SiIver-pits " , hvor en 
Mængde Flynd€'rflske søge Tilflugt 
under kolde Vintre, ib der i disse 

... 



Fordybninger i Nordsøens Bund er 
efterladt varmere Vandlag fra Som
mertiden). Den engelske U nder
søgeiseslinie gaar <)erpaa mod Nord 
til den i Fiskerilitteraturen saa meget 
omtalte Firth of ~foray, hvor det i 
flere Aar har været forbudt de en
gelske Fiskere at trawle for at ud
forske, hvilken Indflydelse en saadan 
Fredning har paa Fiskebestanden. 
Fra Firth of Moray gaar den ~n

gelske Linie tværs over det nordlige 
N ordsøplateau og den norske Rendes 
Munding og endelig i en stor Bue 
norden om Shetlandsøerne til Fær
øerne og ned mod Rockall-Banken 
i det atlantiske Ocean. Del'under 
berører den nogle af de vigtigste 
Egne af Oceanet paa Grænsen mel
lem Atlanterhavet og Norohavet, 
idet den der gaal' over Færø-Shet
lands Kanalen og. Whywille Thom
son-Banken og endelig over den dybe 
Rockall-Rende. Disse ere de Veje, 
ad hvilke Golfstrømmen kommer ind 
til N ordsøomraadet, og den engelske 
Linie er i høj Grad egnet tH at 
holde Rede paa Golfstrømmens For
andringer og disses Indflydelse paa 
N ordsøens Tilstand og paa Fiskeri
erne der, en Indflydelse, hvis Betyd
ning vanskeHg kan overvurdere~. 

Imidlertid er det ikke blot Golf
strømmen, som udøver Indflydelse 
paa Nordsøfiskeriet. Man kan tyde· 
lig spore en Indflydelse ogsaa fra 
Nordhavets Side: Dette er den mere 
uberegnelige og hidtil mindst kendte 
Faktor i Nordsøens Hydregrafi. 
Man ved nemlig ikke, fra hvill{en 
Side de Vandtilførsler komme, som 
i den kolde Aarstid trænge endog 
helt ind i Skagerak. Der er to 
Muligheder: Enten dannes dette 
"nordlige Bankvand " ved Nordhavets 

østlige Side hen mod Norges Kyst 
og kommer derfra til os gennem 
den norske Rende ; eller ogsaa har 
det sit Udspring nord fra, d. v. s. 
fra den vestHge eller grønlandske 
Side. af Nordhavet, Polarstrømmens 
egentlige Omraade. De svenske 
Forskere paastaa, at de paa Grund 
af "Bankvandets" fysiske og kemiske 
Egenskaber og paa Grund af den 
arktisk~ Karalder af dets Plankton 
kunne afgøre, at det stammer fra 
den islandske Polarstrøm. Det er 
bevist, at der om Vinteren finder en 
mægtig Fremtl'ængen af arktisk Vand 
Sted fra den grønlandske Side af 
Nordhavet mod øst, og de svenske
Forskere mene, nu, at en Gren af 
Polarstrømmen ved l\fidvintertid 
trænger frem tværs over Nordhavet, 
lige til den norske Rende. De se 
endvidere i denne Fremtrængen af 
arktisk Vand vestfra, Aarsagen til 
de store Vinterfiskerier af Torsk og 
Sild, som indtræffe ved de. skandi
naviske Landes Kyster. Denne 
Fremtrængen af arktisk Vand, gør 
N ordhavets øvre Lag ubeboelige og 
tvinger Fiskene. til at søge hen mod 
det varme Kystvand ved den østlige 
Side. Denne Opfattelse er natur· 
ligvis paa vor Kundskabs nuværende 
Standpunkt, kun en Formodning, 
mod hvilken der fra de norske Hy .. 
drografers og Biologers Side er rejst 
vigtige Indvendinger. Hele Spørgs
maalet om Nordhavets Indflydelse 
paa vore Vinterfiskerier, er imidler .. 
tid af en saadan Vægt, at det maa 
løses ved Observationer paa B~rø
ringssteder mellem Golfstrømmen og 
Polarstrømmen samt gennem Studium 
af den sidste Strøms Forhold ogsaa 
under den kolde Aarstid. De danske 
Undersøgelseslinier (Da. paa Kortet), 



som udgaa fra Fæl'øerne og Island, 
ere specielt egnede til at studere 
Berøringen mellem de to omtalte 
Havstrømme, ~hi den TIndervandsryg, 
som strækker sig mellem Færøerne 
og Island, ligesom mellem Islamlog 
Grønland (i Danmarksstrædet), er 
netop Mødestedet for disse Strømme. 
Foruden disse afsidesliggende Obser
vationslinier har Danmark en mere 
nærliggende Opgave, nemlig Under
søgelsen af Kattegats Tilstand i det 
Længdesnit, som luan paa Kortet 
ser strække sig fra Skagen gennem 
Kattegats hele IJængde til Store Bælt. 

Polarstrømmens Undersøgelse til
falder, j Følge Konferencens Forslag, 
først og fremmest Norge. Den norske 
Undersøgelseslinie strækker sig paa 
Kortet (N) tværs over Nordhavet til 
Islands Østkyst, derfra til J an }layen 
og tilbage mod Lofoten. Det er 
næsten æventyrligt at tænke sig, at 
denne Route skal tilbagelægge s 
Efteraar og Foraar, maaske endog 
en og anden Gang om Vinteren (i 
Februar) af en Dalnper, udl'ustet til 
videnskabelige Undersøgelser. For 
nogle faa Aar siden ytrede en kendt 
Autcritet, at det turde være umuligt 

. at finde et Fartøj og en Besætning, 
som kunde udsendes i Vintermaane
derne til de stormfulde Egne nord 
for Shetlandsøerne og Færøerne. 
Man maa imidlertid være forsigtig i 
sin Dom om, hvad der er muligt 
eller umuligt, naal' det gælder viden
skabelige Undersøgelser. I Aarene 
1893 og 94 udførte den engelske 
Hydrograf, Mr. Dickson, Lodninger_ 
netop i disse- Farvande om Bord 
paa et meget daarligt Fartøj, "The 
Jackal", baade i November og i 
Februar, hvorunder han udstod en 
flf de sværeste . Storme i Mands 
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~1inde (den '13de Febl'uar 1894). 
Sidste Vinter tilbragte den belgiske 
Sydpolsekspeditian under Gerlache 
om Bord paa en almindelig Hval
fanger, indesluttet i Sydpolarhavets 
Drivis, sysselsat med lignende Under
søgelser. I Virkeligheden har der 
i flere Aar været udført Undersøgel
ser langs den norske Undersøgelses
linie i Nordhavet, idet den norske 
Stats Redningsfartøj, Rejmdal, har 
foretaget l~odninger i J\lfarts-Maj 
1897, 98 og 99 paa Linien Bergen 
-Island-Lofoten. Efter at nu 
Storthinget enstemmigt har bevilget 
150,000 Kr. til Bygning af et Damp~ 
skib, udelukkende bestemt til Fiskeri
forsøg og Undersøgelse af Havet i 
Fiskeriernes Interesse, kån der ikke 
rejses Tvivl om Udførligheden af det 
Program, som Norges RepræsHntan
ter, Nansen, Hjorth og Lehmkuhl, 
have foreslaaet paa deres IJands 
Vegne. 

Observationerne paa disse Under
søgelsesliniel over Havet, skulle kom .. 
pletteres ved Iagttagelser paa faste 
Stationer ved Kysterne, fremfor alt 
paa Øerne i Oceanet, saasom Fær
øerne, Shetlandsøerne, Island, Lo .. 
foten, Udsire; endvidere paa Fyr' 
og Fyrskibe som The Skervies, Rel. 
det, Skagen og de danske Fyrskibe 
i K-attegattet, Væderøerne, Maage
skæret m. fl., hvilke opregnes i Kon
ferencens Forslag, medens nærmere 
Bestemmelser i alle Detailspørgsmaal 
forbeholdes Fagmændene i" de· for
skellige Lande. 

Saaledes er i store Træk· det af 
Konferencen foreslaaede . videnskabe
lige Observationsnæt. Vi skulle nu 
betragte, hvad der skal udføres paa 
disse Stationer og i disse lJ nder~ 
sø~elsesliIli er I 

... '" 
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A. Den hydrografIske Under
søgelse. 

Ved denne skal søges udforsket: 
De forskellige Vandlags Udbredning 
i Havets Overflade, deres l\fægtighed, 

, Temperatur og Saltholdighed, deres 
Indhold af opløste Luftarter og af 
levende Organismer eller Plankton 
samt endelig deres Bevægelse, eller 
med andre Ord, Strømningerne i 
Havet. 

Maaden, hvorpaa denne Under
søgelse skal udføres, angives udfør
ligt i Paragraferne I-X i KOIife
reneens Resolution. H vert Fartøj 
skal pau. sit Undersøgelsestogt gØle 
Ophold paa visse Punkter eller Sta
tioner, for der at iværksætte nyb
lodninger, tage Temperaturserier og 
Plankton m. m. Hvorledes dette 
skal udføres, behøve vi ikke her at be
skrive nærmere. I Almindelighed 
følges derved det af den svenske 
hydrografiske Kommission' udarbej
dede Forslag. Det maa være nok 
at nævne følgende: V-alget af Dyb
lodningsstederne eller Stationerne 
overlades det de respektive Landes 
Fagmænd at bestemme, men efter 
at dette Valg en Gang er truffet, 
skulle de sam me Stationer bibeholdes 
ved alle følgende Undersøgelser. 
Derved bliver Observationsnettet fast
sat, og del' tilvejebringes en Mulig
hed for, at anstille SammenHgninger 
mellem Havets Tilstand i forskellige 
Aar og paa forskellige Aars~ider. 

Strømningerne skulle undersøges dels 
ved Udsættelse af flydende Legemer 
eller Bøjer, dels gennem direkte Ob
servationer fra forankrede Fartøjer 
under en hel Ebbe- og; Flodperiode, 
naar dertil gives Lejlighed. Strøm
ningerne i de nederste Vandlag, nær
mest Havbunden, f:lkulle udføres efter 

en ny Methode, nemlig ved Hjælp 
af en Slags Bundbøjer; disse ere 
store, mærkede Glaskugler, der ere 
saaIedes afvejede, at de netop synke' 
langsomt i Havvandet. Disse føres 
af Bundstrømmen omkring paa Nord
søplateauet og indsamles senere i 
DamptrawlernesNet. Prøver af 
Bundarten skulle optages ved hver 
Lodning, og ved Hjælp af disse 
Prøvers kemiske Sammensætning og 
Indhold af levende Organismer (M us
linger, o. s. v.), skal der udarbejdes 
et Kort over Nordsøens Bund, dens 
dybere Render og Fiskebanker. Be
gyndelsen hertil er som bekendt alle
rede gjort, ved det af den tyske 
Havfiskeriforening udgivne N ordsø-
kort. . 

Der skal rettes den største Op
mærksomhed paa den i Havvandet 
svævende mikroskopiske Plante- og 
Dyreverden (Plankton), som udgør 
Grundlaget for Fjskenes Næring. 
Denne "Fiskeføde" skal ved Hjælp 
af N et af fint Silkesigtetøj optages 
fra forskellige Dybder. Kvantiteten 
af den paa Silkenettet samlede le
vende organiske Substans skal be
stemmes ved Vejning og aDalyseres 
med Hensyn til Fedt, Kvælstof 
o. s. v. 

Denne sidstnævnte Undersøgelse 
vil formentlig blive af ganske· ~rerlig 
Interesse. Fedtet indeholdes i Form 
af Oliedraaber i Plankton-Planternes 
og Dyrenes Oeller. Det er ved at 
fortære slige fedtholdige, mikrosko
piske Organismer at Silden, Sardi
nerne o. fl., faa deres. Fedme. Da 
man paa en Gan~ bestemmer Vand· 
mængden, som sies gennem Nettet, 
Vægten af deJ). deri indeholdte Fiske
føde og Pl'ocentindholdet af Fedt og 
andre N æringsæmner i dennet s~a 



kan man beregne et vist Vandlags 
eller Vandomraades Næringsindhold, 
eller med andre Ord, beregne Nord~ 
søens Produktionsevne af organisk 
Substans, omtrent paa samme Maade, 
som man beregner et vist Landareals 
Pi'oduktionsevne af Agerbrugspro .. 
dukter, Hø, Mælk, Kød o. s. v. 

Formaalet med det hydrografiske 
Arbejde angives at være, at danne 
et Grundlag, ikke blot for Kund· 
skaben om de nyttige Havdyrs Livs
vilkaar, men ogsaa for lYIuligheden 
af, at forudsige Vejrets almindelige 
Karakter 'for J længere Tid i Ager
brugets Interesse. 

Konferencen har hedge.nnl?m· ud· 
talt det Pl."irlCip, nt Undersøge.lsen 
af Havet ikke .blot skal tjene Hy
drografien og Fiskeriinteresserne, men 
ogsaa Meteorologien og Vejrforud· 
sigelsen. lYleteorologien har hidtil 
ikke kunnet udstrække ,sit Obser
vationsnet over Havet. N u tilbyder 
sig en Lejlighed dertit om Bord paa 
de Dampere, som skulle udføre de 
hydrografiske Terminsiagttagelser. 
Der skal derfor paa disse gives Plads 
til Assistenter. fra meteorologiske 
Instituter, og dlsse skulle ved Hjælp 
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. af Drager opsende selvregistrerende' 
Instrumenter, for at undersøge de 
øvre Luftlags Tilstand. Nordhavet 
er nemlig Sædet for et af de store 
"Aktionscentrer" i vor Atmosfære 
i Vintertiden og udøver en domine· 
rende Indflydelse paa Europas Klima 

·og Vejrlig. Af denne samtidige 
Undersøgelse af Vandets og Luftens 
Tilstand, venter man sig store Re
sultater for Meteorologien og Vejr
forudsjgel~en, en Sag, som jo ogsaa 
har stor Betydning for Fiskeriernes 
Tarv~ (Fortsættes,) 

Halsnæsfiskerierne 
i Juli, August og September 1899. 

Af C. Brammer. 

Først i Juli Maaned blev Bund· 
garnsfiskeriet ved Lynæs Havn op .. 
gjort og ~ngivet som følger: 
c. 800 Ol Sild a 50 Øre ... 400 Kr. 
~ 400 Snese Hornfisk a 2 Kr. 800-
Torsk, Rødspætter, Skrupper 

og Sletter for ....... 100-

laIt 1300 Kr. 

N aar de store Udgifter til begge 
Bundgarnenes Vedligeholdelse og 
Røgtning i næsten 3 Maaneder tages 
i Betragtning og drages fra Ind .. 
tægten, saa kan man let indse, at 
der ikke kan blive synderligt Over. 
skud. 

l\lakrelfiskeriet ved Anholt eller 
rettere imellem denne ø og Hesselø, 
dreves endnu næsten hele Maanedeu 
med gpdt Held, idet Baadene stadigt 
kom i Havn med fra 15 til 30 Sno 
a 5 Kr. eller iaIt c. 4000 Sno a 5 K'r. 

20,000 Kr., fisket med 19 Baade, 
der førte en Besætning af 95 l\land, 
hvilket maa anses for et godt Re .. 
sultat, over et Middelaar, idet' man 
kan regne henved 200 Kr. pr. Part 
i Gennemsnit. 

5 Baadelav a 2 ~fand have fisket 
Rødspætter, Skrupper, Sletter og lidt 
Tunger paa Garn i Isefjorden, særlig 
under Kongsøre Skov og Nykøbings
Bugten, med ~t' Udbytte af c. 200 
Sno pr. Baad af god Kvalitet,nemlig 
12 Pd. pr. Sno a .10 Øre pr. Pd., 
altsaa 12,000 Pd. 1200 Kr .. Rver 
lVfand havde 8 Garn ude ad Gangen, 
der blev altsaa trlikk~t 16 Garn 
og derefter sat 16 Garn pr. Baad 
daglig. Fangsten blev afsat dels i 
'Holbæk og' dels. i Nykøbins! 



Rejer toy.es i Hov og i Ruser, idet 
der stod henved 150 Ruser i Kulhus
renden og i Gennemsnit blev taget 5Pd. 
pr. Ruse 11 1 Kr. pr. Pd. altsaa ialt 
750 ·Kr. Ogsaa Hummer forekom 
i denne Maaned, men i ringe Antal 
til høj Pris, nemlig 160 Pd. 11 1 Kr. 
= 160 Kr.,. ligeledes 9 Sælhunde a 
5 Kr. 45 Kr. 

r:L'il Lynæs Havn hører 7 Kvaser, 
der drage Vaad i Isefjorden og Ros- -
kildefjord hele Sommeren, saaledes 
at 1 Baad i Re~den kun drager Vaad 
efter Agn til, Krogene. Udbyttet 
angives til omtrent 9000 Pd. a 40 
Øre = 3600 Kr. Ilaks 30 Pd. 11 
50 Øre == 15 Kr .. Hornfisk er der 
ogsaa fanget en Del af, omtrent 300 
Sno a 5 Kr. = 1500 Kr. Torsk 
400 Pd. å 12 Øre 48 Kr. Da 
der tages flere Aalkvabber end til 
Agn for Fiskel'nes egne Kroge,. sæl
ges disse, ialt omtr. 5000 Pd. 11 3 
Øre 150 Kr. 

Et ganske mærkeligt Fiskeri kan 
jeg ikke undlade at omtale, nemlig 
en ny 1\'laade at fange Tunger paa 
i Fjorden. Disse gik under den 
stærke Varme i Sommer ind paa 
Grundene imellem Lynæs og Frede
riksværk, hvor Fiskerne havde op
daget, at 'J.:ungerne laa og "bagede" 
sig i Sandet, ja en~og borede sig 
ned i Sandet, ~ saaledes at de kun 
havde Mund og øjne fri. Fiskerne 
vadede saa ud paa Grundene og toge 
Tungerne,. enten ligefrem m~d Hæn
derne eller medKætsere. Dette forun
derlige Fiskeri foregik noget før Sol
nedgang og varede i hele r.rusmørket, 
altsaa en god Timestid, og Udbyttet 
kunde være 1 Et 2 Sno Tunger, der 
vejede fra 25 til 100 Kvint pr. 
Stykke, eller i Gennemsnit 10-12 
Pd. pr. Snes il 40 Øre. De købtes 

af Fiskehandlerne, der endnu havde 
Is i Ishusene, hvor de opbevaredes, 
til del' var samlet et Par Kasser 
fulde: hvorefter de afsendtes til Ud
landet. Det var selvfølgelig kun i 

. stille Vejr eller "Bleg", som vi havde 

. meget af i denne varme Maaned, at 
dette Fiskeri foregik. 

I Slutningen af forrige Maaned og 
i Begyndelsen af August havde de 
fleste Fiskere travlt med at foretage 
de sædvanlige Forberedelser til Silde
fiskeriet: trække de store Baade paa 
Land, skrabe, male og tjære Far· 
tøjerne i Bunden, samt reparere og 
barke N æringerne, hvoraf der nu 
bruges dobbelt' saa mange som tid
ligere, nemlig omtrent .100 Stykker 
pr. Haad. Imidlertid satte nogle 
Fiskere, som ikke eje store Driv
eller Dæksbaade, Garn og Kroge 
(ca. 1000 Stkr.) paa "Væsingen" om 
l\Iorgenen tidlig, og trak dem om 
Aftenen, med et Udbytte af 5-6 
Snese Skrupper å 15 Pd. pr. Snes, 
Pris l Kr. pr. Snes, altsaa en ret 
god Da gi ø t:I, saalænge det varede,. 
for det holdt snart op, uden at man 
kendte Grunden dertil. 

Hvad der er af den r allerstørste 
Betydning for Fiskeriets Fremme, 
og overhovedet for, at det kan be
staa som Næringsvej, er naturligvis 
gode og hensigtssvarende·' Baade
havne, hvilke som bekendt for flere 
Aar siden ere indrettede for de fleste 
Fiskerlejer. Men desværre har det 
vist sig, at de alle lide mere eller . 
mindre af Tilsanding i Indløbene, 
'formedelst den store Sandvandring 
langs Kysterne, hvor de høje Bakke
skrænter, naar det er Paalandsvind 
og Regnslag, styrte ned og føres af 
Vind af Strøm henhnod Havnene. 

Saa vidt mig bekendt lide Horn-



hæk og Gilleleje Baadehavne mest 
af Sand vandringen, idet denne tildels 
fylder Havnebassinerne, medens 
Hundsted og Lynæs Havnes Indløb 
særlig tilstoppes, saaledes at Baa· 
dene til r~Pider hverken kunne komme 
ud eller ind i Havnene, hvorfor disse 
et Par Gange om Aaret med store 
Besværligheder maatte have en Skrue
damper til at frembringe en Rende, 
som rigtignok snart igen løb til ved 
N ord osten. Denne Kalamitet er nu, 
takket være Regeringen og Rigsda
gen, afhjulp~et, idet der som bekendt 
.paa Finansloven 1897-98 blev be-
vilget Midler til Bygningen af en 
Dampmuddermaskine, "Sandol'men", 
der paa faa Dage kan opgrave en 
dyb og bred Rende paa8 Focl,lige 
ude fra Farvandet og ind til Ha v
nene ved Hundsted og Lynæs, en 
Rende, som ikke saa let sander til 
igen. En saadan blev netop tilveje
bragt lil begge de nævnte Havne, 
lige før Sildefiskeriet skulde begynde, 
hvad Fiskerne naturligvis ere i høj 
Grad g1n.de og taknemlige for. Se
nere hen, naar Gilleleje og Horn
bæk Havne ere blevne nogenlunde 
uddybede, kommer ,:Sandormen" ven
telig nok igen til vore Havne her 
paa Halsnæs og 'uddyberogsaa disse, 

'hvor der trænges, saavelsom til 
Kulkusbroen" for der at opmuddre 
en Rende langs Broen. Det er me
get interessant at se "Sandormen" 
arbejde, og hvad den i kort Tid kan 
urlrette, hvilket kan forstaas, naar 
man hører, at den laster ca. 160 Tons 
Sand (ca. 2000 Pund) og den kan 
opmy.dre 4 a 5 Laster daglig eller 
fra ca. 1,280,000 til ca. 1,600,000 
Pund daglig,. hvilket umaadelige, 
store Kvantum Sand, ikke som for
hen hobes op til beg~(r Sider af 
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Renden, men føres helt ud paa Dy
bet i Farvandet uden at blive lig
gende de r, thi Storm og Strøm skal 
nok bringe Sandet paa Flugt enten 
op i Isefjorden eller ud i Kattegattet, 
alt efter som Vandet løber - Ebbe . 
og Flod skifter som bekendt hver 
6te ''l'ime - i Fjorden. Det er en 
Selvfølge, at det er af overordentlig 
stor Betydning for et saadant Fore~ 
tagende, at det kommer i Hænderne 
paa dygtige Folk, og i· saa Hense
ende er der gjort et meget heldigt 
Valg. (Sluttes.) 

Fiskeriloven. 

I Folkethingets l\tføde den 5. Ok
tober fremsatte Landbrugsministeren: 
1) Forslag til Lov om Saltvandsfi
skel'iet. Forslaget fremsattes i Fjor i 
Landsthinget, hvor det færdigbehand
ledes og oversendtes til Folkethinget, 
her naaede det ikke til anden Be~ 
handling, og det fremsættes nu i den 
Skikkelse, hvori det vedtoges af 
Landsthinget. 2) Forslag til Lov 
om Fredning af Lax og Ørred i 
Randers Fjord og Gudenaa m. m. 
Dette fremsattes i Fjord i Folke
thinget, men naaede kun til første 
Behandling, og det forelægges nu 
samme Skikkelse som i Fjor. 

Stor Søulykke ved den 
norske Kyst. 

Fredag Nat d. 1~ ds. har der 
fu~det en enestaaende, forfærdelig 
Ulykke Sted blandt Fiskerne ved 
den norske Kyst. Denne Kyst .har 
lise s~a vel $om J ylla~d~ Vestkyst 



i Tidens Løb været Skl1epladsen for 
talrige Ulykker, men en Katastrofe 
som den der her har fundet Sted 
udenfor Tronbjemsfjorden, hører dog 
tH de store Sjældenheder. 

Hvor stort et Omfang, Ulykken 
har haft, er endnn langtfra konsta-

. teret, men man anslaar Antallet' af 
Omkomne til henved 250, og V ær
ditabet til Hundretusinder. Der var 
Fiskere meu. Hjemsted lige fra Lo
foten til Kap Stat (en Strækning af 
over 100 danske Mile), og da der \ 
manglede Fiskeopsyn, haves hverken 
Mandskabs- eller Baadfortegnelse. 

Det var Udsigten til rigelig Fangst, 
der trods det truende Vejr drev 
Fiskerne ud. Sildemængden var 
overordentlig stor, formodentlig af 
Havstrømmen presset ind imod Land, 
og Fiskedamperen "Greip" var netop 
kommen ind med et særdeles stort 
Udbytte. 

I den skæbnesvangre Fisketur del
tog bl. a. 10 Dampskibe, og af 
disse ere efterhaanden de' 9 ind
komne med Tab af Redskaber, filen 
om det tiende, "Skutskær" af Kri
stianssuncl, med 10 Mands Besæt
ning, savnes enhver Underretning. 

Føreren for en af de andre Fi
skedampere, Kaptajn Andersen, 
"Fremad", giver i " Tron bjems Adres
sevis" følgende Beskrivelse af Ulyk
kesnatten: 

Vi . gik ud Fredag Eftermiddag 
ved 3-Tiden, og da vi vare komne 
ud paa Fiskepladsen, ca." 4 Mil fra 
Land, laa Baadene tæt ud over 
Havet. I Anledning af de lokkende 
. Udsigter til sto~ "B'angst skulde nem
lig alle ud. K1.6. vare Garnene 
satte; der gik da en stærk Strøm af 
Vest. 

KJ, 11 OlU Aftenen be~yndte 

Blæsten at tage til, og den blev nu 
uafladelig stærkere, indtil der ved 
1-2 Tiden rasede en ren Orkan. 
Med stort Besvær lykkedes det 
"Fremad" at redde sig nogenlunde 
fra Uvejret, men siger Knptaj
nen Ingen kan gøre sig Begreb 
om et saadant Hav, naar han ikke 
selv har set det. Det var som 
uhyre Fjælde, der kom rullende 
agterud. Alt stod i Braad og Bræn
ding. Intet kunde man se i J\lIør
ket og Skumsprøjtet. Lanternerne 
slukkedes i Orkanen, kun af og til 
fik man Lys fra Natlampen for at 
pejle Kompasset og se, om Vindens 
Retning fremdeles var den samme. 
Skibet blev gentagne Gange næsten 
begravet under de svære Braadsøer, 
der endog slog over Skorstenen. 

Ved 5 Tiden fik man et Lys i 
Sigte, som hurtigt forsvandt for atter 
at komme tilsyne kort efter, og 
pludselig strøg "Fremad" saa tæt 
forbi Agterrenden af en pjskerbaad, 
at næppe en Haandsbred skilte de 
to Fartøjer. Det var en Lanterne 
paa Baaden, man havde set. Mand
ska bet paa denne stod parat til at hoppe 
ombord paa "eFl'emad " , men i næste 
Øjeblik vare de igen skilte. Alt var. 
N at og lVlørke. r 

Ved6-Tiden 'begyndte det at 
lysne, og et K varter efter satts plud
selig tre Glimt paa B~gbords Side, 
det var Titran Fyr, Havnen og 
Frelsen nær. Der styredes ind mod 
Land, og KI. 8 naaedes Hustviken. 
Imellem Skærene laa da Garn, Ki
ster og Vragstumper i betydelig 
lVlængde. 

Paa hele den vidtstrakte Ulyk
keskyst herskep en grænseløs Sorg 
og Fortvivlelse blandt Fiskerbefolk
ningen, og i Yide Kredse en kDl~-



gende Frygt for Fremtiden. Der 
er næppe mange Huse, som ikke 
genlyde af Graad og Jamren 
over mistede Patu'ørende og Slægt
ninge. 

Frederikshavns Kutterftaade. 

4.61 

Frederikshavn, den 23. Oktober 
1899. Det guar stadigt livligt med 
Stabelafløbning af nybyggede Kut
tere, sidste Uge havde da ogsaa 
sin, som gik i Vandet fra Skibs
bygmester N. V. Buhls herværende 
V ærft. Kutteren kom til at hedde 
"Th. Brønnum" opkaldt efter sin 
bestyrende Rheuer,' Fiskehandler 
Th. Brønnum her~f Byen. Kutte
ren er et stort Fartøj ca. 45 Tons 
Brutto deægtig og kostel' d"a ogsaa 
fulcltudt'ustet 17,000 Kr.; den for
synes meu Hjælpeskl'ue, som tillige 
med Vaadspillet drives af en Pe
troleumsmotor paa 6 Hestes Kraft, 
l\fotoren er levet'et af Aktieselska
bet "Frederikshavns' Jernstøberi og 
Muskinfabrtk" . B. J?ertelsen nuvæ
rQnde Skipper paa Kutteren "Kron
borg" skal være Fører. 

Den livlige Bygning af nye Kut
tere, vi i de sidste Aar"have havt, 
har bevirket at det begynuer at 
knibe med ·$olk Fiskere - tH 
Bemanding af Kutterne. Tiltrods 
for at der til den herværende Kut
terflaades Bemanding ydes Kontin
gent fra mange af Landets øvrige 
større og minure Fiskerbyer,. ligger 
der for 'l'iuen enkelte Kuttere i 
Ha vnen, soni ikke kunne drire Fi
skeri paa Grund af manglende Mund
skab. Dette Forhold vil sikkert 
jnfluere pau. den Lyst, mange kunde 
ha,e til Bygnin~ flf nye KQ.ttør og . 

mulig standse Byggeriet i nogen 
Tid, hvilket vistnok ikke var til 
Skade, da Fiskeriet, dersom For
holdene ikke bedre sig meget, næppe 
svarer til at underholde en meget 
større Kutterflaade en den nuvæ
rende, alene den frederikshavnske 
tæller nu over 130 Kuttere med ca. 
700 Mands Besætning, og desuden 
drive enkelte i Esbjerg hjemmehø
rende Kuttere ogsaa Fiskeri her. 

ll. 

Mindre Meddelelser. 

Nye Fiskerbaade. Fra Bande
bygger Adser Kærgaards Værksted 
ved Thorsminde er der i dette Aar 
udgaaet ed hel Del ny Baade. For 
r.riden staar der 2 tildels færdige, 
den ene paa 2 Tons og til en Pris 
af 400 Kr. Den anden er en hel 
Del større, paa 31/2 Tons og til en 
Pris af ca. 500 Kr. Baadene ere 
til Fiskere Syd for Thorsminde, og 
disse søge Laan til dem af Staten. 
Disse Laan haves til 3 °/0 og 3 0/0 
Afdrag og ere saaledes afviklede i 
ca. 20 Aar. Der skal nu. atter en 
større Baad paa Bedding, ligesom 
Kærgaards Søn har taget Bestilling 
paa en anden. Foruden disse større 
Baade er der fra Værkstedet i Aa
l'ets Løb lavet en hel Del fladbun
dede Baade, særlig,. til Brug ved 
Fjordfiskeriet. De fleste af de Baade, 
der bruges til Fiskeri hAr langs Ky
sten flerA Mil mod Syd, ere udgaaede 
fra Baadebyggel' - Værkstedet ved, 
Thorsminde. . N. 

Havet æder. Bovbjerg, den 22. 
Oktober 1899. Under den sidste 
frygtelige. Orkan., der rasede herude 
den l3de og. l4de ds.? skin Havet 



saa meget af Bjærgskrænterne, at 
et Hus, der laa der, nu maa forlades 
af Beboerne. Bølgerne tog saaledes 
et Stykke paa 15-20 Alen ind mod 
øst, og Bygningen staar nu paa ca. 
25 Alen Skrænt. Paa dis§e sidste 
Alen er det for voveligt at bo, . da 
man jo aldrig v$'~, naar det behager 
Havet atter at skære et Stykke bort. 

N • 
. Fra· Havets Bund. Fra Harboøl'e 

skrives til os. I Efteraaret 1868 
strandede for Knopper et stort rus
sisk Fregatskib, "Aleksander N ew
sky". Fra dettes Vrag er der, 
naar Sandafiejringen tillod det, jævn
ligt opdykket Metal og i indevæ
rende Efteraar, da Forholdene atter 
vare gode, har man opdykKet 8000 
Pund Kobber og Messing, før det 

. urolige Vejr indtraf. Man vil fort
sætte, hvis roligt Vejr snart ind
træffer. Metallet er solgt til 57 
Øre pr. Pund. 

Fiskeriberetninger. 

Thorsminde, d. 21. Oktober 1899. 
Siden August er der af og til fisket 
nogenlunde herude. Paa Havet var 
man ude efter Haa en Uges Tid, 
og Resultatet var meget godt. Hver 
]\Iland fiskede for ca. 70 Kr. Nu fOl' 
nogen Tid siden have Fiskerne taget 
fat paa Aalefiskeriet i Nissum Fjord, 
og en Mand har i den sidste Maa
nedstid fisket henved 400' Pd. Der 
fiskes baade med Snurrevaad og 
Ruser. I Ruserne fiskes ikke godt 
for Tiden, og Grunden nævnes at 
være, at -der er for meget Vand i 
Fjorden. Af Laks er der ingen ta
get i Sommer. Dette gode Fiskeri 
er helt mislykket tf! 

Rigt Sommarflskeri. Kort efter 
Pinse tog en Mand fra Thorsminde 
sammen med en anden paa Aalefi· 
skeri i Ringkøbing' Fjord. I den 
førløbne Tid have de fisket for godt 
2000 Kl'. AaI. Dette kan kaldes et 
godt Resultat, men det er jo ogsaa 
et rigt Vand. Der blev saaledes 
sidste Aar fisket i denne Fjord 'for 
ca. 90,000 KI'. N. 

Frederikshavn, den 23. Oktober 
1899. Sidst forløbne Uges første 
Halvdel bragte roligt Vejr, som 
vore Kuttere da ogsaa benyttede 
efter bedste Evne. Henved 30 Kut
tere indkom fra Vestkysten, Fiske
riet her stunder nu mod sin Slutning, 
det er først og frem mest de med 
Skagfiskere bemandede. Kuttere, som 
have Forkærlighed for Vestkystfi
skedet, og i de sidste Dage have 
allerede henved en halv Snes Skag
kuttere lagt op, Fiskerne drive da 
Fiskeri Vinteren igennem med deres 
Joller fra d-;n hjemlige Strand. I 
Løbet af Torsdag opkommende Ku
ling afbrød Fiskeriet, og i Løbet 
af denne Dag og Fredag indkom 
Kutterne, som paa Pladserne fra 
Skagen og vest efter til Hirtshals, 
havde· Fangster af 40-180. Snese, 
Rødspætten vejede 12.-17 Pd. Sne
sen og bet~ltes med 3-4 Kr. 50 
Øre pr .. Snes. Henved et halvt 
hundrede Kuttere havde i Farvan
det øst og sydost af Skagen, l Aal
bækbugten, paa Herthas Flak og 
under den svenske Kyst Fangster 
paa 30-300 Snese pr. Kuttel~, Rød
spætten vejede 9-14 Pd. og betal
tes med 1 Kr. 50 Ø1'e-3 Kr. 50 
Øre Snesen. Pau. Pladserne nord 
og vest af Løkken var Udbyttet 
temmelig knapt, henved en -Snes 
.Kuttere h~vde 20"""':160 Snese hver, 



" -Us 

vejende 10-17 Pd. Snesen og be
talte med 2 Kr.-4 Kr. 25 Øre 
pr. Snes. Fra disse Fangstpladser 
indbragtes desuden ca. 2000 Pd. 
Slethvar, betalte med '10-15 Øre 
pr. Pd. mindre Partier Pighvar op
-naaede 45-50 Øre pr. Pd., Tunge 
70 Øre pr. Pd.; særlig disse to 
sidste værdifulde Fladdfiskesorter 
forekomme i de sidste Aar meget 
sparsomt imod for en 6 a 7 Aar 
siden, da en Fangst af 1000 Pd· 
Tunge slet ikke var ualmindelig. Fra 
Aa1borgbugten indkom enkelte· Kut
tere med 150-200 Snese pr. Kut
ter, Rødspætten vejede 10-11 Pd· 
pr. Snes og betaltes med 1 50 Øre 
-2 Kr. pr. Snes. Flere af de der 
fiskende Kuttere skal have søgt til 
København med deres Fangst. Til
førselen af Sild fra Sverri g har 'kun 
været ringe, men der betales ogsaa 
for Tiden ca. 24 Kr. pr. Kasse en 
gros ab Sverrig. Af Hummer til
førtes pr. Dampskib fra Gøteborg 
ca. 2500Stkr. og pr. Kvase fra 
Skærgaarden, ca.' 18,000 Stkr. alt 
til herværende Modtagere, fra Kri
stianssand med Bestemmelse for det 
tyske l\1:arked ankom ca. 3000 Stkr.; 
der betales for Ti d en l Kr. 10 
Øre pr. Pd. en gros· ab Sverrig eller 
Norge. Kl. 

, - Smaaskrifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

, Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

" II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthuf_ Feddersen, 
(2den Udgave) 

m. 
En Ilden 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 gtratis til Foreningens Med
lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Storm gad e 20, Kø
benhavn V. 

Beskriv,ende Katalog 
over 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Udarbejdet af P. Villumsen. 

Pris 25 øre. 

(Til Frederikshavns Fiskeri-Statistik.) 

U dbyttet af denne Maaneds Fi
skeri maa karaktiseres som jævnt 
tilfrndsstillende, kun en af }\tIaane
dens "4 Uger udviste mindre godt 
R-esultat for de fleste Kuttere. Til
førrelsen af Hummer landværts fra 
Vestkysten har taget sin Begyndelse 
samtidig med at der er Tilbagegang 
i Tilførselen af norsk Hummer. Ma
kreifiskeriet under Norge har været 
knappere end ifjor hvoraf resulterer 
mindre Tilførsel og højere Priser. 
Fiskeriet herfra er drevet af et 
lignende Antal Kuttere som i for
rige Maaned, 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte e fra Fiskeplads 
'og pr. ,Jernbane & D~mpskib 

i Ugen fra 15. Oktober til 22. Oktober 1899. 

~ I ~ ~ I ~ ~ I ~~I [bOi "Cl 
o:; CD~ CD &. 

• .:2 å:. CD 
~ en= en"" CD ~ ""> c,_ en 

'E.:! I 

:5! 
o...,. 

~"" "Cl "Cl Tilført af: "CI_ -"Cl CD.c: §tCp 
I • .e .. €e I Q; r.:: "" (i) IØ= "Cl ca Cl: Co. :IC >. :~ I.:.;;; o ~ ...I CD 

I- 0 M 
C(.!!.:! = ~ ør> q: ~a. UJ~I '" M UJ :IC o -< o 

DanskeFiskerfnrt. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pdoj Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

7 fra Frilderiksh. 16740 125 1 350 t 
24 fra andre Pladser 59958 48 2 580'" 252 

Danske Kvaser: 
fra Fredcriksh. 8 

22 fra andre Pladser 17172 104130 9000 , 

svenske .Fisker-
fartøjer ... 

pr Baad og Vogn 
fra nærliggende li 

Fiskerlejer ... 2928 5 3420 920 6 14430 7825 
pr. Jernbane & 8 10 

Dampskib .... 

1

42238 3132 60 3 2776& 1896 3000 7 50173 4890 3663 4029 16261 -- --
laIt ... 136108 3132 233 6634 109698 3920 64803 21715 3663 4029 16261 

1) 100 Pd. 'runger og 25 Pd, 2) Tnnger. 3) Pighvar. 4) Sletter. 5) Skrnp.per. 6) Hornfisk' 
7) Knller. 8) Aal. 9) 6196 Pd. Ael og Aalekvabber. 10) 13 Pd. Laks og 3650 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 369996 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af. Opkøbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,25-5,25, Kasllefisk 

K.r. 3,00-4,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,60-2,25 pr. Lpd.; Sild, Kl'. 1,00-3,00 pr . 
. 01; Aal, blanke, Kr. 0.05-0,62, gule, Kr. 0,40--0,50 pr. Pd.; Ørred, Kr. 0,70-0,95 pr. 
Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; Rejer, Kr. 1)00-1,25 pr. Pd. 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, 8kr'tftppe'r, jfakrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. "Wledem.ann junior. 

Telegran~ad1": Fisch'lviedernann. 

fiskekroge-Fabriken Alle" Fliskesorter SJj//ig Iii 30/ga. 
- Sølt18edallle i A a Ih r g 1888 og 

l KIb~DhavB 1888 - . • •• er et saa godt som nyt 
. " modtages l KommISSIOn B d 

anb6faler Int 'Udsalg at alle Sorter D h' t P' ' un garn og en røgte 
Fiskekrog~, saa vel i. Sta~l, .Jær... agens øJes erlSer, 
som l'lessmg, samt PIlke l TIn og samt hurtig og reel Af. J olle med Dam paa 
Bly. Forsendes mod Efterkra.v. 

Conrad Christensen. 
~t. Strandøtræde 41. 

København K. 

l\vase til Salgs. 
I{vasen "Emanuel" af 

Lemvig, dr. 13 1/ 2 Tons, 
godt udhalet, er billig 
til Salgs ved Henven
delse til J, P. Lau· 
ritseu, ,Jegindø- pr. 
Nykøbing, Jylland. 

regning garanteres. Grund af Svaghed. 

L. Dinesen, Fisker Jens Jensen, 
GI. Strand 44. Ore, Masnedsund. 

Fiskeredskaber. 
SølvmedallIe Bergen 1898. 
Undertegnede anbefaler sig 

med alle Slags Vaad og Ruser. 
Flyndorvaad til Havfiskeri 
haves altid paa Lager, andre 
leveres hurtigst efter Bestil
ling, nogle brugte Rojeruser 
have s' til Sa] ~s. 

;;J. P. LRnritsen, 
Jegindø pr. Nykøbing ~ 

En Kvase, 
26 Fod, 5 nye Sejl. og 

Vaad er· til Salgs straks. 

Fisker OlafChr1steuseu, 
Ourø pr. Holbæk. 
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Københavns -Mekaniske 
Net &. Garn.,Fabrik 

M. L. Uizon, Mapiendalsvej &5. 
Telefon: Godthaab 191, 

reverer de 

liaRedugtigate 5Jundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon; 2671. 

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 189.9. 

Færdigsyede ~ejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

Undersøg selv Sagen, 
s l{riv om Frø ·er af Du~, 
disse sendes altid frit. 

F. N. Halmøe-
Telefon 1.29. 

Altona Fiskeauc.tion. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Fiskenætfa briken "Danmark", 
Grønnehave, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Jleløinlr8r", 

everer efter Bestilling eller fra Lager h'a vor med de nyeste og· bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn sanit alle andre Slags Næt og Gar,.n. Bom
uldsgarn, Hampegarn og' Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. .t\.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves pas Lager. 

Handlende gives Rabat. forespørgsler besvares straks. 

Redigeret af cø.ud. mas. lViU. Lundbeck. - Trykt hos F"-antz Oltristtret'. København 



Nr. 44 .. 2. November. 1899. 

Kedl.e:r:::c..sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz ChrlsUreu, Grønnegade ro, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit
linje af l/S Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: l<'iskerikonferencen i Stockholm. -
Halsnæsfiskerierne. - .r'odring af Ørred. - Fiskeri
loven. - Danske Fiskeres Ulykkesforsikring. -
Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - Be
kendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 S.tuen, 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
seredeti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
KøbenhavD V. . 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandskultur 
Bestillinger modtages paa som

mergamle Karper il. 10 Kr. pr. 100 
Stk. til Levering i N ovem ber ; Leje 
af." Emballage og Fragt beregnes 
ekstl~a. Dansk Fiskel'iforeniQgs or
dinære Medlemmer gives 30 pOt. 
Rabat og gratis Vejledning ved An- I '.i 

læget i .A.udebo pr~ 1\faarsø St. (Ods
herredbanen » Bestillinger ad~'esseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pr. 
l\tlaarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Fra Danmarks Fiskeriagent 
i England 

meddeles det os, at det i Følge en
gelsk Lover forbudt at sælge, købe 
eJler ha. ve i sin Besiddelse Laks Di 
Laksørred fra Oktober inkI. til Fe
bruar. 

Besejlingen af Grenaa Havn. 
I Artiklen med ovenstaaende Over· 

skrift i l\tledlemsblaoets sidste· Nr. 
fandtes følgende' to' Fejl, sOpl berles 
rettede: Linie 21 og 22 f. o. staar 
"øst om Fornæs i ca. 5 Fod Vand" 
skal være 5 Favne Vand. Linie 8 
f. n. staar ,,9r norden for NNV." 
skal være VN V. 

Fiskerikonferencen i 
Stockholm. 

(Fortsat). 

B. Den biologiske Undersøgelse. 
Under denne E,ubrik falder alle 

Undersøgelser- Dver Fiskebestanden 
i Nordsøen, østersøen og flere Steder, 
saavel rent videnslmbelige Under-



søgeiser over Fiskenes Udvikling 
(Punkt I) som praktiske Fiskerifor
søg (Punkt II) og "Fiskeristatistik 
(Punkt III). For det første maa 
man nøje studere Fiskeæggenes og 
Fiskeyngelens Forekomst i Havet. 
De fleste økonomisk vigtige Fiskes 
Rogn lægges og udklækkes frit fly- -

, dende i Havets øvre Vandlag. Man 
finder disse saakaIdte "ppIagiske" 
Fiskeæg flydende blandt andet Plank
ton navnlig i Vinter- og Foraars
maanederne, Februar-Maj i Nord
søen. De flyde ikke udelukkende i 
selve Overfladen af Havet, men fin
des ogsaa svævende i de nedenunder 
liggende Lag, idet Æggene sprede 
sig i den Dybde af Havet, hvor 
Vandet har samme specifike Vægt 
som Æggene selv. Det maa der 
især tages Hensyn til, _ hvad vore 
egne Farvande, Skagerak og Katte
gat betræffer, hvor Vandlag af uens 
specifik Vægt ere lejrede ovenpaa 
hinanden. De fleste Fiskeæg findes 
her nedsænkede under Overfladen, 
hvilket beskytter dem imod at for
tæres af Søfugle ~om Edderfugle og 
andre. I Planktonfangsterne finder 
man disse Fiskeæg indstrøede som 
glasklare Kugler, ofte indeholdende 
en far~et Oliedraabe eller lignende; 
gennem den forholdsvis betydeligere 
Størrelse _ adskille de sig fra de mi
kroskopiske Plankton· Organismer. 
Man troede tidligere,at Fiskene 

_ samledes paa visse Fiskebanker for 
at lege og ventede derfor at finde 
Havet særligt rigt paa Fiskeæg i 
Egnen af saadanne Banker. Derfor 
vakte det nogen Opmærksomhed, da 
de tyske Forskere, Hensen og Ap
Btein i Vinteren 1895 fanot Æggene 
af de sædvanlige Fiskearter, saasom 
Torsk, Lange, Rød~pætte o. s. v., 

temmelig" jævnt spredte over store 
Dele af Nordsøen, hvilket viste, at 
nogen Samling af de forskellige Fi
skearter i Stimer under Legen og 
for dennes Skyld ikke finder-Sted, 

,idet mindste ikke paa Nordsøens 
Omraade. Fordelingen af de flydende 
Fiskeæg i Havets Overflade ør til
med paa store Strækninger, .saa re
gelbunden, at man kan haabe gen
nem kvantitative Fangster, (hvorved 
et vist Rumfang af Vandet gennem
fiskes, og de indfangede Ægs Tal 
beregnes) at faa en omtrentlig Op
gørelse af den aarlige Produktion af 
Æg og Unger af de forskellige. Fi
skearter i Nordsøen. De Tal, man 
paa denJ?e Maade forsøgsvis har ud
regnet, ere ganske vist meget store, 
men de pege dog ikk~ paa nogen 
M aade hen paa, at en ubegrænset 
Produktion finder Sted. Konferencen 
foreslaar at fortsætte og udvide disse 
Undersøgelser i kvantitativ Retnin'g 
og henviser derhos til den Beskri· 
velse, Professor Hensen har givet i 
et særskilt Bilag til Resolutionen 
(Affendix 1.). 

Foruden Fiskeæggene skulle ogsaa 
de spæde Unger og Yngelen paa 
senere U {lviklingsstadier undersøges, 
navnlig med Hensyn til den Næring, 
de have indtaget, og som findes i 
deres Tarmkanal, deres Tilvækst, 
deres Vandringer o. s. v. 

Praktiske Fiskeforsøg skulle an· 
stilles, saavel ude i det aabne Hav 
paa de vigtigste Fiskepladser som 
nærved Kysterne og i Fjordene in
denfor Territorialgrænsen, af Fiske
fartøjer fra de. forskellige Lande, 
sw,rligt udrustede til disse Undersø
gelser, hvorved der bør træffes Over
enskomst om Ensartethed i Fangst
apparaternes Konstruktion og lige-



ledes' Ensartethed med Hensyn til 
, Beskrivelser og Angivelser af Fttng

stens Størrelse og Beskaffenhed. 
He'rved henvises til den Praksis, som 
er bleven anvendt af Fishery Board, 
i Skotland. 

For at udforske visse Fiskearters 
Vækst '~g Vandringer anbefaler Kon
ferencen, at Mærkning af Fisk, f. 
Eks. Laks, Rødspætter o. s. v., hvil
ket længe er udført i visse Dele af 
Nordsøomræadet, herefter skal ud
føres i stor M aalestok og udstrækkes 
over store Dele af .Havet.Forslaget 
herom stilledes af en af de svenske 
Delegerede ved Konferencen Dr. 
Trybom. V ægten af denne U nder
søgelsesmethode kan næppo overvur· 
deres. I Danmark har den under 

"Dr. Peter.-;ens Ledelse givet de vig· 
tigste Oplysninger vedrørende Flyn-

. derfiskenes Vækst og U d vikling, og 
den nylig indgaaede Konvention 
mellem Sverrige og Danmark ved
rørende Rødspættefiskeriet i Katte
gattet er helt- og 40ldent grundet 
paa disse Undersøgelsers Resultat. 
Denne Konvention er altsaa værd 
at lægge Mærke til, da det er den 
første internationale Overenskomst 
vedrørende Havfiskeriet, som er 
grundet paa videnskabelig Under
søgelse,. 

Disse praktiske :B'iskeforsøg under 
Kontrol og viderskabelig Ledelse ere 
sikkert for en stor Del egnede til 
a.t udføres om Bord i de almindelige 
]"'iskefartøjer med de sædvanlige 
Redskaber. Det er klart, at naar 
man vi! prøve Indvirkningen af Traw
ling, Snurrevaadsfiskeri o. s. v. paa 
Fiskebestanden ,i et Farvand, saa 
maa man fiskB med de Redskaber, 
Fiskerne anvende. Men den Me
ni~g gjorde sig stærkt gældende lU'" 
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denfor Konferencen, at de sædvan
lige Fiskefartøjer ikke ere tilstræk
kelige i hvert forekommende Tilfælde. 
De fleste af Nordsølandene blive 
derfor nødte til at lade bygge ny 
Fartøjer, udelukkende bestemte til 
Fiskeriforsøg i aaben Sø. Norge og 
Danmark have allerede anvist Midler 
til dette Formaal. 

Paa Resultaterne af disse prak
tiske Fiskeriforsøg samt de statisti-
ske Opgørelser af den ilandbragte 
Fisks Antal, V ægt og Salgsværdi, 
hvilke Konferencen vil ori.ne efter 
fælles Principper i alle Landene 
nærmest indrettede som Rapporterne 
fra Fishery Board i Skotland, er 
det, at Grundvolden for internatio
nale Overenskomster angaaende Hav
fiskeriet nærmest skal bygges. Kon
ferencen har ikke fundet Grund til 
at udtale sig om de netop for Tiden 
saa brændende Spørgsmaal angaa
ende Nordsøens Opfiskning ved Traw
ling eller de territoriale Grænsers 
U dstrækning eller Fredning af visse 
Omraader af Havet o. s. v., alene 
af den Aarsag, at de objektive 
Grunde, hvorpaa slig3 Udtalelser 
skulle støttes, ikke endnu ere erhver
vede. Konferencens Opga ve har 
været at vise, hvorledes disse Grund
lag for internationale Overenskomster 
skulle skaffes til Veje, og Vejen, 
som den har anvist, er følgende: Vi
denskabelige Undersøgelser af de 
nyttige Havdyrs Eksistensvilkaar i 
N ordhavet, Nordsøen og østersøen 
i' Forening med praktiske Fiskeri
forsøg og. en tilforladelig Statistik. 
Man maa have Rede saavel paa 
Produktionen af Fisk og Fiskenæring 
i Havet som. paa Konsumeringen og 
dens økonomiske _Forudsætninger! 
Det maa indf0mmes7 at dette er en 



besværlig Voj at gaa, men ,det, er 
den eneste mulige. Ingen Stat skal 
indskrænke ellel' taule Indskrænkning 
uf undre i sin Fiskerinæring paa 
Grund af ubeviste Klagemaal. Den 
godtroende Lovgivnings Tid er forbi, 
den rationale Lovgivning 'er endnu 
ikke kommen. Hvor længe ~et kan 
vare, beror paa, hvorledes det viden
skabelige og praktiske U ndersøgel
sesarbejde organiseres og drives. 
l\'Ian maa imidlertid herved ikke 
glemme, at under el} Sammenslutning 
af Nordsølandene til e~ sligt fælles 
Formaal vil maJ! komme til at raade 
over saa storartede Hjælpekilder, at 
Arbejdets Fremadskriden ikke paa 
Forhaand kan bedømmes i Forhold 
til, hvad' der hidtil er vundet gen
nem de enkelte JJandes Arbejde, eller 
med dette som l\-faalestok. 

(Fortsættes. ) 

Halsnæsfiskerierne 
Af O. Brammer. 

(Sluttet.) 
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Man søger paa enhver Maade at 
tilfredsstille de mange og store 
Krav, > del: stIlles. Arbejdet er ud
mærket ledet, og udføres hurtigt, 
saa at det giver det størst mulige 
Resultat i kort 'rid, og det er netop 
det, hvorom det gælder, da der er 
Overflødighed af Arbejde, der ligger 
for, næppe er det ene Krav fyldest
gjort, for der rejser sig ny. I den 
korte Tid, der er arbejdet ved Ud
dybningen af Hundsted ~g Lynæs 
Havne, er der allerede udrettet store 
Ting. Fiskerne u~tale da ogsaa høj
lydt deres Tilfredshed og ~Paknem
lighed for, hvad der her udrettes, 
0i der ir ogsaa al Grund til at være 

Bevillingsmagten og Vandbygnings
væsenet taknemlig herfor. 

Imod Sædvane gave flere Forsøg 
paa at fiske Sild i August ~faaned 
højst ubetydeligt Resultat, fOl~mo .. 
dentlig paa Grund af Stille og Varme, 
da Silden ikke "rører sig'~, som det 
hedder, eller maaske endnu :ikke er 
kommen ind paa vere Fiskepladser 
omkring Anholt og Hesseløen. Ikke 
desto mindre var der allerede an
kommet mango "Sild~prangere", 
baade til Hundsted og Lynæs i 
den Formening, at der maatte være 
gode Forretninger at gøre, fornemlig 
ved at komme først ud i Landet eller 
til de nærmeste Købstæder med den 
ny og fede Efte.raarssild. Den Sild, 
der kom i Havn, blev derfor ogsaa 
drevet ordentlig op ved Auktionerne, 
endog indtil 31/ 2 Kr. pr. Ol. I alt 
blev der kun fisket ca. et Par hun
drede 01 Sild i August Maaned eller 
for ca. 700 Kr., medens der i tidligere 
Tider i denne Maaned har været, 
fisket et Par tusinde Ol Sild til 2 
Kr. pr. Ol. De Fiskere, som eje 
Aalekvaser, og som drive med Vaad 
i Isefjorden, havde bedre Held, idet 
disse, efter hvad der er opgivet, 
have fisket ca. 10,000 Pd. Aal å 
40 Øre 4000 Kr., Laks 250 Pd. 
å 50 Øre 125 Kr., Torsk 300 
Pd. å 12 Øre 36 Kr., Rødspætter 
600 Sno a 1 Kr. ,,-= 600 Kr., Tunger 
500 Pd. a 50 Øre 250 Kr., 
Skrupper og Sletter 700 Sno a 50 
Øre ~-= 350 Kr., 800 Pd. Aale .. 
kvabber a 3 Øre 24 Kr. I Slut .. 
ningen af August begyndte Ruse. 
fiskerne at sætte deres, Ruser ud, 
baade i Kulhusrenden og ved Lynæs 
samt i Isefjordens Indløb paa begge 
Sider, lUen U tlbyttet val ikke nævne'" 
værdigt endnu, kun nogle faa Pd., 



, 

.mest til eget Brug, saavelsom Ulke, 
Aalekva bber o. ds!. til Hønsene og 
Svinene. 

I Septefnber Maaned fiskedes ho
vedsagelig Sila m~d 17 store Dæks
baade fra Hundstød og 16 fra Lynæs 
Havne a 5 :Mands Besætning og 
omtrent 100 Næringer pr. Baad. 
Fiskepladsen var som sædvanlig om
kring Anholt, men påa Grund af 
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_ Stille og Varme var Udbyttet kun 
tarveligt i den første Uge, i de 3 
følgende Uger derimod særdeles godt, 
dog egentlig kun enkelte Dage med 
gunstig Lejlighed, o: nordlig Vind 
og Bramsejlskuling. A.f saadanne 
Dage kan nævnes den 9de, 10de, 
.17de og 20de Septbr., da næsten 
alle Baadene kom i Havnen med 
fra 50 til 400 -aI Sild til Pris fra 
21/ 2 til 3 Kr. og derover pr. Ol. 
Den meste Sild afsattes til Prangere, 
som der va:r:mange af,. den ~ mindste 
Del gik j Eksport til Røgerierne i 
Kiel o. fl. Steder. Ogsaa en mindre 
Del til Røgeriet paa Frederiksværk, 
fordi Priserne ere for høje, til at 
det kan lønne sig at røge dem. 
Mærkeligt er det, at der i Aar næ
sten ikke ses en l\1akrel paa Garnene, 
hvad derimod, som det vil erindres, 
i Fjor var Tilfældet; disse smaa 
Makrel egne sig særlig godt til Røg- . 
ning og ere meget efterspurgte. 

De1'l. 22cle og 23de September vare 
alle Baadene sejlede ud i Magsvejr, 
men >tie vare næppe naaede nd til 
Hesseløen~ førend der rejste sig en 
orkanagtig Storm af SV 0' saa Baa
dene maatte søge I.Jæ ved Øen, indtil 
Vinden løjede af, og de kunde sejle 
ud ved Anholt og give deres Garn
længder. Kun et Par Baade kom 
i Havn medea. 150-200 Ol Sild, 
Resten luaatte paa Grun<1 af Mod-

vind sejle til Helsingør og til Sverige 
med Fangsten, som for øvrigt var 
god, fra 100 til 500 Ol Sild pr. 
Baad, men Priserne vare ikke saa 
høje som hjemme, og selvfølgelig 
Udgifterne større til Transport af 
Garnene til Tørrepladser, Hænge
penge o. dsl. En Baad havde endog 
560 Ol Sild, som blev e solgte i Hel
singør til Pris fra 11/ 2 Kr. til 2,25 
Øre pr. Ol. Paa denne Maade er 
der nok gaaet 3-4000 Ol Sild andre 
Steder hen end til de hjemlige Havne, 
som derved tabe Havneindtægterne 
- 2-21/ 2 pOt. af Bruttoindtægten. 
Desværre stod Vinden dep øvrige 
Tid af Maaneden sydlig, hvorfor 
U dbyttet enten blev mindre- eller 
aldeles intet; og af samme Grund 
blev Silden tildels splittet ad eller 
fordrevet nord paa, kom derfor kun 
i ringe Antal ind paa Fjorden til 
stor Skuffelse for de Fiskere, som 
pleje at fiske indenfjords med Smaa
baade a 2 Mands Besætning, nemlig 
efter Sigende næppe for 5 Kr. pr. 
Mand. Da Sildefiskeriet rimeligvis 
vil blive fortsat noget ind i Oktober, 
og det altid varer et Pal Uger, inden 
alle Baadene have indbetalt deres 
Havnepenge til Havnefogderne, saa 
kan det samlede Antal Ol endnu 
ikke . opgives nøjagtig, men For
tjenesten pr. Baad maa kaldes' 
god, over at Middelaar, paa Grund 
af de usædvanlig høje Priser paa 
Silden i hele Fisketiden. Det maa 
imidlertid bemærkes, at Baadenes 
Antal, altsaa ogsaa Fiskernes, er 
betydeligt forringet i de senere Aar 
til Sildefiskeri, dels fordi en Del 
Fiskere foretrække at fiske Aal med 
deres Vaad og Kvaser, og dels fordi 
der nu er Mangel paa Hælvteemænd. 
I det saakaldte ,,~ikkelsnæ" 1 dea 



sidste Uge af September, blev der 
sat en stor Mængde Ruser ud Side 
om Side langs Kysten lige fra Hund
sted Havn til Lynæs ",Næb", mindst 
50 Ruser (af Hundsted Fiskere) i 
Isefjordens Indløb. Fra Lynæs 
"Næb" til Sølagel' og derfra til 
"Jydestænget" henved 100 Ruser 
samt 80 Ruser fra Kulhusene. Ud-

, byttet kan foreløbig angives til 20 
Pd. pr. Ruse a 45 Øre, men da 
Ruserne nok skulle staa ude i et 
Mørke til, saa vil det samlede U d
bytte komme paa Oktober Maaned. 
Kvasefiskerne ·have hele Maaneden 
fisket Aal, Torsk og Fladfisk om .. 
trent som i August for 'ca. 5000 
Kr. i alt. 

Det synes saaledes, som om Aale
bestanden, trods den uhyre Opfisk
ning baade med Vaad og Ruser, 
ikke aftager endnu, hvadinan ikke 
uden Grund forlængst maatte have 
antaget. 

Fodring af Ørred. 

Fra Holstebro skrives der til os 
under 29. Oktbr. 99: 

Herværende Fiskeriselskab "Frøjk" 
har nu i denne Maaned tømt sine 
Damme, og følgende Resultater om 
Tilvæksten i afvigte Halvaar i to 
Opvækstsdamme, hvori henholdsvis 
et- og toaarige Ørreder (Regnbue
forel og Bækforel) have været fodret, 
kunne meddeles. 

I en Dam paa 1/5 Td. Land ud
sattes i Foraaret 3165 etaarige Eo:
l'eller, 4 a 7 Tom, lange, af Vægt 
129 Pund, og 23 Karper, af Vægt 
29 Pund. Ved Dammens Tømning 
i Fl'.dags og Lørdags fandtes 2792 
Per.Uer, af V ælt 1081 Pund., og 23 

Karper, af Vægt 461/ 2Yund. Halv
aarets Tilvækst var altsaa 952 Pund 
Ørred og 171/ 2 Pund Karpe. Til 
Fodring var anvendt 4700 Pund 
Slagteriaffald (Milt og Lunge) til en 
V ærdi af 185 Kr. 

l en Dam paa 1/25 Td. Land ud
sattes i Foraaret 317 to-aarige' Fo
reller, 7-12 Tom. lange, Vægt 92 
Pund. Ved Dammens Tømning i 
Torsdags fandtes 312 Stkr. af Vægt 
256 Pund, altsaa en Tilvækst af 164 
Pund. Til Fodring var anvendt 
1200·Pd. = 36 Kr. 

Beregnes Værdien af Foreller til 
80 Øre, af Karper til 50 Øre Pundet, 
er Værdien af Tilvæksten i Halv
aaret fol' førstnævnte Dam 770 Kr. 
35 øre. Med Fradrag af Foder
udgiften bliver Nettoindtægten 585 
Kr. 35 Øre for 1/5 Td. Land. For 
den anden Dam bliver N ettoindtæg
ten 131 Kr. 20 Øre -:- 36 Kr ....... 
95 Kr. 20 Øre af 1/25 Td. Land. 

Dammene have blød Bund, en 
Dybde indtil P/4 Al. og et Vand
til1ø.b af 7 Potter i Sekundet. Den 
mindre Dam optager Afløbsvandet 
fra den størl'e. 

Saaledes viser det sig, at en ra
tione] Ørreclopdrætning kan give et 
godt Udbytte, naar tilstrækkeligt Til
løb af Vand haves, og Dammen be
sættes med kraftige et- eller to-aarige 
Fisk. . x. 

Fiskeriloven. 

I l!'olkethingets Møde den 2!de 
Oktober var Lovforslaget om Salt
vandsfiskeri til . lste Behandling. 
Efter Bemæl'keinger af Ohr. Ravn 
og Trolle, der begge anerkendte, at 
de la.a.øede Vandel Ar.alat' ere i.d-



ikrænkede, men ønskede dem yder
ligere formindskede, og af Land
brugsministeren, der udtalte, at 
Hensigten med Lovforslagets Fore
læggelse i dets næl'værende Form er 
at fortsætte· Forhandlingerne fra i 
Fjor, gik FOl'slaget til anden Be
handling og henvises til et IT dvalg 
paa 15 Medlemmer, til hvilket se
nere er valgt: Bønløkke, P. Peder
sen, Blem, Frederiksen, H. ~ladsen, 
Ma.rkvorsen, H. Jensen (Hjørring A.), 
Sv. Høgsbro, J. Jensen (Aalborg A.), 
Ousen, Dalsgaard, H. Jensen (Svend
borg A.), N. Andersen, Trolle og 
O. Rasmussen. 

Derefter var Lovforslaget om 
Fredning af Laks og Ørred i Ran
ders Fjovd og Gudenaa til 1ste Be
handling. Efter en længere Debat, 
i hvilken baade Ønsket ,om Lakse
gaardens Nedlæggelse og om dens 
Opretholdelse kom til Orde,. gik For
slaget til anden Behandling og til 
et Udvalg paa 11 Medlemmer, hvor
til i et senere Møde vælges Bjerre, 
R. Hansen, K. Kristiansen, A. Ohri
stensen, P. Nielsen, J. Sørensen, 
Byt-, Jensen, Sloth, Trolle og Knud
sen. 

Danske Fiskeres Ulykkes
forsikring. 

Det herom i Folkethinget af Hr. 
Johannes Hage fremsatte Forslag 
var i Mødet den 26de Oktober til 
første Behandling. Efter anbefa
lende Udtalelser af Trolle, J. C. 
Ohristensen, der' udtaler, at der nu 
er tilvejebragt temmelig fyldige Op
lY~lDinger til Sagens Belysning, J. 
J'ensen og Indenrigsministeren gik 
FOfalas.t til anden- Behandlini og 
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til . et Udvalg paa 15 Medlemmir, 
hvortil i et senere Møde valgtes: 
Laust Rasmussen, J. O. Ohristensen, 
Køedt, Alf. Ohristensen, Thomas 
Larsen, Moestrup, Bælum-Jensen, 
Bluhme, V. Jensen, Ousen, Jensen .. 
Flø, Lohmann, Johannes Hage, N. 
Andersen-Søholm og J. Jensen (Kø
benhavns 10de Kres), 

Mindre Meddelelser. 

Anholdte Trawlere. Fra Frede
rikshavn meddeles d. 28. Fiskeri
inspektionsskibet Absalon indbragte 
i Aftes hertil Damptrawleren Hugo 
af Bremerhafen, som var truffen 

,fiskende paa dansk Søterritorium 
ud for Hanstholm. Paa Hjemturen 
herfra og til Frederikshavn obser
veredes Damptrawleren Sagitta af 
Gestemiinde, ligeledes paa dansk Sø· 
territorium; Kaptajnen undskyldte 
sig med, at der var gaaet Brud paa 
Maskinen, hvilket Absalons Maskin
mester imidlertid efter foretagen 
U ndersøgelse erklærede for usandt· 
Ved den af Søretten afsagte Dom 
idømtes Hugo en Bøde af 200 Kr. 
og fik Traw~en konfiskeret, Sagitta 
slap med en Bøde paa 50 Kr. 

Slimaalens Æglægning. I N at ur
historisk Forenings sidste Møde gav 
Cand. Ad. Jensen nogle Meddelel
ser om Slimaalens aflagte Æg. Med
deleren havde været saa heldig at 
kunne undersøge en Klump Æg af 
den lavtstaaende Fisk, Slimaalen; 
disse vare sendte fra Færøerne, 
hvor de vare komne op fra Have'! 
ved et eller andE:'t Fiskeredskab. 
U a.gtet mange Forskere tidliger, ha,.1 
I,jort sig :stort Belvr.r Ølld' at .ri-.t 



disse Æg for Dagens Lys, var det 
dog hidtil ikke lykkedes; man havde 
skrabet efter dem paa Steder i Havet, 
hvorSlimaalen findes iMængde, og man 
havde holdt drægtige Slimaal i Fan
genskab i længere Tid, men alt uden 
Resultat. 

l\1eddeleren gaven nøjagtig Skil
dring af disse ejendommelige Æg, 
som i hver Ende ('re forsynede me'd 
et Bundt af Kroge, hvormed de 
sidde fast i en traadet Masse, denne 
er udskilt af Kirtlerne langs Siden 
af Dyret og fæstet til Genstande 
paa Havbunden, hvor altsaa Æggene 
ere forankrede. Til Slut viste Fore
dragsholder.en det Præparat, hvorpaa 
hans Undersøgelser vare grundede. 

Uskadeliggjort Vrag. Vragt af 
Galeasen "Imanuel", der laa mel
lem Holmetange og Feggerøn i, 
Limfjorden, er nu blevet gjort 
uskadeligt, og Stedet har 16 Fod 
Vand. 

En stor Aal. Fisker Niels J en
sen af Rønland her i' Sognet havde, 
skriver vor Meddeler paa Harboøre", 
forleden det Held i sin i Limfjor
den udsatte Ruse bl. a. Fangst at 
tage en Aal, der viste sig at have 
den anselige Vægt af syv Pund. 

Denne sjælden store Aal havde en 
Længde af 2 Alen. DE'DS største 
Omkreds var over 7 Tommer. 

En Perle i en Limfjordsøsters. 
Den 16. Oktober sad en Herre paa 
et Hotel i Bergen og delikaterede 
sig med en Portion Limfjordsøsters· 
Under Aabningen af et af Skal
dyrene fandt han en vandklar, skin
nende Perle af Støneise som en 
lille Ært. Han bragte Perlen til 
en Juveler, der erklærede, at han 
ap.sloiV ferdien .til 300 Kr. 

Stor Aalefangst. I &gyndelsen 
af Oktober l\1aaned fangedes i Glen
strup Aalekiste en N at ca. 1000 Pd. 
A al. 

l\fage til Fangst pau en N at mindes 
Aaleklistens Ejere ikke nogensinde 
tidligere tilnærmelsesvis at have haft. 
Enkelte af Aalene vejede 4-5 Pd. 
Stykket. 

Aalens Vandringeer. Ved Biolo
gisk Stations Foranstaltning er der i 
Sommer bleven paabegyndt en Op
tælling af de Aaleruser, der findes 
i Farvandene ved vore Kyster. Dette 
Arbejde ventes fortsat og fuldføi't i 
I~øbet af næste Aur. Derefter fo
retages Kortlægning af Ruserne, sau 
man kan vente. en Fremstilling fra 
Stationen til Belysning af Aalenes 
Vandringer langs Kysterne. 

Rgnebueørred i Saltvand. Siden 
forrige Meddelelse (lYledlemsbladet 
Nr. 36 fol' 9de September) er der 
atter i Hobro Fjord fanget en Regn
bueørred, nemlig den 6to Oktober. 
Den vejede ogsaa et Pund. I 
Forbindelse hermed vil det interes
sere, hvad den dygtige Fiskeav]er 
S. Juff'e (Sandfort v.Osnabl'lick) 
skriver i Brev til mig angaaende 
Fangst af Regnbueørred i Flensborg 
Fjord. I Sommeren 1897 modtog 
en Hr. Schlichting i Flensborg 6000 
Stkr. unge Regnbueørreder fra Aarets 
U dklækning. De bleve udsatte i en 
Dam, som ligger omtrent 300 Fod 
fru Kysten. Kort efter Fiskenes 
U dsættelse kom der Brud paa Dam
mens Dæmning, og Fiskene slap ud 
i Fjorden. Men i dette Efteraarhave 
Fjordfiskerne fanget flere Regn bue· 
ørreder (til en Vægt af 1-11/ 2 Pd. 
Stykket), ja i Maj d. A. endog gyde
færdige Fisk. ]\lIan kan efter 
disse Erfaring.er, ikke tvivle .pm1,. at 
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,Regnbueørreden, foruden at være en 
~'ypperlig Damfisk, passer for vore 
Fjorde, og at der derfor vil være al 
G rund til at udsætte den prægtige 
Fisk i Vandløb, som munde ud i 
Fjordene. Regnbueørredens Vækst 
i Saltvand overgaar jo langt den 

hjemlige Ørreds. Arthur Fedderøe •. 

Fiskeriberetninger. 

Storbæltftskeriet. 
27. Oktober 1899. 

Slipshavn, d. 
Aalefiskeriet 

her paa Kysten har i denne Maaned 
været nogenlunde efter Ønske. Det 
har forøvrigt været meget variabelt. 
Paa NybOl'g Fjord har det saaledes 
givet et særdeles daarligtU dbytte, 
og ved Kongsbøj har der været god 
Fortjenest. 

Løgstør Bredding, den 27 Okto
ber. Aalefiskeriet el' nu paa det 
nærmeste til Ende denne Gang. 

Gennemgnaende maa Udbyttet be
tegnes som ringe.< Ganske en kelte 
Fiskt''fe have været saa heldige at 
fiske for 5-600 Kr. 

Lemvig, den 20. Oktober. Byens 
Torv var i Gaar Eftermiddags til
ført lidt fersk Havfisk, der betaltes c 

med høje Priser. Denne Vare har 
ikke været falbudt her siden Begyn
delsen åf :Maj. 

Godt Aaleftskeri. Faaborg, den 
20 Oktober 1899. Aalefiskeriet har 
i dette Efteraar været saa \ rigt her 
ved Kysten,· at man næppe kan op
vise Magen dertil i den sidste Snes 
Aar. EftN' hvad fagkyndige udtale, 

• kan man antage,. at der her fra 
Byen og de nærmest beliggende Fi
skerleje er fisket for et Beløb af 
paa det nærmeste, 100,000 Kr. P. 

Harboøre,· den 28. Oktober 1899 
Ugen har bragt uroligt Vejr, endog 
orkana.gtig Vestenstorm i Tirsdags. 
Man har åf den Grund ikke kunnet 
forsætte det i forrige Uge begyndte 
Forsøg paa at fiske Kuller og Torsk, 
der for enkelte Baadelavs Vedkom
mende gik op til 15 ~nese Kuller. 
Man maa nu haabe, at Stimerne 
ere drevne ind for Kysten, saa at 
man kan gøre god Fangst ved først 
indtrædende "Hav,vejr". Det trækker 
endda længe nok ud, inden man 
dette Efteraar kan faa Sæsonen. 
aabnet. 

Holbæk, den 29. Oktober 1899·. 
Den væsentligste Del af Fiskeriet 
her pan Isefjol'den nærmer sig nu 
sin Afslutning, der kan jo nok i 
Vinterens Løb finde noget Fiskeri 
Sted ved Aalest.angning, Torskefi
skeri og Muslingefangst, men det er 
ikke nær alle Fiskerne, der deltage 
i disse Fiskerier, for· det første 
fordi Udbyttet ofte er ring.e, og for 
det andet fordi Fiskerne her paa 
Fjorden have en kolos,al Mængde 
Redskaber særlig Bundgarn, Aale
og Rejel'user, Drivgarn og flere 
andre Slags Garn, . som ofte lægge 
Beslag paa Fiskernes Tid det meste 
af Vinteren, da de skulle udbedres 
og istandsættes paa den Tid af 
A aret, hvor Indtægten er ringest. 

August Maaned har været den 
daarligste Fiskemaaned i Sommer
sæsonen. Af Rejer er der næppe 
fisket 300 Pd., medens der er fisket 
ca. 10,000 Pd. Aal fra 32-36 Øre pr. 
Pd., af Skrupper er der forhandlet 
ca. 8000 Pd. It 10 øre. 

Fiskeriet i September har været 
noget bedre, der blev i d.enne Maa
ned fisket en Del Sild j Silden ske 
riet gav dog kun noget væsentliit 



Udbytte -i knap ep halv Snes Dag-e. 
I dette Fiskerideltoge henved 60 
Baade med en Besætning af ca. 
120 Mand med over 1000- Sildenæ
oinger, og Udbyttet var over al 
Forventning, ca. 4000 Ol til V ~rdi 
mellem 6-7000 Kroner. Sildefiw 
skeriet fortsæ,ttes med nogle Dages 
Mellemrum, eller naar der er Lej
lighed. Desuden er der fisket og 
forhandlet i Holbæk ca. 5000 Pd· 
Skrupper i112 øre, ca. 5000 Pd' 
AaI il 32 Øre pr. Pd., for Vaad og 
Ruseaal og 36 øre· pr. Pd., for 
Krogaal; endvidere er der fisket 
600 Pd. Torsk, il 15 Øre pr. Pd. 
og ca. 100 Pd. Ørreder il 60 0re 
pr. Pd. s. 

Frederikshavn, den 30. Oktober 
1899. Megen forgæves Sejlads, 
meget Arbejde, men kun ringe U d
byttte have vore Fiskere havt i sidst 
forløbne Uge. Med Undtagelse af 
i Lørdags har d~t omtl ent blæst 
hver eneste Dag 1 Ugen, det kunde 
ofte om Mor~enense ud til godt 

.. Vejr, hvorved Kutterne lokkedes 
ud, men op ad Dagen kom Kulin
gen igen, saa det blev kun til Slit
tage paa Sejl og Grejer, men ingen 
Fangst. I Lørdags havde nogle 

Kuttere dog Lejlighed til· at faa 
nogenlunde Udbytte fisl~et sammen, 
men langt den overvejende Del op
naaede intet Resultat. I Aalbæks-

, bugten og paa Herthas Flak havde 
en Del Kuttere fra 15-100 Snese 

: hver, en enkelt 200 Snese, Rødw 
; spætten vejede 9-13 Pd~ Snesen 

og betaltes med 1 Kl'. 50 0re-3 Kr. 
25 Øre pr. Snes. Kun ganske faa 
af de under Læsø fiskende Kuttere 
havde nævneværdigt Udbytte~ 20-
60 Snese pr. Kutter, vejende 12-
13 Pd' pr. Snesen og betaltes med 
2 Kr. 50 0re-3 Kr. '75 0re pr. 
Snes; ligeledes indkom enkelte Kut
tere fra Aalborgbugten med ·smaa 
Partier, _vejende 11-12 Pd. Snesen 
og betalte med 2 Kr.-2 Kr. 50 
Øre pr. Snes. Sildetilførselen fra 
Gøteborg har været nwget ringe; 
af Hummer tilførte s sammesteds fra 
ca. 1500 Stkr. og pr. Kvase fra 
Skaargaarden ca. 3500 Stkr. alt 
til herværende Forhandlere, medens 
ca. 3500 Stkr. fra Kristianssand 
afsendtes direkte til tyske Modta
gere; Prisen holder sig stabil om
kring 1 Kr. il 1 Kr. 10 Øl'e. pr. 
Pd. en gros ab Norge eller Sver-
rig. Kl. 

BEKENDTGØRELSER 

Kvase til Salgs. 
En Kvase, stor 566/100 ~rons, 

forsynet med Sejl, Rignhlg 
og andet Tilbehør, indrettet 
baade til Fangst og Trans
port af saavel AaI som Torsk, 
er billigt til SaJgs. Man be· 
hage deronr at henvende sig 
til Skipper Peder An· 
4,erM~~, Ny Tipperup, pr. 
Hlirillel;ik St. 

Annoncer' 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

]j'or lItaaende Avertissementer 
indrømmes betydelig Raba.t. 

Cin c1isller, 
der selv har Redskaber, kan 
faa et BUB med Jord ved 
Gudenaa til Leje og For
pagtning af Fiskeri i Gudenaa • 
og en tilstødende Aa. Man 
henvende sig paa Højeste
retsadvokat Nellemanns 
Kon tor, Frederiksbolm,s K&, 
nal Nr. 20. 
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Københavns 'Tilførsel af fersk 'Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 22. O kto ber til 29. Oktober 1899. 
- - ---

I · $ I ~:; 
br I.. r.. ~~I I bØj 

"1:1 o r.. Cl:> cg Cl:> r.. 
r.. CIS =. .... ~ «1= :5! O.c «Ir.. Cl:> >-

Tilført af: "1:1.... -"1:1 cg> =.- «I 

~.i I I- ~ 
~r.. "1:1 "1:1 

GI æ I 'i.) c: =.c: ::::I~ r.. 
CiS IIIS = "1:1 -c:~ r..(/,) c r.. cg cc =. :c >- t- c~ c<i .... 

c::I ~ I ti.> q::: ~a.. ~~ Ol) (/,) (/,)0 :Co « o 

Danske Fiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

1 fra Frederiksh. 3240 
4 fr~ andre Pladser 5310 32 1 903 360 

Danske Kvaser: 
2 fra Frederiksh. 11700 7 

19 fra andre Pladser 10260 125640 890 
svenske Fisker-

fartØjer ... 
pr Baad og Vogn 

fra nærligg~nde 8 

Fiskerlejer ... -864 4 1820 300 5 13150 2706 
pr. Jernbane & 7 9 

,Dampskib .. ,'. 19840 4236 200 11 2664 4 1414 1100 6 36760 2922 5650 5200 412 
--!---------------1------

5 

5' Ialt , .. 50350 4236 232 3578 129234 1400 49910 6M8! 5650 5200 4H! 
I 

1) Tunger, 2) 50 Pd. 'runger og 150 Pd, Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper. 5) Hornfisk. 6) Kuller. 
7) Aa!. 8} 2365 Pd. Aal og 341 Pd. Aalekvabber. 9) 150 Pd. Laks ,og 5500 Pd. Ørred, 

lait er der tilført 260433 Pd. 
Betalt Gennemsn.itspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,75-4,50, Kassefisk 

Kr. 2,50·-:-3,50 pr. Lpd.; Torsk, levend?..1 Kr. 1,40-2,25 pr. Lpd.; Sild, Kl'. 1,50-3,00 pr. 
Ol i. Aal, bl all kc> , Kr. 0,5.Ij-:-O,~2, gule, lir. 0,40--0,00 pr. Pd.;. La~s, Kr. 1,50 -1',75 "pr. Pd.; 
Ørled, Kr. 0,80-1,00 pr. Pd., Gedde, Kr. 0,35 0,55 pr. Pd., Rejer, Kr. 150 pr. Pd. 

Eckernførde Fiskeauktion' 
for Rødspætter, Sild, Bris~ing, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. lIøjeste Priser. 
H. ,1.Vledemann junior. 

Telegramad1·.: Fischwiedemttnn. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sel11Bei.i1Ie t A a l !to r g 188S og 

IX.hn knn 1888 -

a.nb&fa.le~ sit Ucliuug a.t alle Sorter 
Fiskekroge, sall. vel i Staal, Jært. 
eom Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forøondee mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde n. 

Københa.vn K. 

Alle Fiskesorter 
modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af-

.. regning garanteres. 

L.Dinesen, 
Gl. Strand "". 

Uvase il"I'Salgs I Fiskeredskaber. 1.,\., • Sølvmedallle Bergen 1898: 
Kvasen "Emanuel" af ' Undet't~gllede anbefaler sig 

Lemvig dr 131/ Tons medalleSlagsyaadogRuser: , " 2..' Flyndervaad tIl HavfiskerI 
godt udhalet, er bllhg haves altid paa Lager, andre 
til Salgs ved Henven- leveres hurtigst efter Bestil
delse til J P. Lau- lin g, no.gie brugte Rojeruser 

i J, . d haves til Salgs. 
r tse~, egln ø pr. J. P. Lauritseu, 
Nykøbmg, Jylland. Jegindø pr. Nykøbing M, 

5Jillig tilSalga. 
er et saa godt som nyt 
Bundgarn og en røgte 
Jolle med Dam paa 
Grund af Svaghed. , 

Fj.sker Jens Jensen, 
Ore, Masnedsund. 

Fiskeskipperskolen 
i~, Fre~eriks~åvn 

forbereder ElevtJr saavel til 
Fiskeskipper- som til Sætt.e
skipperprøven. Nærmere 
Oply~ninger meddeler Sko
lens Forstander, Naviga· 
tionslærer Bansen,eHav Be· 
styrelsens Formand" Konsul 
Christian 0100s. 
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Københavns" Mekaniske 
Net Ic. Gapn..,Fabpik 

.M. ,L. Utzon, KaPiendalsvej &6., 
TelefoD : Godthaab 191, 

leverer de 

1i8Redugtig8te .$undgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

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. 

Nylcjøbing p. Falster 
i 'Februar 1899 . . 

Færo.igsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N. Halmøe e 

Telefon 1.29. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Fiskenætfa briken "Danmar k", 
Grønnehave, Helsingø.·, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør",. 

rever&r efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bØdste 
Maskinør fOl'synede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aa1eruser., Aalerader, 
iRejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom·
uidsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. ti1.Dagens billigste Priser og i 
"bedste Kvaliteter. .."-alekuber, Kork, Flaa;ttræ og, Kateehu 
'haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

'.Redigeret af ~ø.\ld. mag. lVill. Lundbeck. - Trykt hos Jj't'lJ,nti Ohri,ttreu. Københavu 
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Nr. 45. 9. -Nove mb er .. 1899. 

Med.1.eXCLsb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Fra~tz 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. 

Indhold; ll'iskerikonferencen i Stockholm. -
Om ,Regnbueørreden. - Fiskeriet ved Bornholm.
Arrester<.lt Trawlbllsretning. - Mindre :Meddelelser. 
- Fiskeriberetninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Storm
gade 20 Stuen, København V, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanemose
gaardsveJ 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktl,onen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladtt naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandsknltnr 
Bestillinger modtages paa som

mergamle Karper a 10 Kr. pI> 100 
Stk. til Lev'el'ing i N ove m ber; Leje 
af Emballagø og Fragt beregnes 
ek:stra. Dansk Fiskeriforenings or
dinære :l\1:edlemmer gives 30 pOt. 
Rahat og g~atisVejledning ved An
læget i Au,debo pr. ~laarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pl'. 
Maarsø O<lsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Fiskerikonferencen i 
Stockholm. 
(Fortsættelse.) . 

C. Ledningen af det internationale 
Arbejde. 

Indretningen af en CentralanStalt. 
Forslaget herom er udgaaet fra 

Tysklands Side og danner KreJ.'nc· 
punktet i det Forslag, som paa Kon
ferencens første Møde fremsattes af 
de tyske Delegerede. Det tyske 
Rige har allerede tiltraadt fem Kon
ventioner vedrørende internationalt 
Samarbejde, hvoriblandt Post- og 
Telegraskonventionen, But'eauet for 
Ensartethed i 1\:1 aal og V ægt, 
det meteorologiske Obserrationsar
bejde o. s. v. og det er paa Grund
lag af Reglerne og Budgettet for 
disse Indretninger, at ilet tyske For
slag er udarbejdJ3t. Oentralanstal
tens Opgaver skulle i Følge Konfe
rencens Forslag være: 

a) At udarbejde ensartede Instruk
tioner for det hydrQgrafiske og bio
logiske Arbejde. 

b) At kontrollen} Apparaterne 



og indføre Ensartethed i U ndersø
gelsesmethoden. 

c) At udføre saadanne specielle 
U ndersøgelser, som overgives dem fra 
de samarbejdende Staters Side. 

d) At publicere periodiske Rede
gørelse og Bulletiner. 

e) ,At fastsætte fælles Regler, Sig
naturer, Farveskalaer tH Kort o. s. v. 
til Brug ved Publikation og Frem
læggelse af Resultaterne. 

f) Tid efter anden at prøve de 
telegrafiske Underhavskablers elek
triske Ledningamodstand. Del' maa 
herved gøres opmærksom paa, at et 
af de : sikreste lVIidier til at opdage 
smua TemperaturfOl'andriger ved 
Havbunden paa de store Dybder 
bestaar i Opmaaling af disse Kab
lers Ledningsmodstand. 

Det internationale Arbejde skal 
nærmest ledes af et Raad, hestaa
ende af to Medlemmer valgte af 
hvert Land. Centralanstalten skal 
forestaaes af en Generalsekretær og 
hans Assistenter, alle valgte af det 
internationale Raad. 

E vis Generalsekretæren er Fag
mand i den hydrografiske Videnskab, 
sIml hans første Assistent være. bio
logisk Fagmand eller omvendt. Sæ
det for Centralanstalten bestemmes 
af de samarbejdende Landes Re
geringer, og der bør hertil vælges 
et Sted med passende og heldig 
Beliggenhed for hydrografiske og bi
ologiske Undersøgelser. Budgettet for 
Centralanstalten er af Konferencen 
forslagvis ansat til 4,800 Pd. Str1. 
eller 86,400 Kr. I det oprindelige 
tyske Forslag gik Aarsbudgettet kun 

. op til 42,750 Kr., og hver Stats Bi· 
drag var beregnet efter Beregnings
maaden for de øvrige inter nationale 
Konventioner. I Følge dette tyske 
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lforslag skulle de tre 'Stormagter 
Rusland., ,Tyskland og England bet~le 
et Aarskontingent af 11,250' Kr. og 
hvel' af de mindre Stater 2,250. I 
Konferencens Forslag er Budgettet 
forhøjet tH noget mere end det 
dobbelte a f dette Beløb. Denne 
Forhøjelse foranlediges ved, at Kon
ferencen har accepteret Nansens 
Forslag om i Forbindelse med Cen
tralanstalten at oprette et Forsøgs
laboratorium for hydrogl;.afiske og 
biologiske Arbejder, hvis aarlige Ud
gifter er regnede til 38,500 Kr. 

(Sluttes.) 

Om Regnb.ueørredens 
Vækstevne, ogsaa naar den er ble
ven ~ldre, vidner U"dfiskningen af 

. nogle Damme ved Cleysingen, som 
drives af den indsigtsfulde Fiskeav
ler C. Arens. Samtlige Damme er 
hver 2 Are stor (1 Are ca. 1015 
Kv. Fod), og Fiskene vare udsatte 
Vaar: 

I Dam 13 
var indsat 139 Stkr. = 385 Pd. 
og fiskedes 135 591 -

I Tværmaal ved Indsættelsen pi·, 
Stk. 23

/ 4 Pd.; ved U dfiskningen 4 1/ 3 

Pd. ~5 Stkr. vejede 7-8 Pd.; 18 
Stkr. 6-7 Pd. 

I Dam 14 
var indsat 220 StIrr. 357 Pd. 
og fiskedes 217 601 
I Tværmaal ved Indsættelsen l'ig"e

ligt 12/3 Pd. pr. Stk.; ved Ddfisk
ningen 23/ 4 Pd. pr. Stk. 

I Dam 16 
var jndsat 333 Stkr. 259 Pd . 
og fiskedes 329 595 
I ~Pværmaal ved Indsættelsen 

Pd. pr. Stk.; ved U dfiskningen 14/ 5 

Pd. pr. Stk. 
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Det var ikke Maalet at drive. tril
væksten til det mest mulige,hvorful: 
lFiskene langfra mættedes, rnaar de 
ffodredes; til Trods for Fis'ke:p.es Al
f der og Størrelse var tt'ilvro1:U:sten alt
. saa rigelig. (Ff~er A11'6' Fischerei
. zeitung f. 1. ·N6Y·ltit. 1899. 

JJ1hur Feddersen. 

ÆiM~eriet ved Bornholm., 

. Desværre er her ikke meget at 
melde paa Fiskeriomraadet som kan 
have Interesse fol' 'Offentligheden, 
thi gode Resultater er der ikke at 
pege paa 'for vore ]'iskere, hvad 
Sommersilde:tlskeriet angaar. Paa 
Farsommeren fangedes en Del Sild 
:4f '-god ~K valitet, der bleve røgede og 
~sendt til København. Paa en Gang 
j den Tid stod ca. 18,000 Ol 1'ø· 
gele Sild paa Kvæsthusbroen i Kø
,lumhavn, som ikk(t< kunde finde Af· 
:sætning der, men maatte sendes til . 
Tyskland for dog at faa noget for 
dem. Det varede dog ikke længe, 
før der blev knappere og knap
pere om den, saa den gik be
tydeligt op i Pris imod de foregaa
ende .t\ar. 

Af den Grund er der adskellige, 
som ikke have faaet Sild til Ned
saltning til Yinterforbrug. Silden 
holdt sig gennemgaaende hele Som
meren fra 40-70 Øre pr. Ol. imod 
25 il, 30 Øre pr. Ol i det foregaa
e"Qde Aar. Efteraarssilden var der 
tll Tider kun sparsomt af, og der
for blev den betalt med en høj 
fris. Den gik for Størstedelen til 
Tyskland i fer~k og stegt Tilstand, 
men en Del ~ik til København i 
fersk Tilstand. Havde vi regel
Jll æssig Fart paa Tyskland blot 2 

Gange omU gen, vilde det være 
en stor Vinding for vore Fiskere. 

Torskefiskeriet er gaaet taaleligt 
god i dette Efteraar, paa de Dage, 
vi have haft Søvejr, især for Rønne, 
Arnager vg Nexø. Den sælges ho~ 
vedsagelig til K vaser og føres til 
København. 

Krdgelaksen.skeriet el' nu begyndt 
fdt 'enkelte Baades Vedk<;>mmencle, 
men der, er næsten ingen fanget, 
saa det tegner ikke godt. 

Saaledes som man nupaa alle 
østersø Kysterne fanger i }\:[assevis 
af smaa Laks hele Sommeren, saa 
er det at befrygte, at denne for 
vore Fiskere saa indbringende Fisk, 
vH forsvinde fra vore Farvande. 
Her er 2 Maader at faa dette Fi
skeri op igen, enten ved gennem 
internationale Bestemmelser at faa 
forbudt, at de smaa Laks maa fan
ges, før de have en 'V ægt af over 
6 Pd., eller ogsaa at der udsattes 
Millionvis af Lakseyngel omkring 
Born nolm og i de øvrige danske 
Farvande. der grænse til østersøen. 
Til at faa noget saadant s.at i 
Gang vil vel hengaa lang Tid, thi 
paa Fiskeriomraadet køre vi med 
Stude hed Landet, 

For Øjeblikket ere en Del af vore 
Fiskere meget opbragte over, at 
Konventionen med Sverrig er ved
taget, og de gaa sao. vidt i deres 
Udtalelser, at de nu mene, at Sven
skerne lige sau godt kunde faa hele 
Bornholm, naar den,;lleredehave 
faaet Territoriet. Her har været 
Havblik paa Fiskeriomraadet hele 
Sommeren, men det trækker op til 
Orkan. • Der skal vist meget til at 
stille af paa Stormen. 

Bo'rnholm' i Oktober·1899. S! 



Arresteret Tra wlerbesætning. 

. P,'ede/fikshavn, den 8. November. 
Damptræwleren "Royalist", Kaptajn 
Holmg"een, der i Gaar grebes i 
ulovligt Fiskeri nord for Skagep, er 
ved Sørettens Dom idømt en Bøde 
af 200 Kr. samt Konfiskation af 
Fangsten og af· Bagbords-Trawl. 
Styrbords-Trawl var i Forvejen mi
stet. 

Efter· Anmodning fra Justitsmini
steriet blev der i Søretten indledet 
Undersøgelse mod Føreren af den 
anholdte Damptrawler, som sigtet 
for at være den ~erawler, der paa 
Ønundarfjord ved Island havde væ
ret Aarsag til· 3 :Memleskers Død 
ved Paasejling af en Baad, hvori 
en Sysselmand med ft.ere befandt 
sig. 

Under Forhøret maatte Holm
green bek{>nde, at han falskelig 
havde udgivet sig for Skibets Fører; 
han var kun Styrmand. Den rette 
Kaptajn Niell~son blev straks hentet 
o,q tilstod at "Royalist" vær in
dentisk ,med den Trawler, de,;' havde 
begaaet Fm'b1'ydelsen under Island, 

Hele Besætningen er anholdt. 

Mindre Meddelelser. 
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Høje Fiskepriser. Harboøre, d. 
3. .Novbr. 1899. Et h(~rværende 

Fiskerlav, der sC'udte sin lille i for
rige Uge gjorte Fiskefangst til Ham
borg til Salg pr. Kommissjon, har 
nu modta~et Afregning dm'pau. Det 
viser sig, at Kulleren er blev en be
ta,lt med indtil 20 pr pr. Pd.; 
Sandhed dyrt Madkøb. 

1).'''';111'1'8 bliver dE)t uroliii Vejr-

ligt ved, saa mun ikke kan 1'ftll 

draget Kulleren pau Land. Der 
maa nu være Fisk nok for Ky
sten. 

Aabnet Fiskebane. Thyborøn, cl. 
3. Novbr. 1899. Banen' fra Har
boøre og herud aabnedes for ordi
nær Drift i Onsdags den 1. ds. 
Den befares af 2 Tog daglig. 

Vi har nu Skinneforbindelse med 
Statsbanerne over Vcmb·Lemvig
banen. 

Fiskeeksporten. Fra Harboøre 
skrives der til os under 4. N ovbr. 
1899. I en længere Aarrække har 
Flertallet af Havfiskerne for hele 
Kysten her solgt al deres Kuller
fangst i fast Akkord fra Oktober
April til inden- eller udenlandske 
Eksportører; men dette Forhold er 
nu saa godt som overa.lt forandret.. 
I Aar er det saaledes en Sjælden
hed at se et Fiskerlav have bundet 
sig til fast Salg. Særlig under de 
sidste 3- 4 Aars meget knappe 
Havfiskeri have de Fiskere, der have 
solgt Fangsten pr. Kommissionær i 
Hamborg, faaet langt den største 
Betaling, og man vil nu paa denne 
Maade forsøge sig i Fremtiden. 

Forbedrede Havbaade. Harboøre, 
den 4. November 1899. De fleste 
af het'værende Fiskere ha ve til fore
staaende Sæson forbedret deres Fi
skerbaade til Havbrug. Dels er der 
lagt Dæk over en Del af de ældre 
Baade, dels er der anskaffet nye 
Baade med Dæk. Paa denne :Maade 
vil man bedre kunne holde Havet 
i Tilfælde af opkommende Uvejr. 

Ved andre Fiskelejer ' hor for 
Kysten er man ogsaa i senel'e Aar 
mere og mere gaaet' over til at an
lægge Dæk over Havbaad~ne. 
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Fiskeriberetninger. 

Sjællands Odde, den 3. N ove m bel' 
1899. Fiskeriet her ved Oddens 
Kyster er i det væsentligste nu af
sluttet for i Aur. Resultatet af 
Efteraarsfiskeriet hul' ikke været 
synderligt stort, idet Silden i Ef ter
kun forekom her ved Kysten en 
ganske kort Tid - ca. en TI geo 
Prisen paa den fangede Sild har i 
Almindelighed været 100 a 150 Øre 
for Olen. J. 

Køge BUQt, d. 6. November 1899. 
Overalt her ved Kysten, hvor Bund
garnsfiskeriet drives, er dette nu af
sluttet for i Aar. Udbyttet har i 
Almindelighed været ret godt, og for 
flere af Fiskernes Vedkommende 
endog langt bedre, end det i mange 
A ar har været, idet Hornfisken i 
Efteraaret har forekommet her i 
Bugten temmelig rigeligt og af og 
til givet meget betydelige Fangster, 
for hvilke der som, oftest paa Mar
kedet i København er opnaaet en 
Pris af 6 a 10 Kr. Snesen. 

Uobyttet af Rusefiskeriet har hid
til været nogenlunde godt, men i det 
stormfulde Vejrlig, det nu og da har 
været, have Redf:!kaberne for flere af 
Fiskernes Vedkommende taget en 
en Del Skade. Da Rusefiskeriet 
imidlertid under gunstige . Forhold 
kan vedvare en Maaneds Tid endnu, 
tør det haabes, at det endelige Re
sultat af dette Fiskeri kan blive me-
get tilfredsstillende. J. 

Aaleflskeriet. Thorsminde, den 3. 
November 1899. Paa Sdr. Nissum 
Fjord drives i dennne Tid et ret 
omfattende Aalefiskeri. Fn Mængde 
Bande ses daglig paa Fjorden. De 
fleste af Aulene tales paa Pryne. 

Fangsten sælges til 38 Øre pr. Pd. 
Vil denne Pris blive ved at holde 
sig, kan der tjenes en god Løn ved 
dette Fiskeri nu til den kommende 
Vinter. Havfiskeriet har hidindtil 
været uden Betydning. Havet el' i 
Oprør hver eneste Dag. K. 

Efteraarsflskeriet. Færring, d. 
3. November 1899. I denne Uge 
har et af Baadelavene været paa 
Havet efter Kuller herfor Kysten. 
Det var et godt Stykke til Søs, men 
alligevel var Resultatet daarligt. 
Der fiskedes kun 5 Snese Kuller og 
5 Snese Haa, af Torsk var der in· 
gen at fiske. Kullerne sendtes pr. 
Kommission til Hamburg. Da det 
var den første Sending, kommer der 
muligvis en høj Betaling hjem for 
dem. Dette Baadelav har i de se
nere Aar solgt deres Fisk fast t!l 
en Fiskehandler i Lemvig, men i 
AaI' vil det sende pr. Kommission. 
Det kniber herude med at faa noget 
til Madding, Forleden fik vi en 
Tønde Brisling, og den kostede 18 
Kroner. 

I de sidste 3 Uger er der for 
Færring Kyst inddrevet en umaade
lig Mængde Vraggods, saaledes 50 
Tylt nye, fine høvlede Brædder, end
videre flere Hundrede Pits Probs, 
samt en hel Del ny Fyrrestaver. 
Der er uden Tvivl sket store Ulyk
ker paa Vesterhavet i den sidste 
Tid. K. 

København, den 6. N ovbr. 1899. 
:Fra Hr. I.J. Dinesens Bundgarns
fiskeri udfor Avedøre Holme ind
bragtes Fredag den 3. ds. et Par 
levende Marsvjn, som vare røgtede 
ind samme Morgen fra et af Gar
nene. De bleve levende h'anspor
terede over i Hr. Fiskehandlel' O,· 
Frederiksens Basiin, hvor PublikuIn 



kunne tage dem i øjesyn. De vare 
fangede i et af de Garn af ny Kon
struktion, som tidligere bare været 
omtalte i Medlemsbladet, hvilket 
yderligere godtgør disse Garns ]'i
skeevne samt Evne til ut holde paa 
Fangsten, naar den engang er kom
met i Garnet. lVIarsvinene maalte 
mellem 4 og 5 Fod i I.ængde og 
blev:e betalte med 10 Kr. 

Drivgarnsfiskeriet efter Sild i 0re
sund har for hele Efteraaret kun 
givet et meget ta.rveligt Odbytte, 
men de høje Priser have bødet noget 
paa det daarlige Fiskeri. 

A.alerl1sefiskerjet fortsættes endnu. 
men dette har heller ikke smidt noget 
af sig i dette Efteraar. 

Vaadfiskeriet bruges paa denne 
Aarstid mest efter Sild, naar Silden 
søger ind paa Grundene. N aar der 
har været god Fiskelejlighed, har 
der til Tider været ret godt Fiskeri, 
som i Forbindelse med de høje 
Priser har bragt et godt Resultat, 
men Fiskelejlighed har det kun væ
l'et knapt med i den senere Tid. 

P. 
Frederikshavn, d. 6. N ovbr. 1899. 

Saa slet en U ge for Fiskerne som 
den sidste, have vi da heldigvis paa 
lange Tider ikke ha vt, omtrent hele 
Ugen igennem tvang uroligt Vojr 
Kutterne til at ligge uvirksomme i 
Havnen, og Tilførselen andrager 
næppe 50 Snese. Er det galt for 
Fiskerne, saa er det ikke bedre for 
Forhandlerne, Rødspætter er snart 
en Sjældenhed i Frederikshavn, Fi
skerbyen "par C'ksellence", de tal
rige Hyttefade ere saa godt som 
alle tømte for deres Indhold, og Fi
skehandlerne kunne daarligt nok 
tilfredsstille den daglige Efterspørg
~el. t Da~ have vi Taage? meu 
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heldigvis nogenlunde rolig~ Vejrfor
hold, saa hele l~']aaden de som 
da for Tiden ere under Bemanding 
- stod til Havs i Morges fo{' for
haabentlig j Løbet af Ugen at vende 
tilbage 111etl god Fangst. Det uro-

lige Vejr har ogsaa havt en uheldig 
Indflydelse paa Fiskeriet i den 
svenske Skærgaard, vi have saagodt 
som slet ingen Tilførsel af Sild 
havt i den sidste Tid. Pr. Kvase 
og Dampskib tilførtes fra Sverrig 
ca. 3300 Stkr. levende Hummer, 
alt tH herværende Forhandlere, Til
førselen fra Kristianssal1d ca. 3600 
Stkr., afgik derimod direkte til det 
tyske Marked, her overlosset i J ern
banevogtJ, Hummerprisen er stegen 
noget, del' betales 1 Kr. 20 0re-
1 I{r. 25 Øre pl". PJ. en 'gros ah 
Kristianssand eller Sverrig. 

Den her hjemmehørende Kutter 
"Prins Valdemar" Skpr. J. Jensen 
indkom i sidste Uge fra Nordsøen 
med ca. 25,000 Stkr. 0sters; skra
bede paa Bankerne under den hol.;. 
landske Kyst, Fangsten er afsat til 
Fiskehandlerfirmaerne Th. Brønnum 
og Ohr. Brønnum. "Prins Valde
mar", der har været ude under de or
kanagtige Storme i Oktober Maa
ned, hlev gentagende Gange dreven 
fra Fiskeplads og led en Del Skade 

. paa Sejl og Rig.· Kl. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Dul1!:lk Fiskeri
forening", bedes adresserede til 
Universitetet.'? Zoologiske .LlfnSetMn, 
J(øbenhavn K., og ikke ~il, For
eningens Kontor. 

'"', 
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irøbenhavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
. og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen fra 29. Oktober til 5. November 1899. 

\1 ~ I' h 

5~ I ~ ~ .::e. ~ I 1~~1 øf Cl.) 
Lo 

l.o~ Cl.) Cl.) ~~ I~- >. 
Tilført af: ~ ~-g ~.E; §"~ ri) ~ ~ '" .li!! ~ "Cl "Cl 

\ 11:1 æ ~ 

I 

I-;il~= 
"Cl -; , o:::: Cl. x>' c 1:1:1 '-00 Cl ::I GI') Cl.) ::c: .)fI. 

ii ø q:: ::.I ii: ..x co t- <("(j M c.::I UJ t- 00 o -< o 

Danslie.Fi:>kcrfnrt : hl. I'd. I'd. Pd. Pil. l'd. I Pd. Pd. Pd. Pd. Pil, 

fra Freueriksh. 
7 fra anul'ePladscr 8226 100 2 

Danske Kvnsol': I 

fra Frcdoriksh. 
15 fra andre Pladscl 6300 99720 

svenske Fisker· 
fartØjer ... 

pr Baad og Vogn 
. fra nærliggehde I·' 4 

Fiskerlejer , .. 1344 3 3400 3420 3074 
pr. Jernbane & I' li Il 

Dampskib .... 51936 410' 4108 608 29600 7896 8656 5417 2820 
1--

256? 
--.----

lalt ... 66462 2560 410 1444 107228 608 33020 lO970 8656 5417 2820 

1) 100 Pd. 'funger og 310 
beT. 5) Aal. 6} 850 Pd. I,aks og 

I 
Skrupper. 3) Sletter. 4) 2310 Pd. Aal og io4 Pd. Aalekvab-

lait er der tilført 239595 Pd. 
, Betalt Gennems..1itspris af Opkøbere: Rødspætter: levcllde, Kr. 4,25-5,00, KassensK-.. 

Kr. 3,00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr'. 1;60-2,20 pr. Lpd.; Sild, Kr. 2,00-3,00 pr. 
Ol; A aL blanke, Kr. 0,nn-O,62, gule, Kl'. 0,40--0,50 pr. Pd.; Laks, Kr. 0,80 -2,20 pr. Pd.;: 
01'1'00, Kr. 0,50-0,85 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,35--0,50 pr. Pd.; Rejer, Kr. 0,88-1,25 pr. Pd~ 

BEKENDTGØRELSER 

. En Fiskekvase, 
som egner sig baade til Vin
ter- ogSommerfiskeri, bygget 
af Eg i Frederikssund, 2 Aar 
gammel, 8 Tons dr., 28 Fod 
9 Tommer lang og 12 II'od 
2 T'ommer' bred, er billig til 
Salgs ved Henvendelse til 

F. Corneliussen, 
Straudgade 7. Horsens. 

1\ vase til Salgs. 
I{ vasen "Emanuel" af 

Lemvig, dr. 131/ 2 Tons, 
godtudhalet,er billig 
til Salgs ved Henven
delse· til J,P. Lan
ritseu, Jegindø pr. 
Nykøbing, Jylland. 

Alle Fiskesorter 
modtagøs i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. Dinesen, 
GI. Strand 44. 

Fiskeredskaber. 
Sølvmeda1lle. Bergen 1898. 
Undertegnede anbefaler sig 

med alle Slags Vaad og Ruser. 
lnyndervaad til Havfiskeri 
haves altid paa Lager, andre 
leveres hurtigst efter Bestil· 
ling, nogle brugte Rejeruser 
haves til Salgs. 

J. P. Lauritsen, 
Jegindø pr. Nykøbing M 

l 

53illifllil Sa!g8 
er et saa godt SQ)~l nyt 
Bundgarn og en l'øgte 
Jolle med Dam paa 
Grund af Svaghed. 

Fisker Jens Jensen;, 
Ore, Masoedsund. 

Fiskeskipperskolen~ . 
i FrederikshavR" 

forbereder Elever saavel ti) 
Fiskeskipper- som til Sætte-. 
skipperprøven. 
Oplysninger meddeler 
lens Forstander~ 
tionslærer Hansen, eller 
styrelsens Formand, l{onsul 
Christian CI008. 
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Københavns Mekaniske 
Net &. Garn .. Fabrik 

K. L. Utzon, Kapiend",lsveJ 65. 
,TelefoD : Godthaab 191, 

leverer de 

1i8hedugtig8te SJundgarn. 
Udsalg: Gl •. StpandA/44. Telefon: 2671. 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skru,pper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. . H0je~te Priser. 
H. "W"iedemann juniop. -

Telegra1nadr.: Fisyhwiedemann. 

Fiskekasser 
i alle Størrelser og Diniensioner fans saavel i smaa som større Partier til 
billige Priser. Tilbud er altid gerne til Tjeneste. Størrelsen 32 X 18 X 6 
haves som Regel altid paa Lager. 

Horsens Damp Høvle &, S a.vværk , 
Peter Merah. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator . 

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

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

everer efter Bestilling eller fra Lager fea 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 Hørgar'n i alle Nr. til Dagens billigste ~riser og i 
bedste Kvaliteter. ....<\..alekuber, Kork, Flaadtræ ol' Kateehu 

, haves paa Lager. 
Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Redigeret af ca.ud. mai' lVili. Lundbeck. - Trlkt hOB FrQ/nt, ChriBttre'". Københ&VIl 



Nr. 46. 16. November. 1899. 

Medl..e::D:1.sb~adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

Frantz Chrlsttreu, Srønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit~ 
linje af l/a Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold: JI'fskerikonfereneen i Stockholm. -
Indsendt. - Den dansk· svenske Fiskerikonvention. 
_ Genera.lforsamling. Mindre Meddelelser. Fi· 
skeriberetninger. - 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 bedes altid alene adres
sCl'ede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandskultur 
Bestillinger modtages pIra 80111-

mergamle Karper a 10 Kr. pr. 100 
Stk. til Levering i N ovem ber ; Leje 
af Emballagø og Fragt· beregnes 
ekstra. Dansk Fiskeriforenings or
dinære Medlemmer gives 30 pOt. 
Rabat og gratis VejlAdning ved An
læget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pr. 
l\rlaarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor 
og Modelsamling 

henflyttes i denne Maaned til 

Gothersgade 8, I. Sal. 

Fra Danmarks Fiskeriagent 
i England 

meddelc-s det os, at det i Følge en· 
gelsk Lover forbudt at sælge, købe 
eJler have i sin Besiddelse Laks og 
Laksørred fra Oktober inkI. til Fe
bruar. 

Fiskerikonferencen i 
Stockholm. 

(Slnt.tet.) 

I en særlig Paragraf (9) foreslaar 
Knnff'rencen, at dens Beslutning of .. 
ficielt meJdeles Frankrigs og Bel .. 
giens Regel'inger. Hensigten hermed 
er ml:turligvis at gi ye disse Lande 
Lejlighed til at tiltræde Konventio
nen, saafremt de ønsk~ dette. Som 



bekendt bleve disse Lande ikke ind
budte til at sende Delegerede til 
Konferencen ibegrundet paa, at deres 
hovedsagelige Fiskeri falder iKa
nalgebetet og i Atlanterhavet. Begge 
Lande drive imidlertid ogsaa Fiskeri 
i Nordsøen, og Konferen cen har der
for ment at burde forudsætte Mulig
heden af et Samarbejde med dem 
ogsaa paa N ordsøomraadet. N avn
lig kunde dette forudsættes hvad Bel
gien angaar. Imidlertid udtalte to 
af dette Lands mest fremragende 
Videnskabsmænd, som :raadspurgtes 
derom, at da Holland overtager U n
dersøgeisen af den sydlige Nordsø, 
behøver Belgien ikke at deltage, 
hvad Nordsøen angaar. Efter denne 
U dtalelse var Belgien ikke bleven 
indbudt. Frankrigs Fiskeriinteresser 
ligger i aldeles overvejende Grad i 
Kanalen og Atlanh~rhavet. Sardiner, 
Thunfisk, 'Makrel og østers ereher 
Genstand for betydelige Fiskerier, 
og ved Islands sydlige og vestlige 
Kyster udøve franske Fiskeriskibe 
et af Verdens største Fiskerier efter 
Torsk m. m. Frankrigs og Belgiens 
naturlige Undersøgelsesomraac1er fal
der altsaa udenfor Nordsøen i ogent
lig Forstand, og om det end kunde 
synes rimeligt, at alle N ordsømag
terne deltage i Nordsøens Undersø
gelse, saa synes det fra den viden
skabelige Arbejds(ordelingsSynspunkt 
langt heldigere, at en særskildt Sam
virken kommer i Stand med Hensyn 
til Kanalens og Atlanterhavets Un
dersøgelse, mellem de i denne Un
dersøgelse særligt interesserede N a
tioner Frankrig, Belgien, England, 
Canada, de forenede Stater og Cap
Kolonien. Hertil sigter ogsaa det 
første Forslag "om Grænserne for 
det Omraade, som bør undersøges (( 
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som fremlagdes for Konferencen at 
den svenske: hydrografiske Kommis
sion. Atlanterhavets Undersøgelse 
maa organiseres efter et helt andet 
System end Nordsøens, men begge 
Under::;øgelser bor arbejde Haand i 
Haand og komplettere ,hinanden. 
Kommer (len Undersøgelse af de 
nordevropæiske Have, som Konfe
rencen har planlagt, i Stand, vil den 
kunne tjene som Basis for Anord
ningen af et internationalt Observa
tionsnet over Verdenshavet i større 
eller mindre Udstrækning. Hydro
grafiet; synes, at have gennemlevet 
sit første Udviklingsstadium, der kan 
betegnes som Rekognoseringer, ud
førte enkeltvis af Ekspeditioner, paa 
Verdensomspjlirlger i videnskabeligt 
Øjemed o. s. v. Den sidste af disse 
Rekognoseringer beredes nu samti
dig af England og Tyskland, og 
gælder de ukendte Have omkring 
Syd polen. Derefter turde Udforsk. 
ningen af Havene indtræde i et an
det U cl viklingsstadiurn, der kan be
tegnes som systematisk Forskning, 
udført ved N ationernes Samarbejde. 

Lykkes det ved det af Konferen
cen i Stockholm udførte:~Arbejde at 
indlede Forskningen paa denne Vej, 
saa vil Sir John Murray sikkert faa 
Ret, idet han i sit Svar paa Stats
raad Krusenstjernas Tale ved Kon
ferencens Aabning sluttede med at 
sige, at det altid vilde være Sverig 
til megen Ære, at det havde taget 
Initiativet med Hensyn til en inter
national videnskabelig TIndersøgeIse 
af Nordsøen. 



Indsendt. 

I Anledning af det ny Fiskeri
lovforslag. 
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TI ndertegnede vilde gerne h'er 
i Bladet henlede Opmærksom
heden paa et Punkt i det ny Fi
skerilovforslag, som efter vi her
boende Fiskeres Mening endelig 
maa forandres, inden det bliver til 
Lov. 

Det er Bestemmelsen om, at Fi
skeriet med Torskeruser først maa 
begynde den 15. September, som vi 
ønske ændret til 1.. September som 
den efter vor Mening mest passende 
Tid til at begynde dette Fiskeri, 
da r:rorskene san. ere ret gode og i 
Almindelighed. i en god Pris. 

Det synes ogsaa ret meningsløst 
ikke at maatte fange Torskene i 
Ruser lige san. vel som i andet Red
skab, da ]fisk, der er fanget i Ruser, 
som bekendt har langt større Leve
dygtighed end Fisk, der er fanget i 
Vaad eller Net. September Maaned 
er som Regel den bedste med Ru
sefiskeriet, baade af den Grund, at 
Fjordbunden i denne Maaned er 
mere bevokset med Tang end i 

"'November, og vi have ikke saameget 
Stormvejr i Septemher, saa Ruserne 
bedre }i:unne fiske. Bliver 15. 
September fastslaaet som Begyndel
sestid for Torskeruser, vil dette 
hæmme det tiltagende Ru~efiskeri 

meget liden at gavne andet Fiskeri. 
i nævneværdig Grad, og det er dog 
vist ikke d'Hrr. Lovgiveres Me
ning. 

Derfor tillader jeg mig at henlede 
saavel de ærede Autoriteters som 
mine Kolle~rs Opmærksomhed paa 
denne Sag, at vi kunne faa den 

ændret, Fiskeriet til Gavn og ingen 
til Skade. 

Kvals 5. November 1899, 
Ærbød'igst 

Rasmus Berthelsen, 
Fisker. 

Den dansk-svenske Fiskeri
konvention. 

Efter at Konventronsloven som be
kendt blev vedtaget i sidste Rigs
dagssamling, ere de i den Anledning 
nødvendige Forhandlinger mellem 
de paagældende Lande nu afslut
tede. 

Der telegraferes herom fra Stock
holm uder 11. ds.: Efter at Kon~ 
gen af Sverrig har ratificeret den ~. 

i Stockholm den 14. J uH d A. af· 
duttede Konvention tillige med Pro
tokollen angaaende Fiskeriforholdene 
i de til Sverrig og Danmark græn
sende Farvande og efter at Kongen 
af Danmark ligeledes har ratifi
ceret denne Konvention, ere Ratifi
kationsdokumenterne i Forgaars 
blevne udvekslede i Udenrigsmini
steriet. Konventionen træder straks 
i Kraft. 

Generalforsamling. 

Skive, den 10. N ovor. 1899. Her
værende Fiskeriforening afholdt for
leden Søndag extraordinæl' General
forsamling. Ved denne vedtoges en 
Resolution imod, at Indfangningen 
af de i Foraaret udsatte Rødspæt
ter var begyndt 1. September i 
Stedet for som paa Foreningens 
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Generalforsamling vedtaget 15. Søp
tember. Fortsættelsen af en saadan 
Fremgangsmaade vilde rimeligvismed
føre, at Udsættelsen af Rødspætteyn
gel for Statens Regning helt vilde 
ophøre. 

Derefter blev det i Folkethinget 
fremsatte Fiskerilovforslag gennem
gaaet i dets Enkeltheder. Det over
droges Bestyrelsen at indsende An
drngendc om Forandring af visse 
Bestemmelser i Forslaget, som for
mentes uheldige for Limfjordsfiske
riet. Endvidere skulde det i An
dragendet betones, at man meget 
ønskede at faa Kapitlet om Lim
fjordsfiskeriet genn~mført særskilt, 
saafremt det skulde vise sig umu
ligt at faa hele Lovforslaget ved-' 
taget i denne Samling. P. 

Mindre Meddelelser. 

God Edderfuglefangst. Tre Fi· 
skel'e fra Skærbæk har, efter hvad 
der meddples os, i indc\"ærende 
Maaned nedlagt ikke mindre end 
92 Edderfugle og andre Vildænder 
paa Endelave. 

Fanget Blæksprutte. Under Ind
dragning af Fiskebakker fangedes 
d: 8. ds. ved IJøkken en Blæksprutte, 
der efter lYleddelelsc tilos havde en 
Længde af 21/ 2 Fod. 

Blaamusling som Madding. Ha.ls, 
den 10. Novbr. 1899. Ht'r ved 
Stranden findes særdeles store Mæng
der af Blaamuslinger, der i dette 
Efteraar have faaet Anvendelse hos 
Fjskerne lang Nord pau som Mad
ding til Bakkerne. Der er allerede 
hentet store Partier her. Grunden 

dertil er, at Fiskerne have ondt ved 
at opdrive de hidtil benyttede Strand· 
orm, og Muslingen synes at afgi\e 
lige saa god Agn. 

Ravfund. Klitmøller, den 10. 
Novbr. En herværende Fisker var 
'forleden Dag saa helUig veu Stran
den at finde et Stykke Rav, der 
viste sig at veje 81 Kvint. En 
Kender har vurderet Ravklumpen 
til 33 Kr., men }1'iskeren vilde ikke 
sælge Fundet _ til den Pris, da han 
mener, uet har større Værdi. 

Større Stykket' Rav findes ellers 
nu kun meget sjældent ved denne 
Kyst. 

Rigsdagens Fiskeriudvalg. Efter 
Indbydelse af Landbrugsministeren 
afrejste . i l\landags Aftes ca. 20 

Medlemmer af Rigsdagens Fisketi
udvalg til Aalborg, hvorfra der skal 
gøres U dffugter paa Limfjoreen for 
at undersøge de derr:crende Fiske
rifol'hold. Rigsdagsmændene ledsages 
paa Turen af Forstanderen for den 
biologiske Station, der yder den for
nødne Vejledning. 

Fiskeriberetninge;r. 

Lillebæltsflskeriet efter Torsk har 
i den sidste Tid givet et mindre til
fredsstillende U d bytte. Grunden der
til er ikke mindst den, skrives del' 
tilos, at man mangler Sild till\Iad
ding. Afstandsbestemmelsen for de 
ma.nge Aalegaarde langs Kysten hin
drer Fangsten af Sild, og den kun-

'stige 1vIadding er kun daarlig an
vendelig, Det synes ellers, sum om 
der er rigligt med Torsk~ 
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13-14 Pd. Snesen og betaltes med 
31/ 2--4 Kr. pr. Snes, saa paa Pri
sen kunne Fiskerne ikke klag~. Fra 
Anholts Sydvesthage indkom nogle 
Kuttere med henved 50 Snese hver, 
af den sædvanlig derfra kommende 
magre og l'ognfulde Fisk, det er 
mærkeligt nok, Rødspætten fra Syd
vesthagen er altid af den uaarligste 
K valitet, den vejede 13 Pd. Snesen 

Ha,rboøre, d. 10. November 1899. 
'{i'iskerne~ ':Pa-ttlmodighedsættes i 
tlette Efteraar paa en haard Prøve. 
For ca. 3 Uger siden gjorde man et 
Par Duges Fangst og fik konstateret, 
at Kulleren var kommen for Kysten, 
og den da sendte Fangst kostede 
sto1'e Penge Ham burg; men siden 
har alt Havbrug paa Grund af usta
digt Vejrligt været umuligt. Der' 
bliver sikkert ikke Havbrug, med 
mindre vi faa Frostvejr, og først 
nu i Dag er der svage Tegn til Vejr
skifte. 

, og betaltes med 2 Kr. 40 0re pr. Snes. 

Frederikshavn, den 13. November 
1899. Sidste Tirsdag oprandt med 
straalende Vejr, og nu haabede 
vore Fiskere paaen nogenlunde 
langvarig Godtvejrsperiode, nogle 
toge endog om paa Vestkysten og 
begyndte Fiskeri der, men de bleve 
sørgeligt skuffede; akkurat som de 
godt og vel vare komne paa Fiske
plads, begyndte Kulingen igen, og 
medens deres Kolleger, der fiskede 
i Kattegat og vare- komne noget før 
til at fiske" dog for fleres Vedkom
mende opnaaede nogenlunde Udbytte, 
fik de til Vestkysten udgaaede slet 
intet Udbytte. Henved 40 Kuttere 
'fiskede paa Herthas Flak, enkelte 
af dem opnaade 100-150 Snese, 
men de fleste maatte nøjes med 
meget mindre, Rødspætten vejede 
10-15 Pd. Snesen og betaltes 
med 2,-4 Kr. pr. Snes. Knap 
saa mange indkom fra Læsø's 
Nordside, men ingen af disse Kut
tere' ~av'de Fangster af over 60 Snese, 
saa der er stadigvæk Misfornøjelse 
med Fiskeriet, i den sidste Maa
ned har det ikke paa langt nær svaret 
Regning. Rødspætten herfra var 
iøvrigt af ret god Kvalitet, vejede 

Tilførsel af Sild fra Sverrig have vi 
ikke havt i sidste Uge, det urolige 
Vejr med Paalandsstorme paa den 
svenske Kyst har virket meget hæm .. 
mende paa dette Fiskeri. Paa Grund 
af kontrære Vindforhold have vore 
Hummerhandlere i længere Tid 
maattet undvære Tilførsel af Hum
met:, endelig i Lørdags indkom to 
svenske og en dansk Kvase med 
10,000 Stkr. levende Hummer fra 
Lysekil og Strømstacl, desuden kom 
1000 Stkr. med ,:Blenda" fra Gøte
borg; de fra Kristianssand pr. Da.mp
skib ankomne ca. 3300 Stkr. Hum-' 
mel' afgik alle direkte til det tyske 
Marked, Prisen er for Tiden ca. 1 
Kr. 25 0re. pr. Pund en gros ab. 
N orge eller Sverrig. Kl. 

Nyt Imprægneringsmiddel 
for 

Sej 1- og Fiskeredskaber. 

Dansk Fiskeriforening har efter 
en Række Forsøg med et tilfreds
stillende Resultat ladet fremstille et 
Imprægneringsmiddel til Sejl og_ til 
Fiskeredskaber. Dette ~1iddel kan 
i koncentreret Tilstand faas paaDansk 
Fiskeriforenings Kontor, Stormgade 
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20, i Blikdunke paa 5 Pd. til en 
Pris af !J Kr. 65 øre. Ved Til
bagelevering af Dunken godtgøres 
65 øre. 

Det koncentrerede Middel skal 
ved Brugen fortyndes med omtrent 10 
Gange saa meget Petroleum. Brugs
anvisning følger med Midlet. 

eler derfor sendes 3 Kr. 40 Øre 
samt 20 Øre til Banefrimærke, i~lt 
3 Kr. 60 øre. Sendes Præparatet 
med Opkrævning vil der blive op
krævet 3 Kl\ 40 øre. 

Paa Foranledning gøres opmærk
som paa, at Prisen 2 Kr. 65 Øre 
kun gælder. naar Vædsken afhentes 
paa Kontoret. Ved Forsendelse 
ko'mmer Budpenge og Fragtbrev 

Sælhundehaler, 

75 Øre til foruden Fragten. Naar 
Betalingen forud indsendes,ll1ua 

som indsendes .til "Danqk Fiskeri

forening", bedes adresserede til 

Universitetetx Zoologiske Mnseum, 

J(øbenhavn K., og ikke til For

eningens Kontor. 

Aarbog for den danske Fiskerflaade 1900 
udkommer den 9. December, og vil af nyt indeholde Fyr og Fyrskibe paa 
Elben fra Søen til Hamburg, med kortfattet Anvisning til at benytte disse, 
samt tyske Storm signaler. 

Da Bogen kun trykkes i C't begrænset Oplag bedes snarest Ordrer 
indgivet til Deres Boghandler eller Formanden Deres Fiskerforening 
eller til 

$an/z (JhrilJ//reulJ $Jog/ruhher;, 
Grønnegade 10. 

1\ vase til Salgs. Alle Fiskesorter 
Kvasen "Emanuel" af 

Lemvig, dr. 13 1/ 2 Tons, 
godt udhalet, er billig 
til Salgs ved Henven
delse til J, P. Lan
ritsen, Jegindø pr. 
Nykøbing, Jylland. 

A-rllloncer 
i Medlemsbladet tilbydes og 

optages ved Henvelldelse til 

Frantz Christtreu, 
Grønnegade 10. 

]!'or staaende Avertissementer 
indrØmmes betydelig Rabat. 

modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. Dinesen, 
Gl. Strand 44. 

Fiskeredskaber. 
Sølvmedaille Bergen 1898. 
Ulldertegnede anbefaler sig 

med alle Slaf!s Vaad og Ruser. 
Flyndervaau til Havfiskeri 
haves altid paa Lager, andre 
leveres hurtigst after Bestil
ling, nogle brugte Rojeruser 
haves til Salgs. 

J. P. Lauritsen, 
Jegindø pr. Nykøbing M. 

For Fiskere. 
Ved et Fiskerleje paa den 

bedste Plads midt for Isse
fjorde, 1 :Mil fra Holbæk, kan 
straks og paa meget billige 
Betingelser faas et nyt Hus 
med stor Frugthave tIl Købs 
med alle till!'iskeriet hørende 
Redskaber i komplet Stand 
ved Heuvelldelse til F. C. 
Larsen, Nygade 17, Holbæk. 

Fiskeskipperskolen 
i Frederikshavn 

forbereder Elever sa~vel til 
Fiskeskipper- som til Sætte
skipperprøven. Nærmere 
Oplysninger meddeler Sko
lens Forstander, Naviga
tionslærer Hansen, ener Be
styrelsens Formand, Konsu,l 
OhrisUan 01008. 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

Ugen lra,5. November til 12. November 1899. 
--

I- ~ I ~ ~ 
bf I I.. L. I 1-

"Cl 

~ ~ I ~:ll ~ L. Cl) 
Cl) 

L. 
øL. >-

Tilført af: "CI_ -"Cl ø ~ ::! ~L. "Cl "Cl 

=te I~= 
CI),c g.CI) L. 

l 00 ø:S~ "Cl i,; == ' - o '!'I 

I~ 
Cl) a:: c. ::r >- =._ ~CI.) .... :::.::: -' . 
~ ~ d. ø q:: {!! a.. Cl.) ~o M Cl.) o 

Danskeli'iskerfart. : Pd. Pd. l'd. Pd. P,l. Pd'j Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

l fra Frederlksh. 2340 50 3 

6 fra andre Pladser 8640 10 1 125 3 

Danske Kvaser: 
fra Frcdcriksh. 1) 

18 fra andre Pladser 141570 4500 
svenske _Fis ker-

fartøjer ... 
pr Baad og Vogn 

fra nærliggende ti 

Fiskerlejer ... 1152 4 1152 4270 4389 
pr. Jernbane & ;:; 1 

Dampskib .... 32029 3940 535 2 2944 11800 , 7400 6636 136 2 
--- --

laH ... 43009 3940 545 1327 1456661 16070 11 II 7400 6636 136 2 

1) Tunger. 2) 25 Pd. Tunger og 110 Pd, Pighvar. 3) Sletter. 4) Skrupper 5) AaI. 6) 3656 Pd. Aal og 
733 Pd. Aalekva.llber. 7) 1000 Pd. Laks og 6400 Pd. Øned. 

lait er der tilført 249004 Pd. 

Betalt OCl1l\cms..1itspris af OpkØbere: Rødspætter: Kr. 5,00-5,75, Kassefisk 
RI'. 2.66-3,00 Ir. Lpd.;Torsk, levende, Kr. 1;75-2,25 pr. Lpd.; Sild, Kr. 1,75-2,50 pr 
Ol; AaI. blanke, Kr. O 60-0,63, gule, Kr. 0,35--0,57 pr. Pd.; Laks, Kr. 1,00 -1,75 pr. Pd. 
Ørred, Kr. 0,00-0,75 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,50 pr. Pd.; Rejer, Kr. 0,88-1,00 pr .. Pd 

Auktion. 
Onsdag d~n 6. December 1899 Kl. 12 Middag afholdes i Tøjhusmaga

sinernes Pudsestue paa Københavns Tøjhus offentlig Auktion over 
r. Udrangerede Vaaben, nemljg 9000 Stk. til Bagladning forandrede 

Taprifler, Model 1848, med Bajonet. 
II. Kassabelt Materiel; hvoraf fremhæves: Seletøj, Sadeltøj, Staldrekvi

sitter, Ambolte. Hævebukke af Jern, Rekylbremser, Batterihaandspig, 
Piske m. m. 
Trykte Konditioner og summarisk Auktionsfortegnelse udleveres fra 

den 21. ds. ved Tøjhusmagasinerne, hvor ogsaa Sagerne ere til Eftersyn 
den 4.-6. December KI. 10-2. 

Fop Fiskehandlere. 
/ Et stort Hyttefad, 24 [1'od 
langt, 10 Fod bredt og 3 Fod 
dybt, med 6 Rum og i alle 
Henseend('r tidssvarende 
indrettet, samt en Vandvogn 
til Forhandling' af levende 
Fisk er billig til Salgs. Fore
spørgsel besvares omgaapnde 
ved Henvendelse til Fiske
handler Carl Sørensen, 
Kolding. 

fiskekroge -Fabriken 
- SøhmedaUIe i Aalltorg 1888 og 

1 Køben ha'fn 1888 -

anb .. faler sit Udslug at alle Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Sta.a.l, .Tæn, 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
-Uly. }i'orsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde U. 

KØbenhavn K. 

Kvase til Salgs. 
En Kvase: stor 536/100 Tons, 

forsynet med Sejl,Rigning 
og andet Tilbehør, indrettet 
baade til Fangst og Trans
port af saavel Aal som Torsk, 
er billigt til Salgs. Man be
hage derom at henvende sig 
til Skipper Peder An
derMen, Ny Tipperup pr. 
Humlebæk St. 

,.; 
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Københavns Mekaniske 
Net" Garn .. F'abrik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej 65. 
Telefon: Godihaab 191, 

leverer de 

liakedugtigate $Jundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, SkrUtpper, 1l1akrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. . Højeste Priser. 
H. "W'iedem.ann junioPe 

Telegrarnadr.: Fischwiedemann. 

Fiskekasser 
i nIle Størrelser. og Dimensioner faas saavel i smua som større Partinr til 
billige Priser. Tilbud er altid gerne til Tjeneste. Størrelsen 32 X 18 X 6 
haves som Regel altid paa La{!:er. 

Horsens Damp Høvle & Savværk, 
, ' Peter MøJ.loh. 

Altona F'iskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnumm er ,," {; H elsiD&,or" , 

evel'er efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyesto og bedste 
Maskiner fOl'synede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn A aleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle a~dre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ..4.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

,Redigeret a.f ce.ud. mag. lViZl. Lundbeck. - Trykt hOB F'Y'(j,ntz Ohri,ttreu, Københan 
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Nr. 47. 23. November. 1899. 

Medl.e::t:D..sb1adet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvondelse til 

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

Indhold: Anordning, - Generalforllamling.-
Mindre Meddelelser. l!'iskeriberetninger. - De-
kendtgøreIser. 

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, 8 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

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

Eft~rtryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Ferskvandskultllr 
Bestillinger modtages paa som· 

mergamle Karper a 10 Kr. pr. 100 
Stk. til Levering i N ovem ber; Leje 
af Emballagø og Fragt beregnes 
ekstra. Dansk Fiskeriforenings or
dinære Medlemmer gives 30 pOt. 
Rabat og gratis Vejledning ved An
læget i Audebo pr. Maarsø St. (Ods
herredbanen). Bestillinger adresseres 
Dansk Ferskvandskultur Audebo pr. 
Maarsø Odsh. Emballage returneres 
Adr. Holbæk. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor 
og Modelsamling 

henflyttes i denne Maaned til 

Gothersgade 8, I. Sal. 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Af Jørgen Jensen, Sletten, er 
indsendt Indholdet af en Bøsse de'r
steds 2 Kr. 87 øre. 

D:lnsk Fiskeriforenings Hjælpefond, 
som har til Formaal at støtte for
uly kkede Fiskere og deres Efterladte, 
modtager med Taknemlighed Bidrag 
saa vel en Gang for alle som aarlige 
paa Dansk Fiskeriforenings Kontor, 
Storm gade 20. 

Sælhundehaler, 
som indsendes til "Danqk Fiskeri ... 
forening", bedes adresserede til 
Univer8itetet.~ Zoologiske Mus.eum, 
København K., og ikke til For" 
epingens Kontor. 



Anordning 
angaaende 

Frednlngs- og Ordensbestemmel
for Fiskeriet i de til Kongerigerne 
Danmark ~g Sverig grænsende 

Farvande. 
Vi Ohristian den Niende, af Guds 

N aade Konge til Danmark osv" gøre 
vitterligt: 

I Henhold til Lov af 7de April 
d. A. angaaende Frednings- og 01'
densbestemmelser for Fiskeriet i de 
til Kongerigerne Sverig og Danmark 
grænsende Farvande og i Overens·' 
stemmeise med den mellem Dan
mark og Sverig den 14de Juli d. 
A. og under 21de f. 1L ratificerede 
Konvention angaaende Ordningen af 
dette Forhold ville Vi hermed have 
anordnet følgende: 

Almindelige Bestemmelser. 

§ 1. 
I de' til Kongerigerne Danmark 

og Sverig grænsende Farvande er 
med de i § 2 nævnte Undtagelser: 
'det Omraade, hvor Fiskeriet ude
lukkende er forbeholdt hvert Lands 
egne Undersaatter, bestemt til at 
udgøre en Strækning af 1 geografisk 
Mil (1/15 Bredegrad) fra Kysten 
eller yderste der ud for liggende 
Holme og Skær, som ikke til Sta
dighed overskylles af Vandet. 

Med Hensyn til Anvendelsen af 
Bestemmelserne i nærværende An
ordning henregnes til disse Far
vande: 

Kattegat, begrænset mod Nord af 
rette Linier, dragne fra Skagens 
nordligste Pynt til Vinga Fyr og 
videre derfra til nærmeste Kyst af 
Hisingen, samt mod Syd 'af r.ette 
Linier, dragne fra Hasenøre til 

- Gniben og fra KulIen til Gilbjerg· 
hoved. 

Øresund, regnet fra Kullen-Gil
bjerghoved mod Nord til Falsterbo
Stevns mod Syd, samt af 

østersøe~', Farva~det langs den 
svenske Kyst fra Falsterbo til Sim
brishamn, saavel som omkring Born
holm og Kristiansø. 

Det er dog danske Fisker,e til
ladt at drive Fiskeri indtil en Af
stand af 3/,1, geografisk lVIiI uden 
for en ret Linie, draget fra HaI
lands Vaderøs Fyr til Tylø Fyr, 
ligesom det ogsaa er svenske Fi
skere tilladt at drive Fiskeri ved 
Øen Anholdt i samme Afstand fra 
denne Øs Kyster. 

§ 2. 
I Øresund er Fiskeriet overalt 

fælles for begge Landes Undersaat .. 
ter, dog med den Indskrænkning, 
at der ikke indenfor et Dyb af 4 
Favne ved Kysterne af Sundet hver 
fol' sig maa drives andet Fiskeri 
af det andet Lands U ndersaatter 
end Sildefiskeri med' Garn .. , Lige
ledes skal ved Bornholms og Kri
stiansøs Kyster og ved den svenske 
Kyst fra Falsterbo til Sim brishrtmn 
Sildefiskeriet med Drivgarn være 
fælles for begge Landes Under
sau tter fra 1 ste l\f uj til 3lto A u
gust. 

Kyst- og Fiskeriejel'o h.evare de 
særlige Rettigheder, som i Følge den 
gældende Lovgivning maatte til· 
komme dem. 

§ 3. 
Saavel i Øresund som paa de 

ifølge § 1 hvert Land forbeholdte 
Fiskeomraadel' er det begge Landes 
Fiskere tilladt at færdes frit og 



ankre, naar der ikke derved sker 
Indgreb i særskilte Rettigheder, og 
naar de gældende Toldforskrifter og 
andre lignende Bestemmelser ov~r
holdes. 

§ 4. 
Ved Fiskeriets U døveise skulle 

begge Landes Fiskere iagttage, at 
naar Nogen har indtaget en Fiske
plads og behørigt afmærket sit Red
skab, maa han ikke, saalænge han 
har sit Redskab behørigt afmærket 
og benytter det til Fiskeri, fortræn -
ges fra Stedet eller forulæmpes i 
sit Fiskeri af andre Fiskere_ 

Sættes eller driver Fiskeredskab 
i anden Mands behørigt afmærkede 
Redskab, eller drages Vaad saale
des, at behørigt afmærket Redskab 
skades, skal Ejeren af d'ette have 
R'et til Erstatning af- den, som har 
tilføjet ham saadan Skade,' saa
fremt Skaden ikke er foraarsaget 

"yed Nødstilstand eller utilregnelig 
Aarsag. 

For at et Redskab kan anses 
for bebørigt afmærket, skulle føl
gende Regler være iagttagne: 

1. Bundgarn, Aalestader, Rejeruser, 
Laksegarn og deslige Redskaber, 
som ere fastgjorte til Pæle, 
skulle paa Hovedpælen eller den 
yderste Pæl være forsynede med 
et mørkt Flag, som rager mindst 
5 -Fod over Vandet. -

2. Ruser, som ikke ere fastgjorte 
til Pæle, skulle, naar de sættes 
spredte, afmærkes hver for sig 
med en opretstaaende Stage 
uden Topbetegnelse, som rager 
mindst 4 Fod over Vandet. Sættes 
Ruserne i R~kke, kan Afmærk
ningen indsluænkes til en saadan 
Stage for' de to - yderste Ruser 
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i Rækken og en Høje eller min
dre Stage for hver af de øvrige 
Ruser. 
Tejner skulle afmærkes mea en 
svømmende Træklods. 

3. Andet fastaaende Redskab, hvad 
enten det er bundsat eller fly
dende, skal afmærkes for hver 
Ende af Lænken med en Stage 
med eller uden Tønde, hvis Top 
rager mindst 4 Fod over Van
det og mærkes med et .-Flag, 1 
Fod i Firkant, for den Ende ~f 
Lænken, som staar i Kompassets 
østlige Halvcirkel (fra N ord gen
nem øst til Syd), samt to tre
kantede, 1 Fod lange, Flag for 
den Ende, som staar i Kompas
sets vestlige Halvcirkel Jfra Syd 
til Vest gennem N ord). Mellem 
disse Mærker skal anbringes en. 
mindre Stage uden Topbetegnelse 
eller en Bøje for hver mindst 
500 Favne. 

4. Snurrevaad og Drivvaad skulle 
ved Kalven være forsynede med 
Bøjereb og en sortmalet Tønde 
eller Bøje uden Topbetegnelse. 
Under Sn.urrevaadsfiskeri skai der 
fra ~'artøjet udsættes en Stage 
med blaat ]~'lag i den Retning, 
hvori Vaaddet er udsat. 

5. Drivende eller svajende Redskab 
skal ved den faste Ende af Læn-. 
ken, der er forankret til Bunden 
eller fastgjort til Baad, afmær
køs med en Bøje uden Stage, 
samt ved den frie Ende med en 
Bøje med Stage, som rager 
mindst 4 Fod over Vandet. Dri
vende Redskab skal, naar det 
benyttes i Øresund, om Natten 
føre en klar Lanterne paa denne 
Stage. Svajende Redskab skal 
føre et trekantet Flag. 



6. Intet Fiskemærke maa rage høj
ere over Vandet end o Fod, 
herfra dog undtaget de under 
P"ost 1 nævnte. 

§ o. 
Den i § 4 ommeldte, Beskyttelse 

for faststaaende Fiskeredskaber skal 
med· Hensyn til de omkring Born
holm og Kristiansø udsatte Lakse
liner, kun være gældende fra og 
med 1ste Oktober til1ste April. 

§ 6. 
De i §§ 4 og o givne Forskrifter 

gælde for Farvandene uden for de 
hvert Land forbeholdte Fiskeomraa
del' samt for de Steder,. hvor Fi
skeriet ifølge. § 2 er fælles for begge 
Landes Undersaatter. 

Regist'i'ering samtMærkning ogNU/me
rering m. v. af Fi~kerfartøjer. 

§ 7. 
Samtlige her i ,Landet hjemmehø

rende Fartøjer og Baade, der an
vendes til Fiskeri i de i nærværende 
Anordning omhandlede Farvande, og 
som efter § 1 i Søloven af 1. April 
1892 have Ret til at føre dansk 
Flag, blive at registrere, numerere og 
mærke samt at forsyne med Fiskeri
Certifikat. Indregistreringen og den 
Maaling af Fartøjet, der, for saa 
vidt dette ikke allerede efter de al
mindelige Regler er 1faaling under
kastet, man foretages i Anledning tI f 
denne Bestemmelse, ligesom ogsaa 
Fiskeri·Certifikatats Udstedelse og 
Mærkningen af Fartøjet sker ved 
Toldvæsenets Foranstaltning uden 
Erlæggelse af Gebyr eller Stempel
afgift, og i det hele uden Udgift for 
lTIjeren, idet de derllled forbundne 

Omkostninger afholdes af Statskas
sen. Vedligholdelsen af paamalede 
Bogstaver, Tal og andre Mærker 
paahvi~er dog Fartøjets Ejer. 

§ 8. 
Det paahviler Enhver, der som 

Fører eller Rheder vil TIske eller 
lade drive Fiskeri i de i nærværende 
Anordning omhandlede Farvande, at 
afgive skriftlig Begæring om den 
ovenfor nævnte Registrering af det 
Fartøj, der agtes anvendt i denne 
Fart, til nærmeste Toldsted eller 
Strand kontrollør" ligesom det ogsaa 
paahviler Ejeren efter de alminde
lige for Skibsregistrering gældende 
Regler at anmelde ethvert Ejeskifte, 
Overføring til et andet Registrerings
distrikt, Ombygning, Forlis eller Salg 
til Udlandet, som er foregaaet med 
det ham tilhørEmde Fiskerfartøj. 

End videre skal Ejeren eller Fø
reren en Gang i Løbet af hvert Aar 
forevise sit Fiskeri-Oertifikat for et 
Registreringskontor, hvorefter der 
. paa Bagsiden af Oertifikatet af Kon
toret vil være at meddele en Attesta
tion om, at saadan Forevisning har 

, fundet Sted. 

§ 9. 
Til Godtgørelse af Optagelsen i 

Registret udfærdig('s der et Doku
ment, Fiskeri·Oertifikatet, hvori an
gives Fartøjets Bogstav eller Bog
staver og dets Numer samt en 
Beskrivelse af Fartøjet tilligemed 
dets lEjers Navn eller Navnet paa 
det Selskab, der øjer det. Fiskeri
Certifikatet udfærdiges overensstem
mende med den nærværende 'Anord;. 
ning vedføjede Formular. 

§ 10. 
Ethvert Fiskerfartøj paa 15 Tons 

Brutto og derover skal have sit Navn 
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samt Navnet paa det Sted, hvor 
det er hjemmehørende, malet med 
Oliefarve paa Agterparten med 
hvide, mindst 2'5 Dec. Tommer 
(8 Centimeter) høje og 0'5 Dec. 
:rommer (12 Millimeter) brede Bog
sta vel' paa sort Grund. 

§ 11. 
Det eller de Bogsta ver og det 

Tal, der ved Indregistreringen er 
tildelt Fartøjet, anbringes iøjnefal
dende og tydeligt paa hver Side af 
dets Forstævn, sa~vidt Pladsen til
lader det, 2'5 a 3 Dec. Tommer (8 
a 10 Centimeter) under Rælingen 
med 'hvid Oliefarve paa sort Grund. 
Bogstavernes og Tallenes Højde, skal 
paa Fartøjer paa 15 Tons (Brutto) 
og derover være 14 Dec. Tommer 
(45 Centim.) og Bredden l,s Dec~ . 
Tommer (6 Oentim.). For Fartøjer 
under 15 Tons (Brutto) skal Højden 
saavidt muligt være 8 Dec. Tommer 
(25 Cemtim.) og Bredden 1'3 Dec. 
Tommer (4 Oentim.). Ligeledes an
bringes det sa~me Bogstav eller 
Bogstaver og Tal paa begge Sider 
af Fartøjets Storsejl umiddelbart 
over det sidste Reb, saaledes at de 
tydeligt kunde ses: de males paa 
det hvide Sejl med sort Farve, paa 
andre Sejl med hvid Farve og paa 
Sejl af l\'fellemfarve med hvid eller 
sort. Farve, eftersom Toldvæsenet, 
ved hvis Foranstaltning Afmærk
ningen/ sker, nærmere maatte be
stemme. Bogstavet eller Bogsta
verne og Tallet paa Sejlene· skulle 
i alle Retninger være en Trediedel 
større end de, der ere anbragte paa 
Skroget ved Forstævnen. 

'" § 12. 
Far~øjerne maa hverkenpaa Yder-

siderne eller Sejlene ha ve andre 

Navne, Bogstaver eller Tal end de, 
der omhandles i nærværende Anord· 
nings §§ 7, 10 og 11. 

§ 13. 
Det er forbudt at udslette, foran

dre, ukendeliggøre, tildække eller 
ved hvilketsomhelst Middel at skjule 
de paa Fartøjerne og paa ~ejlene 
~nbragte Navne, Bogstaver og Tal. 

§ 14 
Fartøjets Fører skal altid under 

Sejladsen være forsynet med det i § 
9 ommeldte Fiskeri-Oertifikat til 
fornøden Opløsning om Fartøjets 
Kendingsbogstaver, Distriktsnumer, 
Register-Tonnage, Hovedmaal og 
Ejeforhold.: 

Til Godtgørelse af Nationaliteten, 
hvilken det er forbudt ved noget .. 
som helst Middel at fordølge, udfor
dres, foru(len Visning..af det danske 

. Flag, Fremlæggelsen af Fartøjets 
N ationalitets- og Registrerings-Oerti
fikatell~r, saavidt:Fartøjet er af 
under 20 Tons Brutto, Maalebrev 
og eventuelt Natjooalitetsbevis. 

Søvejs-Reglerne. 

§ 15. 
Fiskerfartøjer skulde iagttage de 

til enhver Tid for danske Skibe gæl
dende Anordninger angaaende Reg
ler' for'Lys-og Lydsignaler, samt for 
Styring og Srjlads. 

Tilsyn med Fiskeriet! 

§ 16, 
Tilsynet med Fiskeriet udføres af 

.de a.f Sta.tens Skibe, som dertilblivø 



udsete, samt af de stedlig~ Politi
myndigheder. 

Bemeldte Tilsyn har tillige Ind· 
seende med Overholdelsen af Reg
lerne om N atio-nalitetsbevisligheder, 
Fartøjernes Mærkning, Numerering. 
OSV., ligesom det paahvilerTilsynet at 
gjøre Indberetning om l\tlangler ved 
svenske Fiskerfartøjers Afmærkning 
eller Undladelse deraf. 

Straffe- og Paatalebestemmelse1·. 

§ 17. 
Overtrædelser af denne Anordnings 

Bestemmelser straffes med Bøder fra 
10 til 200 Kr., der tilfalde Stats
kassen. 

Sager angaaende Overtrædelse af 
Anordningerne saa vel som angaa
ende Erstatningsansvar, hvor Bøder 
idømmes, behandles som offentlige 
Politisager, i Røbenhavn ved Sø- og 
Handelsretten. 

Overtrædelser, de~ tiilige falde 
ind' under den almindelige danske 
Fiskerilovgivning, straffes og' paatales 
dog efter dennes Regler. 

§ 18. 
Overtrædelser, begaaede udenfor 

d~ hvert af de to Lande forbeholdte 
Fiskeomraad~r, saavelsom i Øresund 
i større Afstand end 1 geografisk 
Mil fra nærmeste Land, ø eller 
Skjær, som ikke til Stadighed over
skylles af Vandet, paatales og paa
dømmes i det Land, hvortil den 
Skyldiges Fartøj hører. 

Anordningens Ikrafttræden. 

§ 19. 
Bestemmelserne i nærværende An

Qfdnjn~ træde i Kraft straks med 

Undtagelse af Bestemmelserne i§§ 
7-14, del' træder i Kraft den lste 
Januar 1900. 

Hvorefter alle Vedkommende sig 
have at rette. 

Givet paa Bernstorff, d. 13. Nvbr. 
1899. 

Under Vor Kongelige Haand og 
Segl. 

CJhristian B. 
(L. S.) 

C. Hage. 

Generalforsamling. 

Isefjordens Fiskeriforening afholdt 
den 9de ds. Generalforsamling i 
Kronprinsens i Sal Holbæk, hvor ca. 
30 Medlemmer vare til Stede. 

Formanden, N. S. Jensen, Drage
rup bød Velkommen, og oplæste 
derefter RegIlska bet, som balancerede 
med 320 Kr. 16 øre. Regnskabet 
godkendtes enstemmigt. Med Hen
syn til Aarets Virksomhed meddelte 
han, at der i det forløbne Aar var 
afholdt 7 Bestyrelsesmøder, hvis 
Forhandlngerrefereredes. Spørgsmaa
let om Fiskerivedtægterne for Ise
fjorden stilledes i Bero. 

Det _besluttedes at søge Under
støttelse hos Staten til Indkøb af 
Øredyngel til Udsætning i de 18e
fjogden tilløbende mindre Vandløb. 

Det vedtoges at yde 10 Kr. af 
Foreningens Kasse til de forulykkede 
norske Fiskeres Efterladte. 

Der førtes Forhandling om Dan .. 
nelse af en Fiskeeksportforening, og 
der nedsattes et Udvalg til at arbejde 
videre for Sagen. Udvalget kom til 
at bestaa af Ckr. Petersen, Erastus 



Jensen, J. P. Henriksen, Niels Chri
stensen, alle af Holbæk, N. P. Jo
kumsen, L. P.Johansen, Ourø, N. 
S. Jensen, Dragerup og 1.- P. }-liel
sen, Bramsnæs. 

Til Bestyrelsen valgtes: For Eg
bjerg Distrikt, Lawrits Petersen, 
Hølkerup, for Grevinge Sogn, P. 
Nielsen, Atterup, for Tudesenæs, 
Chr. Olsen, Stadsluode, (Genvalg) 
og for Dragerup-Tjudstrup, N. S. 
Jensen, DIagerup, (Genvalg). Sidst
nævnte genvalgtes derefter som ]'01'

mand. Som Revisorer valgtes Era
stus Jensen, (Genvalg) og Chr. 
Petersen begge af Holbæk. s. 

Mindre Meddelelser. 

Belysningen af Lillebælt. Arbejdet 
ved det nye Fyrtaarn paa Stribs 
Odde er i forrige TI ge blevet stand
set, og Taarnet er naaet til en 
Højde af 15 Alen. Til Foraaret 
genoptages atter Arbejdet, idet Fy
ret skal være færdigt til Efteraaret 
1900. 

Ny Fiskeriforenipg. I Middelfart 
afholdtes efter ~feddelese tilos et 
Møde i Søndags Aftes den 19. ds., 
yed hvilket en Fiskeriforening for 
Fiskerne paa denne Egn af Landet 
dannedes. Foreningen omfatter 
Egnen fra Lyngsodde til Kolding 
Fjord. 
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Ha'vnearbejde. Bagenkop Havn 
paa Langelands Sydspids (lr i for
løbne Sommmer ved Hjælp af et 
Statslaanpaa 50,000 Kr. bleven _ 
betydelig udvidet og forbedret. Der 
er bygget en ny Mole 120 Alen 
lang til Forhindring af Tilsætning 

af Sand og Tang, og der er fore
taget en Uddybning af indtil 9 Fod. 
Havnen, der næsten under alle For
hold kan besejles, vil sikkert nu 
blive meget søgt og faa Betydning 
navnlig for Fiskerfartøjer. 

Lemvig, den 16. November 1899. 
Folkethingets Fiskel'iudvalg, der efter 
Indbydelse af Landbrugsministeren 
har foretaget en Sejltur· i denne 
TI ge fra Aalborg gennem Limfjor
den paa Fiskerriinspektionens Dam ~ 
per "Havørnen, for at undersøge 
Fjordens Fiskeriforhold, særlig Aa
legaardene, ankom i Gaar Formid
dags til Thyborøn, paa hvilket Sted 
Høfderne og den nye Anlægsbro i 
Kanalen besaas. Selskabet, ialt 16 
Personer, hentedes fra Thyborøn 
hertil Byen med Ekstratog paa Har
boørebanen, og rejste med Aftento
get til København. 

Digear~ejdetved Bøvling Klit. 
Dæmningsarbejdet herude for Mid
ten af Klitten er nu færdig. Den 
store Dæmning, der har en Højde' 
paa 14 Fod over daglig Højvande 
foruden Synkemaal, der er en Tomme 
for hver Fod, staar nu parat til at 
modstao. Havets Angreb. N. 

Anholdt Trawler. Fra Frederiks-' 
ha'vn telegraferes den 18. Novbr. 
1899. Inspektionsskibet Absalon, 
Premierløjtnant Konow, indbragte i 
Nat KI. 12 hertil Damptrawleren 
A. W. 5. Rustringen, Kaptejn ~lein 
af Wilhelmshafen, som var anholdt 
fiskende paa dansk Territorium nord 
for Skagen. Den ~ed Anholdelsen 
benyttede Trawl konfiskeredes tilli
gemed de paa Dækket værende tre 
Kurve Fisk. 

Trawleren idømtes ved Sørettens 
Dom i Dag . euBød~ ~f ~QQ' 



Kr., hvorhos Styrbordstrawl konfi· 
skeredes. 

Ny Kutter. Frederikshavn den 
20' 'N ovbr. 1899. Der bygges nu 
ogsaa Kuttere for fremmedes Reg
ning, ganske vist staar der mange 
fremmede Penge i vore Fiskekuttere, 
men de fleste her byggede komme 
dog til at staa som hjemmehørende 
her og ha ve her deres bestyrende 
Rheder. I Lørdags afløb fra N. 
Nielsen og Søns Værft en Kutter, 
som er bygget for et i Hornbæk væ
rende Aktieselskabs Regning, hvil
ket Rhederi skal ha ve Kaptajn P. 
Pie til bestyrende Rheder. Kutte
ren skal hedde "Yrsa", er 36 Tons 
Brutto drægtig, og skal være hjem
mehørende i Hornbæk. Fuldtudrustet 
med Sejl og Fiskeredskaber kostel' 
den 13,000 Kr. Petroleumsmotoren 
er af Maskinf;1briken "Dan"s Fa
brikat i København. Fisker J', 
P. Sørensen i Hornbæk skal være 
Fører. 

Fiskeriberetninger. 

Fjaltring, den 17, N ovbr. 1899. 
Endelig tog Fiskeriet efter Kuller 
her for Kysten sin Begyndelse. Nogle 
Baadelav have været paa Havet, men 
Fangsten var meget ringe, kun nogle 
faa Kuller samt enkelte Torsk. 
Dette er meget beklagelig, da Pri
serne i Hamborg ere høje i denne 
Tid. Kullerne koste over 20 Pf. 
pr. Pd. Efter de haarde Storme i 
Efteraaret skulde man tro, at Sti
merne vare komne ind under Kysten, 
men det s)'nes ikke at være Tilfæl
det. Grunden menes at være; at 
det oftest var Syd Sydveststorm, der 
bl~!)te \lnder Kysten. f(. 

492 

'Skjern, den 17. N ove m ber 1899. 
Fiskeriet efter Helt i Skjernaa teg
ner ikke godt for dette Aar. I 
Aaens Munding er der fisket lidt, 
men oppe i Aaen er der saa godt 
som intet fisket. TI de i Fjordens 
Munding, navnlig fra Grundene ud 
for Topper- og Værneengene, er der 
dog sket et godt Heltfiskeri. 

Man harfaaet op til 20 Øre pr. 
Pd. for Helt i Aar. 

Fra Fjand pr. Ulfborg skrives der 
til os under 18, November 1899: 
Havfiskeriet for denne Del af Jyl- ' 
lands Vestkyst har endnu ikke taget 
sin Begyndelse, da der stadig har 
været uroligt Ha v. Dette er et For
hold, der er meget beklageligt for 
Fiskerne, og Folk her paa Stedet 
mene, at det ikke i de sidste 30 
Aar har indtruffet, at man ikke har 
taget Havfisk inden l\fortensdag. De 
seneste Aar have været særlig uhel
dige for Havfiskeriet, ' og flere og flere 
af de yngre Fiskere rejse bort fra 

. denne Kyst. Man ha aber, at deJ' 
snart kommer Frostvejr; thi inden 
dette indtræffer, faa vi sikkert ikke 
Havfiskeriet begyndt. 

Aalefangsten i Nissum Fjord, der 
i en Maanedstid har været drevet 
af en Snes Baade med Pryne,gav i 
Førstningen godt af sig, 70 a 100 Pd. 
daglig pr. Baad; men nu er Fang
sten daarlig, og man holder op der
med. Desværre nærer man F;ygt 
for, at Fjordbunden har taget stort 
Tab ved Brugen af Pryuen, saa at 
den ikke som før er en god Yngle
plads for de Fiskearter, der give 
Fortjeneste om Vinteren. Maaske 
er denne Fangstmaade ligesaa ska
delig som Benyttelsen af Snurre
vaadet7 og det var i saa, Fald ikke 



for tidlig, at der blev sat en Stop
per derfor. 
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Frederikshavn, den 20. November 
1899. Heldigvis vare Vejrforholdene 
i sidste Uge nogenlunde gunstige for 
Fiskeriet, paU. denne Aarstid kan man 
selvfølgelig heller ikke forlange roligt 
Vejr en hel Uge igennem, saa to 
Døgn var allerede meget. Flere 
havde Lejlighed til at gøre to Ture, 
dog var det kun faa, som nogen af 
Gangene opnaaede større Fangst, 
nogle gjorde det, en havde saaledes 
i godt etlDøgn ved Læsø en Fangst 
til ca. 1000 Kr.s Værdi. I Ugens 
Løb indkom fra Herthas Flak hen
ved 50 Laster paa 10-100 Snese 
hver, saa her havde Størsteparten 
af Kutterne fisket, Rødspætten vejede 
10-14 Pd.!Snesen og betaltes med 
21/ 2 Kr.-4 Kr. Snesen. Fra Læsø's 
Nordside, Rusmandsba,nken og "store" 
og "lille" Grund var Udbyttet denne' 
Gang nok saa godt, Kutterne havde 
fra 20-200 Snese hver, Rødspæt
ten vejede 11-17 Pd. Snesen og 
betaltes med 2 Kr. 75 Ø1'e-5 Kr. 
Snesen, som man ser ere Priserne 
upaaklagelige for Fiskerne, om de 
ere det ogsaa for Fiskehandlerne 
turde være et andet Spørgsmaal, 
det kniber overfor Publikum at 
faa Priserne forholdsvis saa højt 
i Vejret, som Fiskerne have faaet 
dem overfor dem. I Læsørende 
havde en halv Snes Kuttere fisket, 
men Resultatet var kun knapt, 
en 30-40 Snese pr. Kutter, Rød
spætten vejede :c. 13 Pd. Snesen og 
betaltes med 3 Kr. pr. Snes. Fra 
forskellige Pladser, særlig fra I..Jæsø 
indbragtes en Del Krøjfisk, 5-6000 
Pd. Skærissing og Slethvar betaltes 
med 12-15 Øre pr. Pund, og lidt 

Pighvar med 50 Øre pr. Pund. Af 
Sild fra Gøteborg er der kun til~ 

ført ganske ubetydeligt til hærvæ
rende Modtagere, og knapt 200 Ks. 
til det tyske Marked. Prisen er 
endnu alt for høj for Import bel' i 
Landet, og der betales ca. 20 Kr. 
pr. Ks. en gros ab Gøteborg. Hum
mertilførslen fra den svenske Skær
gaard har været ganske betydelig i 
sidste Uge, dels pr. Dampskib, men 
hovedsagelig pr. Kvase ankom ca. 
16,000 Stkr. alt til herværende Mod
tagere, de fra Kristianssand ankomne 
ca. 8000 Stykker afgik derimod 
alle direkte til det tyske Mar
ked, Prisen er gaaet noget i Vejret, 
der betales ca. 1 Kr. 50 Øre pr. 
Pd. Em gros ab Norge eller Sverrig. 

JtI. 

Fra Danmarks Fiskeriagent 
i England 

meddeles det os, at det i Følge en
gelsk Lover forbudt at sælge, købe 
eJler have i sin Besiddelse Laks og 
Laksørred fra Oktober inkI. til Fe
bruar. 

tapt. A •. Sølling, Danish Consulate 
8, Museovy Court, 

London E. C. 
Telegram Adr.: 8ølllng. London 

tapt. "A. Sølling, 
"ltariendal" 80, Park lVØDDØ, 

Hull. 
Telegram-Adr.; Søl~9, HulI. 



494: 

Københavns Tilførsel af 1ersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

l Ugen ira 12. November til 19. November 1899. 

L."I· _ bf L. L. -
I I~i 

"C oL. Q;IQ;I 
.:I!. L. Q;I s.. 

.~ Q;IQ;I s.. CIS c:t.- øL. Q;I >-
Tilført af: "eJ_ -"Cl Q;I> c:t.- en ~ ::! O..c> 

.:I!. s.. "C "C 

=æ I~ l:: =-c ::I~ L. 
I 

en 1= .: ClSc;:l "C = Cl:c:t. x>- c:.~ L. Cl) Cl '!:I ...J Q;I 
::.:= «.!!:! .:I!. ø q:: .=a. .:I!. 00 I- "" OD c:.::I Cl) 

I Cl) o -< o 
Danske :E'iskerfart. : Pd. Pd. 1'(1. Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. Pd. Pd, 

4 fra J1~rederil{sh. 10170 430 2 

11 fra andre Pladser 28098 235 1 1515 2 360 

Danske Kvaser: 

I l fra Frederiksh. 5400 4 

22 fra andre Pladser 11340 131112 25500 
1 svenske Pisker-

fartøjer ... 1080 
pr Baad og Vogn 

ira nærliggende 5 

Fiskerlejer ... 1240 3 4160 6080 3012 
pr. Jernbane & 4 tl 

Dampskib .... 61822 2840 4202 1600· 40731 6214 

3J.85 14091411600 I 46811
1
34'826 

9550 5505 5700 

lait ... 116830 4280 235 9550 5505 5700 

1) 135 Pd. 
Aalekvabber. 6) 

og 100 Pd, Pighvar. 2) Sletter. S) Skru!)per. 4) Aal. 5) 2015 Pd. Aal og ]Q97 Pd. 
Laks og 5200 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 361996 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,00-5,25, Kassefisk 
Kr. 2,50-3,00 pr .. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,80 -2,iiO pr. Lpd.; Sild, Kr. 1,25-2,25 pr. 
Ol; Aal, blanko, Kr. 0.55-0,65, gule, Kr. 0,40--0,55 pr. Pd.; Laks) Kr. 0,50 -1;65 pr. Pd .. 
Ørred, Kr. 0150-0,75 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,30-0,02 pr. Pd.; Rejer, Kr. 1,00-1,25 pr. Pdj 

.auktion. 
Onsdag den 6. December 1899 KI. 12 Middag afholdes i Tøjhusmaga

sinernes . Pudsestue paa Københavns Tøjhus offentlig Auktion over 
I. Udrangerede Vaaben, nemlig 9000 Stk. til Bagladning forandrede 

Taprifler, Model 1848, med Bajonet. 
II. Kassabelt lVIateriel, hvoraf fremhæves: Seletøj, Sadeltøj, Staldrekvi

. sitter, Ambolte, Hævebukke af Jern, Rekylbremser, Batterihaandspig, 
Piske m. m. 
Trykte I{onditioner og summarisk Auktionsfortegnelse udleveres fra 

den 21. ds. ved Tøjhusmagasinerne, hvor ogsaa Sagerneere til Eftersyn 
den 4.-6. December KI. 10-2. 

Fiskeredskaber. 
Sølvmedaille Bergen 1898. 
Undertegnede anbefaler 

med alle Slags Vaad og Ruser. 
Flyndervaad til Havfiskeri 
haves altid paa Lager, andre 
leveres hurtigst efter Bestil
ling, nogle brugte Rejeruser 
haves til Salgs. 

J. P. Lauritsen, 
Je~indø pr. Nykøbing M. 

fiskekroge -Fabriken 
- SølvmedaUle 1 Aalborg 1883 og 

l Køhnhavn 1888 

anb .. faler sit Udsalg at alle Sorter 
Fiskekroge, saa vel i Staal, JærL 
som Messing, samt Pilke i Tin og 
Bly. Forsendes mod Efterkra.v. 

Conrad Christensen. 
St. Strandst~æde U. 

ltøbeuhavn K, 

Annoncer 
i Medlemsbladet ti.,lbydes og 

optages ved Henvendelse til 

Frantz Christtreu, 
Gl'ønnegade 10. 

Jfor staaende Avertissementer 
indrØmmes betydelig Ra.ba.t. 



larbog for den danske Fiskerfiaade 1900 
udkommer den 9. December, og vil af nyt indeholde Fyr og Fyrskibe paa 
Elben fra' Søen til Hamburg, med kortfattet Anvisning til at benytte disse 

, , 
samt tyske Stormsignaler. 

Da Bogen kun trykkes i et begrænset Oplag bedes snarest Ordrer 
indgivet til Deres Boghandler eller Formanden Deres Fiskerforening 
eller til 

Srantz Christtreus SJogtrl/Rheri, 
Grønnegade 10. 

Alle SII;lUS FIskesoptep, 
Sild, Aul og Ferskvandsfisk modtages j Kommission, ogsaa paa fast 
Regning. F Ott 

Telegram-Adr.: Otte, Rostock. • e, Rostoclc 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk BO!11-

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

Hør .. og Hampsejldug 
l alle I{valiteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1899. 

Fiskekroge. 
De af mig i Handelen her i 

Danmark bragte norske Staalkroge 
(dobb. fortinnede, skarpe), med 
meget praktisk øje, anvendelige 
sall.vel til Torsk-, Rødapætte- ~om 
Å!l.lefhkeri leveres d'Hrr. Fiskere 
porrtofrit mod Efterkrav onralt 
i Danmark til følgende Priser nua:r 
mindste Parti 1000.8tk. tages. Nor
way Nr. 3 325 Øre, Nr. 2 275 Ore, 
Limerich Nl'. 110 325 øre. Skriv 
efter Prø,er. 1!'orhandlere Rabat. 

Hans Chri@tensen, 
Kerteminde. 

For Fiskere. 
Ved et Fiskerleje paa den 

bedste Plads midt for Isse
fjorde, llVlil fra Holbæk, kan 

. straks og paa meget bil1il!o 
Betiugelser faas et nyt Hus 
med stor Frugthave tll Købs 
med alle til Fiskeriet hørende 
Redskaber i komplet Stand 
ved Henvendelse til F. C. 
Larsen, Nygade 17, Holbæk. 

Alle Fiskesorter 
modtages i Kommissioll, 
Dagens højeste Priser, 
sall!t hurtig og reel Af
regning garanteres. 

I ... Dinesen, 
GI. Strand 44. 

En 

Kvase · Baad, 
ca. 4 Tons, er billig til 
Salgs ved Henvendelse 
til Fiskehandler R. Jør
gensen, Kerteminde. 

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. 

Fiskesltipperskolen 
i Frederikshavn 

forbereder Elever saavel til 
Fiskeskipper· som til Sætte
skipperprøven. Nærmere 
Oplysninger meddeler Sko
lens Forstander, Naviga- .. 
tionslærer Hansen, eller Be
styrelsens Formand, Konsul 
Christian O1oos. 

Fol." Fiskehandlere. 
Et stort Hyttefad, 24,. b~od 

langt, 10 Fod bredt og 3 li~od 
dybt, med 6 Rum og i alle 
Henseender tidssvarende 
indrettet, samt en Vandvogll 
til ForhandlinG' af levende 
Fisk er billig di' Salgs .. Fore .. ' 
spørgsel besvares omgaaende 
ved Henvendelse til Fiske-

. handler Carl Sørensen, 
Kolding. 



Københavns Mekaniske 
. Net Ic. G arn .. F ab rik 

M. L. Utzon, KapiendalsveJ BS. 
Telefon: Godthaab 191, 

leverer de 

Rslleduutigste $Jundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, 1lfakrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning . og Penge. . Højeste Priser. 
H. 'W'iedeJllann juniop. 

Telegramad1*.: Fischwiedemann. 

Fiskekasser 
i alle Størrelser og Dimensioner faas saavel i sman. som større Partier til 
billige Priser. Tilbud er altid gerne til Tjeneste. Størrelsen 32 X 18 X 6 
haves som Regel altid paa Lager. 

Horsens Da.mp Høvle &, Sa.vværk, 
Peter Møreh. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
everer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Mftskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Bom
uldsgartl, Hampe,qarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
be'dste Kvaliteter. ...4..aleli:uber, Kork, Flaadtræ og Katechu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks • 

.Redigeret af oa.ud. ma.g. lVill. Lundbeck. - Trykt hos Frantz OhristtreU: Københa.vn 



Nr148. 30. Nove mb e r. 1899. 

Medl.e:::c:)..sb1ade1:i udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse' til 
Frantz ChrlsUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· 

linje af 1/8 Sides Brede; for staaende Annoncer indrømmes betydelig Rabat. 

Indhold; Udklækningsanstalters Forsyning 
med Rogn i FredniDgstidfn. - SHdefiskeriet UJader 
J"yllandø Vestkyst, - J!'rederikøha.vns Jl'iskeri-Stati
stik 1898. - Mindre Meddelelser. - Fiskeriberet
ninger. - BekendtgØrelser. 

. Dansk Fiskeriforenings Kontor, Gothers
gade 8, 1. Sal, København K, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
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
eningens Konsulent bedes altid alene adres
lerede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. , 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor 
og Modelsamling 

er henflyttet til 

Gothersgade 8, II Sal. 

Capt. A. SaWno, Danish Consulate 
II, Museovy Court, 

Lortdon E. C. 
Telegram Adr.: SølllDg, London 

Capl. A.Sølling, 
"Marleu.tlalu 80, Park AveDDe, 

Hu II. _ 
Telegram-Adr.: .ølllng, HalL 

Dansk Fiskeriforenings 
Hjælpefond. 

Fra Bøsserne i Espergærde er 
ved Fisker Lars Andersen indsendt 
9 Kr. 71 øre. 

Udklækningsanstalters For .. 
syning med Rogn i Fred .. 

ningstiden. 

Da § 6 i "Lov om Fiskeriet i 
ferske Vande" af 26de Marts 1898, 
hvis Ordlyd er i dens første Stykke: 
"Fra de i § 1 ommeldte Vande skal 
det, for saa vidt Fangsten ikke be
vislig sker alene for at forsyne Ud;. 
klækningsanstalter med. befrugtet 
Rogn, fremtidig være forbudt at beo. 
mægtige sig, ilandbringe eller for .. 
handle Laks, Ørred eller FOl'el i 
Tiden fra 1. N ovbr. til 1. Januar," 
har været undergivet adskillig Tvivl 
og Tydning fra flere Øvrigheders 
Side, har det ikke Tinge Interesse 
at· ·kende følgende Overretsdom, af· 
:sagt den 12te Juni d. A. Uheldig" 



vis har jeg først sent faaet Kund
skab om denne Dom, som har saa 
stor Vigtighed for Udklækningsan
stalterne. 

Sagen vedrører Fångst af Ørred i 
i .Nebel-Kolding Aa i November
December 1898, udøvet af Gaard
ejer Peder Jørgensen, som er. Ejer 
af Ejendommen "Kildeværk« i 
Lejrskov Sogn, paa hvilken han har 
anJa gt en Anstalt til TI dklækningog 
Opdrætning af Ørreder .. Fangsten 
er sket dels ud for Jørgensens egen 
Ejendom, dels ud for en en Tredie
mand tilhørende Grund. Efter at 
have haft de fangedeØrre~er tillige
med nogle enkelte af ham i Oktober 
f. A. (1897) fangede Ørreder gaa
ende i en Dam paa sin Ejendom, 
har Jørgensen i Januar (1899) solgt 
samtlige disse Fiske, ca. 20 Stkr. 
ialt og til en samlet V ægt af ca. 
80 Pund for 80 Kr. I Dommens 
Premisser hedder det, at Jørgensen 
ikke har "villet erkende, at han ved 
dette sit Forhold har gjort sig skyl
dig i nogen Overtrædelse af den 
ovennævnte Lovbestemmelse,. idet . 
han· har anbragt, at den af ham i 
Maanederne lNovember og December 
foretagne Fangst alene er sket for 
at forsyne den førnævnte U dklæk
ningsanstalt med befrugtet Rogn, 
hvorfor han har forment sig beret
tiget til at afhænde Fiskene efter at 
de vare benyttede i det anførte øje
med." 

Da Jørgensen ikke nærede Tvivl 
om Lovligheden af den ham foretagne 
Fangst, og da han havde erfaret, at 
der i den Anledning vilde blive ind
ledet offentlig Undersøgelse mod ham, 
tilkaldte han en af de første Dage 
i Januar' tvende Vidner og tog i 

disses Paasyn Rogn og Mælke at 
de i hans Dam anbragte Ørreder. 

Derpaahedder det i Dommen vi
dere: "Efter det saaledes 'frem-

-komne, samt naar henses til, at der 
eftf:r det Oplyste. paa Tiltaltes Ejen
dom foruden et TIdklækningsskur 
findes 12 Opdrætningsdamme, maa 
det anses for at være efter Omstæn
dighederne tilstrækkelig godtgjort, 
at den· af Tiltalte i Fredningstiden 
foretagne Fangst af Ørreder er sket 
for at forsyne hans U dklækningsan
staIt med befrugtet Rogn og derhos 
ikke er blev en udøvet i større Om
fang end nødvendigt til Fyldestgø
relse af dette Formaal; og idet det 
efter Affatte7sen. af § 6 i Lov af 
26. Marts 1898 ikke kan antages, 
.at den, der i Fredningstiden lovlig 
ha1' bemægtiget sig og ilandbmgt 
nogen af de i Paragraffen ommeldte 
Fiske, skulde være ubf!rettiget til at 
afhænde diMJe efter at have benyt
tet dem i det Øjemed, hvori Fang
sten er sket, 'cil Tiltalte være at 
frifinde for det Offentliges Tiltale i 
denne Sag, hvorhos Sagens Omkost
ninger og derunder Salær til Aktor 
og Defensor for Overretten ville 
være at udrede af' det Offentlige." 

I Henhold til denne Dom vil her
efter, saalænge Loven af 26de Marts 
1898 gælder, Udklækningsanstalterne 
kunne arbejde med større Sikkerhed 
og i større Omfang, fordi Omkost
ningerne ved Anskaffelse af Moder~ 
fiske ville blive ringere. Overrettens 
Kendelse vil skaffe lettere Adgang 
til et større Antal Æg og derved 
ogsaa til større -. Antal Y ngel til 

, Gavn ikke alene for vore ferske 
Vaude, men tillige for vore Fjorde 
og større Farvande. Frygt for en 
Omgaaen af Fredningsbestemmel-
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sen bør ikke. næres, thi der vil ikke 
høre saa lidt til, om U gærningsmænd 
skulle kunne godtgøre, at de fange i 
U dklækningsøjemed. Desuden er det 
et saa forholdsvis ringe Tal Fiske, 
som medgaar i Klækningsøjemed, at 
de ikke kunne have nogen virkelig 
økonomisk Vægt ligeoverfor den, de
res Æg og Mælke faar ved U dklæk
ningsanstalternes Hjælp. Men, det 
vil dog være raadeligt, at U dklæk
ningsanstalterne skaffe sig Vidner 
ved deres Befrugtningsvirksomhed, 
saaledes som Ejeren af" Kildeværk" 
med megen Omtanke har gjort det. 

Arthur FedderseB. 

Sildefiskeriet under Jyllands 
Vestkyst. 

Ligesom Havfiskeriet for en Del 
Aar tilbage dreves efter en større 
Maalestok paa Vestkysten, saaledes 
var det ogsaa med Sildefiskeriet. 
Dette Fiskeri var for en Del Aar 
siden m'eget brugt paa Havet for 
Jyllands Vestkyst. Fiskerne toge 
da ud: med deres Sildegarn i ~laa
nederne August og September og 
fisked~ i Reglen en Mængde Sild. 
I disse Tider droge Sildestimerne 
forbi Kysten saa tæt under Land, 
at Fi~kerne ikke vare længere ude 
efter dem end lige uden for yderste 
Revle. Silden brugtes i disse Tider 
til Madding til. Krogene, naar Kul
lerfiskeriet begynute. Hver Fisker 
havde altid opsparet sig flere Ol 
Sild til Madding. Der købtes da 
ingen Brislinger som nu om Stun
der. Den Slags Ejs var da helt 
u.kendt. Det var selvfølgelig økono-

misk Vinding for Fiskerne, at 'de 
saaledes selv kunde fiske deres Mad· 
ding (Ej s), imod nu, da den maa 
købes. Hver Td. Brislinger koster 
i Reglen 16 il 18 Kr., og Leverne, 
der bruges, 70-80 Øre Stykket. 
Det var dog:ikke alene til Madding, 
u t Silden. den Gang fiskedes. Der 
fiskedes ogsaa til Salg, og der 
fiskedes mange. Fiskerne kunde i 
A ugust og Septembernætterne gaa 
ud og tjene en god Dagløn for
uden den Ejs, de skulde bruge hele 
Efteraaaret. Silden solgtes. til Om
egnens Beboere. Havsilden var stærkt 
efterspurgt, og kostede 2 Kr. pr. 
Ol. Prisen kunde til sine Tider 
gaa ned till Kr. pr. Ol, nien det 
var kun, naar der fiskedes J\fasser 
af dem. Hvad Grunden· kan være 
til at dette Sildefiskeri for'V estky
sten nu snart er en Saga blot, er 
ikke let at vide. Det er ligesom 
Haafiskeriet for ~i4en bet~dnings
løst. Nu tages der ikke saa mange 
Sild, som der bruges til Ejs. Der 
er ~ndog mange Fiskere', der slet 
ingen Sildegarn have. Det eneste 
Fiskeri, der nu drives paa Vest
kysten, er io Kullerfiskeriet, og 
saa Sommerfiskeriet med Kuttere. 
Det førstnævnte tager ogsaa slemt: af~ 
I dette Efteraar f.Eks. have Fiskerne 
kun været paa Havet 2-3 Gange, 
og vi ere nu snart i Aarets sidste 
Maaned, saa daarlig har det heller 
ikke været i mange Aar. Grunden 
til dette er det ustadige Vejrligt. 
Vin terne uden Frost give i Reglen 
et daarligt Resultat for Vesterhays-
fiskeriet. N. 
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Frederikshavns Fiskeri-Statistik: 
(D

en danske F
iske;linspektion Indenfor Skagen) 

1898. 
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Mindre Meddelelser. 

Nyt Bjergningsskib. Fjalt1"ing, 
den 27. November 1899. Det vil 
erindres, at Bjergningsdampskibet 
"Ægir" fra Harboøre sidst i Som
mer f{)rliste her for Fjaltring Kyst. 
Skibet blev senere helt Vrag. Sav: 
net ved intet Bjergningsskib at have 
har været meget føleligt, idet det 
sa vnes til Optagning af ]\tIetal o. l. 
fra gamle Skibsvrag, der ligge' for 
Kysten nist og her. Efter Forly
dende have nogle Mænd paa Hn.r-

~." boøre nu købt et helt nyt Skib,' som 
skal bruges i dette Øjemed for 
Kysten. Der menes, at dette Skib 
skal tages i Brug til næste Som-
mer. N. 

8nl 

!Jelønning til Redningsmandskab. 
For udvist Uforfærdethed og Op-

, ofreise ved Redningen af Dampski
bet "Hinrich"s Besætning er der af 
See-Berupsgenossenschaft i Ham borg 
tilstillet Redningsmandskaberne l 

Skallerup og Lønstrup en Præmie 
af 280 Kr. 

Limfjordens Uddybning. Løgstør, 
den 15de November 1899. Ud· 
dybningsarbejderne over herværende 
Grunde ere nu saa vidt fremskredne, 
at hele Løbet kan pa.sseres i en 
Bredde af ca. 100 ,Fod. Skibe af 
indtil 8 Fods Dybtgaaende have al
lerede passeret. 

Nyt Fiskerfartøj. Nykøbing, J y11. 
Fra ·Rye-Iversens herværende Skibs
værft løb i forrige Uge den nybyg
gede Galease " Tordenskjold " af 
Stabelen. Drægtigheden er 19'60 
Reg. Tons. Det næste Skib, der 
bli ver taget paa. Bedding, er e~ 
større Fiskerkutter, som bliver hen
ved 4Q Tons dfægtigt 

Andragende tlt Rtgsdageft... . Ved 
Folketingsmændene for Thisted Amts 
2den Valgkreds (Trolle) og Aarhus 
Amts lste Valgkreds (Nielsen-Grøn) 
er indbragt Andragende fra 18 jyske 
Fiskeriforeninger om, at Regering 
og Rigsdag vil gennemføre en Lov 
om statsunderstøttet Ulykkesforsik
ring for danske Fiskere, der med 
billigt Hensyn til Fiskernes bange, 
økonomiske Kaar løser Spørgsmaaliet 
paa den for dem heldigste og lem
peligste Maade. 

Andragendet er henvist til U dval
get angaaende Lovforslaget om Fi .. 
skeres Ulykkesforsikring. 

Navigationskolen i Frederikshavn 
af holdt for nogle Dage siden Eks. 
amen, Fiskerne Niels Thomsen og 
Hans Larsen bestode begge Prøven 
som Fiskeskippere med 84·· Points 
hver. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 25de November 
1899. Vore Havfiskeres Taalmodighed 
sættes i dette Efteraar paa en 
baard Prøve, og det hører til de 
sjældneste Undtagelser, at man som 
nu er Tilfælde, ikke har faaet be
gyndt paa Kuller- og Torskefiskeriet, 
nu, da. vi staa lige ved December. 
Det milde Vejrligt har medført sta
dig uroligt Hav, og der kan des
værre ikke ventes Bedring, før Frosten 
indfinder sig. 

Der findes sikkert stol'e Masser 
Torsk for Kysten; men Formodnin
gen herom er jo af ringe Betydning, 
naar Fiskerne maa staa ørkesløse 
og paa Grund af Naturforholdene 
ikke kunne udnytte Rigdommen, men 
maa. se til, at nemmede, N~ 
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med deres mere' udviklede Hjælpe
midler snappe Fangsten bort. 

Ved Høfde Nr. 52 ligger Vraget 
af den i sin Tid strandede J erndam
per "Kronen" uden for yderste 
Revle og saa farligt,' at Fiskerne 
løbe stor Resiko ved Indsejlingen. 
Man' forbereder Andragende om at 
faa dette farlige Vrag sprængt. 

Frederikshavn,. den 27 de N ovem
bel' 1899. I sidste Uge var get 
atter den rene Daarligdolll med Fi
skeriet, enkelte Kuttere indkom paa 
U gens første Dage med Last, fisket 
i forrige Uges sidste Dage, men det 
var ogsaa den eneste Tilførsel, vi 
have haft, siden Mandag har det 
hele Tiden været uroligt Vejr; i 
Lørdags saa det dog helt straalende 
ud, og saa godt som hele Flaaden 
stod til Havs fra ]\;lorgenstunden af, 
men lallerede op. ad Formiddagen 
vendte ue, der forsøgte nordvest af 

Hirtsholmene og paa Herthas Flak, 
tilbage med uforrettet Sag. De 
første af de ved Læsø fiskende" bleve. 
dog ude, men allerede Lørdag Nat 

" blæste det atter op til Storm, saa 
de have næppe faaet meget lldrettet. 
Sildepriserne ere atter stegne noget 
- der betales nu ca. 25 Kr. pr. 
Kasse en gros ab Gøteborg - saa 
Tilførselen har været yderst knap. 
Skøndt Hummerpriserne ogsaa ere 
stegne, har Tilførselen dog været 
betydelig, fra Sverrig tilførtes ho
vedsagelig pr. Kvase ca. 14,000 
Stkr. og fra Kristianssand pr. Damp
skib ca. 3000 Stkr. alt til hervæ
rende Forhandlere, desuden tilførtes 
fra . sidstnævnte Plads ca. 6,500 
Stkr., som ~fgik direkte til det t)ske 
Marked her overlosset i Jernbane
vogn; der betales nu 1 Kr. 50 Øre 
pr. Pund en gros ab Norge eller 
Sverrig. Jti. 

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

i Ugen-fra 19. Novembe~ til 26. November 1899. 
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ti) q:: :::SCl.. t- :=.=: as bD 
cg en .t- eno <C o 

Danske Fiskerfart. :1 Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. ·Pd. Pd. Pd, 

4 fra Frederiksh. 7722 50 1 150 3 

10 fra andre Pladser 20988 70 2 1341 8 180 
Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. 5 

20 fra andre Pladser 3510 167382 10000 
2 svenske .Fisker-

fartøjer ... 1260 1080 
pr Baad og Vogn 

fra nærliggende l> 

Fiskerlejer ... 744 4 3560 2160 1300 
pr. Jernbane & 5 7 

Dampskib .... 29806 2200 100 2 1633 21592 3240 6750 9735 6831 
-----------------------

laIt ... 63286 2200 2g0 2235 - 173835 23752 14540 6750 9735 6831 

1) Pighvar. 2) Tunger 3) Sletter. 4) Skrupper. 5) Aal. 6) 683 Pd. Aal og 617 Pd. Aalekvabber 
7) 2100 Pd. Laks og 4650 Pd. Ørred: 

lait er der tilfør! 303384 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af OpkØbere: Rødspætter: levende, Kr. 3,00-5,25, Torsk, 

levende, Kr. 1,70-2,50 pr. Lpd.; Sild, Kl'. 2,00-2,50 pr. Ol; Aal, blanke, Kr. 0~60-0,70 
gule, Kr. 0,40-0160 pr. Pd.; Laks, Kr. 0,50-1,65 pr. Pd.? Ørred, Kr. 0,00-0,90 pr. Pd.; 
Gedde, Kr. 0,~5-0,50 pr. Pd. , 
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BEKENDTGØRELSER 

larbog for den danske Fiskerilaade 1900 
udkommer den 9. December, og vil af nyt indeholde Fyr og Fyrskibe paa 
Elben frå SØen til Hamburg, med kortfattet Anvisning til at benytte disse , 
samt tyske Stormsjgnale~. 

Da Bogen 'kun trykkes' i et begrænset Oplag bedes snarest Ordrer 
indgivet til Deres Boghandler eller Formanden j Deres Fiskerforeniilg 
eller til 

7ran/z ehris//reU8 $Jog/runner;, 
Grønnegade 10. ' 

Auktion. 
Onsdag den 6. December 1899 K!. 12 Middag afholdes i Tøjhusmaga

sinernes Pudsestue paa Københavns Tøjhus offentlig Auktion over 
I. TIdrangerede Vaaben, nemlig 9000 Stk. til Bagladning forandrede 

Tc8prifler, Model 1848, med Bajonet. 
II. Kassabelt Materiel, hvoraf fremhæves: Seletøj, Sadeltøj, Sialdrekvi ... 

sitter, Ambolte, Hævebukke. af Jern, Rekylbremser, Batterihaandspig, 
Piske m. m. 
:Trykte Konditioner og summarisk Auktionsfortegnelse udlevel'es fra 

den 21. ds. ved Tøjhusmagasinerne, hvor ogsaa Sagerne ere til Eftersyn 
den 4.-6. December RI. 10'-:"2. 

12 Rejeruser og Rader 
er til Salgs hos Fisker A. C. Pedersen, Masnedsund. 

Fiskekroge. 
De af mig i Handelen her i 

Danmark bragte norske Staalkroge 
(dobb. fortinnede, skarpe), med 
meget praktisk øje, anvendelige 
saavel til Torsk-, Rødspætte- som 
~lefiskeri leveres d'Hn, Fiskere 
poftofrlt mod Efterkrav overalt 
i Danmark til følgende Priser naar 
mindste Parti lOOOStk. tages. Nor
way Nr. 3 325 Øre, Nr. 2 275 .Ore, 
Limerich Nt'. 110 325 øre. Skriv 
efter Prøver. l!'orbandlere Rabat. 

Hans Christensen, 
Kerteminde. 

,For Fil!Jkehandlere. 
Et stort Hyttefad, 24 Fod 

langt, 10 Fod bredt og 3 ~'od 
dybt, . med 6 Rum og i alle 
Henseender tidssvarende 
indrettet, samt en Vandvogn 
til Forhandling af levcnJe 
Fisk er billig til Salgs. Fore
spørgsel besvares.omgaaende 
ved Henvendelse til Fiske
handler Carl Sørensen, 
Kolding. 

Alle Fiskesorter 
modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

-L. Dinesen, 
Gl. Strand 44. 

Alle Slags 

Fiskesorter, 
Sild, Aal og Ferskvands
fisk modtages i Kommis
sion, ogsaa paa fast Reg-
ning. F. Otte, 

Ros~ock. 

Telegram-Adr.: Otte, Rostock. 

Fiskeskipperskolen 
i Frederikshavn 

forbeteder Elever saavel til 
Fiskeskipper- som til Sætte
skipperprøven. Nærmere 
Oplysninger meddeler Sko
lens Forstander, Naviga
tionslærer Hansen, eller Be
styrelsens Formaner, Konsul 
Christian O1oos. 

En ny Drivkvas6, 
27 1/ 2 Fod, udmærket Se} 
ler, flot bygget og godt 
udhalet, er til Salgs straks 
ved Henvendelse til Baa
debygger B. ChristeDsen, 
Bakkebølle pr. Nyra~d. 



Københavns Mekaniske 
I 

Net Ic. Garn .. Fabrik 
M. L. Utzon, KaPiendalsveJ B6. 

Telefon: Godthaab ~91, 
leverer de 

R8Redggtig8te $Jundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

Eckerhførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrupper, Makrel, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. "W'iedeDlann juniop. 

Telegramadr. : Fisch'Jviedemann. 

Fiskekasser 
i alle Størrelser og Dimensioner faas saavel i smaa som større Partier til 
billige Priser. Tilbud er altid gerne til Tjeneste. Størrelsen 32 X 18 X 6 
haves som Regel altid paa La~er. 

Horsens Damp Høvle Bt, Savværk, 
Peter· Mørah. 

Altona Fiskeauction.· 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : Cohrs, Alton·a. 

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

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 
everer 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 o&, Kateehu 
haves paa Lal'er. 

Handlende gives Rabat. Forespørgtier besvares straks. 

Redigeret af caud. mag. lYill. Ltmdbeck. - Trykt hOl Frantz Ohri.ttreu. Købe».ha'ril 



Nr. 49. 7. December. 1899. 

Med1e::r::n..sbladet udgaar hver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til 

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

Indhold: Nyt Patent. - En Fare. for Vest
kystfiskerne. - PrØvefodring i en Dam. - Mindre 
Meddelelser. - Fiskeriberetninger. - BekendtgØ
relser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor, Gothers
gade 8, 1. Sal, København K, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren ar Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svanernosc
gaardsvej 2 A, 3 S. Sage:&: vedrørenue Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Breve og andre .Il'orsendelser til for
eningens Konsulent bedes altid alene adres
sereue ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilla.dt. naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor 
og Modelsamling 

er henflyttet til 

Gothersgade 8, I. Sal. 

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

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

Capt. A. Bølling, 
".ariandal" 80, Park Avenne, 

. Hull. 
Telegram-Adr.: Bølling, Hull. 

Nyt Patent. 

Vogn til Transport af levende 
Fisk. Paa en saadan har Grosserer 
A. S. Ludt, København, faaet ud
stedt Patent her i Landet den 8de 
November d. A. 

I den nye Vogn el' der truffet 
saadanne Foranstaltninger, at Fisken 
i levende Tilstand og uden at man 
behøver at skifte Vand, 'kan for· 
sendes pr. Jernbane selv meget lange 
Strækninger og under vekslende 1'em
peru turforhold. 

Til- Transporten anvendes bedst 
en ca. 12 l\Ieter lang saakaldet 
Boggievogn, der ved en Trævæg er 
delt i to uligø store Rum. Det 
største af Rummene indeholder selve 
Fiskebeholderen, medens der i det 
mindre Rum er opstillet alle de til 
Vandl'ts Filtrering, Lnftmætning og 
Afkøling eller Opvarmning fornødne 
Apparater. Det store Rum forsy
nes baade paa Gulv, Loft og Sider 
med en dobbelt Boklædning, for at 
ydre ~emperaturforandringer ikke 
skulle faa stor Indflydelse pan Varme
graden inde i Rummet. Ovenover 



1riskebeholderen er der i det store 
Rum under Taget anbragt to store 
flade Iskasser, der tilsammen kunne 
rumme mindst :2000 Pund Is. Fi
skebeholderen kan være udført helt 
af Manier, eller ogsaa kan Dækslet 
derpaa være af Træ og delt i flere 
Flader. Lidt under Beholderens 
øvre Rand er der anbragt en Bølge
bryder.' Et Par Tommer fra Bun
den er der paa fremspringende 
Knaster anbragt en løs gennemhul
let Bund af Manier, bestaaende af 
flere løse· Flager, der kunne tages 
op og l'enses. 

Fra Fiskebeholderen strømmer det 
benyttede Vand hen til en Filtrer
kasse, hvorfra det efter Rensningen 
strømmer hen til en Vandpumpe, 
der pumper Vandet op i en L uf t
mætningsbeholder, hvor det blandes 
med Luft. Fra Bunden af denne 
Beholder løber det luftmættede Vand 
af sig selv ud gennemmen en Led
ning, der deler sig i to Grene, af 
hvilke hver er forsynet med en Hane, 
:saaledes at man alt efter Ønske kan 
lede Vandet gjennem Spiraler i et 
Varmekammer eller ( et Kølekam-

. mer, der henholdsvis ere forsynede 
med . en Ovn bg med Is. Endelig 
~edes ·Vandet atter tilbage til Fiske
beholderen gennem en Mængde smaa 
Huller v'ed dp.nnes Bund. 

Ved Vandets Luftmætning benyt
tes en Luftpumpe. Fra denne fører 
der en Ledning, der forgrener sig 
saaledes at en :Gren gaar ind Fi
skebeholderen, hvor den forløber 
langs dennes Øvre Rand. Denne 
Gren er forsynet med en Række 
smaa Rør der udmunde under Van
det. og hvorigennem Luften saaledes 
presses ud i dette. Den anden Rør
gren fører hen til Luftmætningsbe-

holdel'en, hvor der'""er truffet særlIge 
ForanstaltningerI til, at Vandet paa 
virksom Maade kan optage Luften. 

Saavel Vandpumpen som Luft
pumpen drives fra Vognakslen, saa
ledes at Omløbshastigheden er re
guleret. Som Reservekraft benyttes 
Huandkraft og eventuelt elektrisk 
Drift eller r~rrykluftdrift. Vognen er 
endelig forsynet med en lille Pumpe 
med Slanger, der kan benyttes til 
at fylde Vand· paa Beholderen fra 
Havet før Fiskens Indladning. 

Som det vil fremgaa af ovenstaa
ende benyttes der stadig det samme 
Vand, og af denne Grund kan man 
transportere Saltvandsfisk i levende 
Tilstand meget lange Strækninger 
ind i Landet, h~ilket ikke tidligere . 
i saa høj Grad har været Tilfældet. 

En Fare for Vestkystflskerne. 
Korresspondance fra Bovbjærg til 

Medlemsbladet. 

Havfiskeriet er paa denne Del af 
Vestkysten at betragte som aldeles 
mislykket i dette Efteraur paa Grund 
af de utrættelige Paulandsstorll:le, 
der siden Begyndelsen af Oktober 
kun tre-fire Gange have tilladt 
Baauene at vove sig ud, og et saa 
uheldigt Efteraar for Havbruget har , , 

man ikke her kendt i de sidste 
20-30 Aar. 

Ublidt Vejrlig har i tidligere Pe
rioder forstyrret Havfiskernes Er
hverv; men saadant er forbigaaende 
og' ikke af saa ødelæggende Natur 
som en anden Omstændighed, der 
nu synes at true Vestkysten. Man 
'Jnener nem,lig med temmelig Bestemt
hed at kunne konstatere en stærk 
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og voksende Tilbageg"ang i Bestan
den af Kuller og Torsk. 

For eu halv Snes Aar tilbage 
begyndte Fiskerne ud for Ringkø
bing Klit at ymte om Fiskemangel, 
og denne er i de sidste Aaringer 
vitterligt vokset dersteds, I de sidste 
3-4 Aar er Bestanden af Kuller 
ogsaa kendelig formindsket for Ky. " 
sten her, saa der desvæT1'e er al 
Grund til at tro, at Manglen har 
f01'tsatsig Nord paa: Det er ogsaa 
betegnende, at man nu meget sjæl
dent ser Trawlere arbejde heroppe 
under Kysten, og i indeværende Ef
teraar staar der kun særdeles tynde 
Kuller- og Torskestimer under Ky
sten, trods de stærke Ye8tent~torme. 

For vore Fiskere, der alene ere 
henviste til at gaa ud fra Kysten, 
er Sagen af største Betydning, og 
den vækker Bekymt'ing allerede nu. 
Meget tyder desuden paa, at der er 
al Grund til at se" For~odningen 
bekræftet. 

Det er ikke afgjQrt, at FOl~holdet 
alene skyldes Trawlernes Virksom
hed. Der er nemlig i Mands Minde 
sket andre gennemgribende og ufor
klarlige Forandringer i Kystens Fi
skebestand. Jeg skal saaledes nævne, 
at i den første Halvdel af Aarhun
dredet var der i Sommermaanederne 
en ,sjælden Rigdom af Haj under 
Kysten. Fangsten derpaa gav vore 
Fiskere en god Fortjeneste hele Som· 
meren. N u er dette Arbejde saa 
godt som uden BetydnIng, og man 
fisker nu næppe Haj - ,.Haa" -
andet end tilHusbrug, da den er 
meget tynd. H vad Sildens Fore
kOf!1st angaar, da er denne ogsaa i 
høj Grad aftaget i de sidste 20 Aar. 
Før gav denne Fangst rigelig Be
skæftigelse i August og September 

Maaneder; men i de sidste 5-10 
Aar er den gradvis aftagen, og nu 
afgiver Sildefiskeriet ikke engang den 
fornødne Madding. . 

Som det ergaaet Hajen og Silden, 
kan det gaa Kulleren. Men skal 
K ulleren og Torsken forsvinde, det 
Fiskeri, der takket være de sidste 
Aars Export kan" gøre Kystfiskeriet 
til et Erhverv, der ikke er at smide 
bort, saa er dermed ubetinget alt 
Kystfiskeri ude af Tilværelsen, og 
mangfoldige FamiliefOl:sørg~re nde 
ved Klitterne maa \. nødvendigt se 
sig om efter et andet Eksistens .. 
middel. 

Prøvafodring ian Dam. 

Jeg har en Dam, som er 23 Fod 
lang, 16 Fd. bred, 2 Fod dyb,og 
som modtager .et Vandtilløb af 16 Td. 
i Timen. Tilløbsvandet, Borevand, har 
en Temperatur af 71/ 2 o R., og Dam:-. 
vandets højeste Temperatur i Sommer 
har v æret 11 o R. Den· naturlige Føde 
i Dammen strækker ikke til ret mange 
Ørreder, men for at se hvilken 
Ørred art der bedst egnede sig til kun· 
stig Opfodring i nævnte Dam, ud~ 

satte jeg i Foraaret 1898 dansk 
"Laksørred, norsk Laks, Kildeørred 
og Regnbueørred i Damllle~, alt som 
Yngel af nævnte Aars Udklækning, 
lige mange af hver Slags. 

Det første Par Maaneder fodrede 
jeg ikke, men fra Midten af J uH og 
til Aarets U dgang fik de ,først 
skrabet og "senere finhakket Lever. 
I Januar 1899 begyndte jeg at . fodre 
med kogt, hakket Lunge, i Begyn
delse 1/2 Lunge om TI gen op til nu. 
11/ 2 Lunge. Den 8de N ovbr. 1899 
tømte jeg Dammen fol' at tælle og 



508 

veje Fiskent>, og der var <la i Dam
men: 128 Sikr. Kildeørre'd uf sam~ 
let Vægt 41 Pund, 96 Stkr. Regn
bueørred af samlet Vægt 18 Pd. og 
68 Stkr. dansk Laksørl'ed og norsk 
Laks ar samlet Vægt 41/ 2 Pund. 
Altsaa i Tværmaal resp. 32, 183h 
og omtr. 63/ 5 Kvint pr. Stk. Kilde
ørreden har saaledes givet det bedste 
Resultat, Vandets Temperatur har 
vel passet bedst for den. 7 Kilde
ørreder, som døde ved Tømningen, 
vare fulde af Rogn, som skulde gydes 
nu i Vinter. 

Hobro l den 2. December 1899. 
, J. A. Bie. 

Mindre Meddelelser. 

Ny Fiskekuttere: Fiskerne K. 
L:uuidsen Thuesen og K. S. A. 
Sørensen af Ny Sogn paa Holms
land have erhohlt et Laun af Stats
kassen, stort 2,000 Kr., til An
skaffelse af en større Fiskekuttrr. 

Fisker N. Andreas Thygesen af 
Klegod har erholdt 6000 Kr. i 
Statslaan til Anskaffelse uf en Fi
skekutter,' 

Esbjerg ny Fiskerihavn. Arbej
det ved denne Havn skrider stadig 
godt fremad. De~ el' nu besluttet 
for at undgaa en Gentagelse af 
Katastrofen med Dæmningens Gen
nembrud, at Vandet ikke skal ud-

o pumpes af Bassinet før henad For
aaret. Endvidere har man anbragt 
en Sluse i Dæmningen, saa at der 
kap ledes Vand ind i Havnen, hvis 
der aUer skulde indtræffe Orkan, 
og et nyt Dæmningsskrpd kunde be
frygtes. 

Gilleleje Havn er for Tiden under 
fuldstændig Tilsanding, ,et Forhold, 

der el' ualmindelig uheldig for Gil
lelejes Fiskere, der slet ikke kunne 
benytte Havnen. En større Dæks
haud "Malmø", og et Par andre 
Fartøjer ere bIevne_ indespærrede, 
idet en Nordveststorm lukkede Hav
nen, medens de lossede. Der er 
kun ringe S~ndsynlighed for, at den 
opskyllede Sandbanke kan udgraves 
deOt første halve Aarstid, og det er 
paatrængende nødvendigt, at Staten 
træder til og forbedrer Forholdene. 

Spis'elige Vandmænd. At en Vand
mand eller Meduse kan være Menne
sker til nogen Verdens Nytte, har 
næppe nogen af voreFiskere tænkt sig. 
For ham ere disse Dyr ligegyldige 
Skabninger eller ;vel endog til Besvær. . 
De almindelige bIaa Vand mænd fylde 
undertiden hans Garn og slime dets 
Masker fælt til med deres Gele-' 
kroppe, og for o de røde Vandmænd 
eller Brændegoplerne have vi alle 
en vis Frygt, da deres lange Fan
getraade "brænde" nok saa slemt 
som nogen N ælde. Men nu har 
Professor K i s h i n o II y e fra det kej
serlige Fiskeribureau i Tokyo nylig 
beskrevet to Slags Våndmænd (Rho
pile'ma esculenta og Rit. verrucosa), 
om hvilke det oplyses, at de anven
des som Fødemiddel i Japan. Dy
rene hengemmes i en Blanding af 
Alun og Salt eller mellem Kashiva
Træets Blade (en Slags Eg). N aar 
Vandmanden skal beredes til MaaI· 
tidet, udblødes den omtrent en' halv 
Time i Vand, skylles omhyggeligt 
og skæres sao. i Smaastykker, At 
den ej' let at tygge, følger af sig 
selv, men at den dertil smager ud
mærket, have vi vanskeligere ved at 
tænke os - men Professorens Ord 
maa staa til Troende. Ma.n mener 
at have iagttaget, at visse Fisk som 
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Havbrasen (Pagrus), følge Vand-
" . 

mænd Stimerne, og de tænksomme 
J apanflsere have ikke været sene til 
at ," drage Lære heraf: de sætte 
Stykker af Vandmandell pau deres 
K roge og faa et udmærket Fiske. 

Ad. J". 
Vestkystfisker iets Nedgang. Ring

købing, den 24. November 1899. 
Efter Statsbanernes Driftsbe"retning 
for Aaret 1. April 1898-31. Marts 
1899 anføres det, at Forsendelsen fra 
Byens Station er i Stigning, skønt 
Havfiskeriet har givet et meget 
ringe Udbytte for Byens Distrikt. 
Der el' nemlig" sendt 500 Tons Fisk 
fra Ringkøbing Station, og fra Land
stationer "mellem Ringkøbing og 
Holstebro 350 Tons. Forrige Drifts
aar sendtes fra" Byens Station 475 
Tons, en Fremgang af 25 Tons 
eller 50,000 Pd., hvilket særlig skyl
des Fjordfiskeriet. For Landstati
onernes Vedkommende er der en 
Nedgang af 50 Tons eller 100,000 
Pund. 

Fra Struer og Esbjerg viser der 
sig ogsaa en Npdgang i Forsendesen 
af Fisk. Struer er gaaet ned fra 
550 til 500 Tons, og Esbjerg 975. 
Tons til 925 Tons. 

Fiskeriberetninger. 

Harboøre, den 1. Debemcer 1899. 
Aalenskeriet maa nu betragtes som 
endt for i Å ar, og Fiskerne ha ve 
paa det nærmeste faaet bjerget Ru
serne. I Modsa~tning til de nær
mest foregaaflnde Aar har Resul
tatet 'i dette Efter. ar været rigtig 
godt. 

Desværre synes det rolige Vejl' 

vedblivende at holde sig borte, saa 
man ikke kan udnytte Fiskerigd~mmen 
for Kysten. En enkelt Baad havde 
forleden det Held ~t liste sig til at 
tage 340 Pund Kuller og 3 Torsk. 
Den fra Hamburg indløbne Afreg
ning udviste, at Kullerne betaltes 
"med 26 Pf. og TOl'skene med paa 
det nærmeste lige saa meget pr. 
Puud! - en i Sandhed glimrende . 
Pris, men som yderligere forøger. 
Mismodet, naar man, :som Tilfældet 
har været hele Efteraaret, maa gaa 
ørkeslø~ paa Stt(anden. 

Limfjordsfiskeriet. Fra Strne1" 
skrives; der til os under den 2. De
cember 1899: Aalefiskeriet i den 
vestlige Halvdel af Fjorden maa 
siges at have været ret godt i Sæs
sonen, skønt de hyppige Efteraars
storme have gjort en Del Skade 
pau Garn og Ruser. Fangsten er 
hovedsagelig solgt til København og 
Tyskland til gode Priser. Stangnin
gen er nu begyndt; men denne 
Fangstmaade giver selv i heldigste 
Tilfælde ikke nær saa godt Resultat 
som Ruserne, navnlig fordi den Aal; 
der ligger i Sandet, ikke er "saa god 
og fed som den egentlige Gaardaal. 

Torskefiskeriet har i flere Tilfælde 
givet ret godt af sig. 

Af Sild fiskes del' intet. 
Frederikshavn, den 4. December-

1899. Heldigvis hører det til Sjæl
denhederne, at der i et Tidsrum, 
der spænder over flere Uger, paa 
Grund af Storm og uroligt Vejr ikke 

. har været Lejlighed for vore Kuttere 
til at drive Fiskeri. Sidste Uge 
var "det helt miserabelt, der blev 
vist ikke bragt en· eneste Rødspætte 
til Havnen i nogen af Ugens Dage, 
og Fiskehandlerne maa snart melde 
sig l'enonce for disse Varer. Ogsaa 
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de Fis~ere, som frami~dre Baade 
drive Torske- og Kullerfiskel'i med 
Bakker, have haft det ualmindeligt 
sløjt med Udbytte, hval' der er saa 
meget mere kedeligt, som Kullerne 
for Tiden ere i ualmindelig god Pris.' 
Sildepriserne holde sig oppe paa 
25 a 26 Kr. Kassen en gros ab 
Gøteb.org, saa d{'r er kun tilført 
enkelte Kasser til herværenee For
handlere. Prisen pall. Hummer er 
ogsaa stegen der forlanges nu 1 
Kr. 60 0re-1 Kr. 70 Øre pr. Pd. 
en gros ab NOl'geeller Sverrig 
men desuagtet gaar Tilførslen ret 
livlig, en Kvase ankom med 3000 

Stkr. fra Lysekil, og ca. 2000 Stkr. 
tilførte s fra Kristianssum} pr. Damp
skib, alt til herværende Forhandlere, 
ca. 7000 Stkr. afgik herover1'ra 
Kristianssand bestemt til Tyskland. 

lU. 

Fra Danmarks· Fiskeriagent 
i England 

meddeles det os, at det i Følge en
gelsk Lover forbudt at sælge, købe 
eJler have i sin Besiddelse Laks og 
Laksørred· fra Oktober inkI. til Fe..; 
bruar. 

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

1 Ugen ira 26. November til 8. December 1899. 

Lo grLoI 1. 

I I .~ I ~ l' h 

Cl) b.O~ in f • Cl) Cl) Cl) 

~ ~ I 
Cl. .::tI. Lo 

Tilført af: -=:: I ~-g 
Cl) > Cl. tIJ !!: ::! I~~ I ~~ -æ =.c ::I Lo :; 

I 
ø \ CCc. ::c>' s::.:!' Lo o «.!! ...I 

tIJ q:: .=a.. .::tI. I- ~ 
('($ bD 

Cl) et: o 

Danske Ifiskerfart. : Pd. Pd. Pd. :['d. Pd. Pd. 

I 

Pd. Pd. Pd. 

fra Frederiksh. 
fra andre Pladser 

Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. 

19 fra andre Plad.ser 163494 
svenske ]'isker-

fartøjer ... 
pr Baad og Vogn 

l fra nærliggende , 

Fiskerlejer ... 816 4640 2060 643 
pr. Jernbane 8!:, 2 3 

Dampskib .... 46184 1952 5120 8300 3490 7480 
--

laIt ... 46184 1952 816 173254 10360 4133 7480 

1) 154 Pd. Aal og 489 Pd. Aalekvabber. 2) Aal. 3) 2950 Pd. Laks og 4530 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 255654 Pd. 

Q;I 
~ 
~ 
'Cl) 
cg 

Pd. 

7482 
--
7482 

li-
>. 

'Cl 
'iS 
.::tt. 
(I) 

Pd, 

3993 --
3993 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: RødspfPtter: levende, -Kr. 3,50-600, Kassefisk 
Kr. 3,50-4.00 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 1,80 -2,25, Kassefisk, Kr. 1,00-1,50 pr. Lpd. ; 
Sild, Kr. 2,00-3,00 pr. Ol; Aal, blanke, Kr. O 60-0,70 gule, Kr. 0,38-0\62 pr. Pd.; Laks,_ 
Kr. 0,50-1,50 pr. Pd.; Ørred, Kr.O,75-1,Q{) pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,25-0,45 pr. Pd.; 
Rejer, Kr. 1,00-1,12. pr. Pd. . 

12 Rejeruser og Rader 
er til Salgs hos Fisker A. C. P~dersen, Masnedsund. 
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larbog for den danske Fiskerflaade 1900 
udkommer den 9. December, og' ~il af nyt indeholde Fyr og Fyrskibe paa 
Elben fra Søen til Hamburg, med kortfattet Anvisning til at benytte disse, 
samt tyske Stormsignaler. 

Da Bogen kun trykkes i et begrænset Oplag bedes snarest. Ordrer 
indgive~ til' Deres Boghandler eller Formanden i Deres Fiskerforening 
eller til 

7ranlz ehri8(lreU8 SJoglrulilier~ 
G:rønnegade 10. 

Altona Fiskeauction., 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

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

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hamps8jldug 
. i alle Kvaliteter. 

Nyl,jøbing p. Falsfer 
i Februar 1899. 

Flskek:roge. 
De af mig i Handelen ,her i 

Danmark bragte norske Staalkroge 
(dobb, fortinnede, skarpe), med 
meget praktisk øje, allvendelige 
saavel til 'l'orak-, Rødspætte- som 
Aalefiskeri leveres d'Hrr. Fiskere 
portofrit mod Efterkrav overalt 
i Danmark til følgende Priser naa!' 
mindste Parti 1000 Stk; tages. Nor· 
way Nr. 3 325 Øre, Nl'. 2 275 \)re, 
Limerich Nt'. 110 325 øre. Skriv 
efter PI øver. f'orhandlere Rabat. 

Hans Chris tensen, 
Kerteminde . 

.fiskekroge- Fabriken 
- S"lvmedallle i A a Ilt o r g 1888 øg 

l .løben hu_ 1888 -

anbEoIa,ler sit Udsalg .at alle !sorter 
"Fiskekroge, sa.a vel i Staal, .Tært. 
Bom Messing, samt Pilke i Tin Of! 
Bly. ,F.orsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde 41. 

R;øbenhavn K. 

Alle Fiskesorter 
modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres .. 

L. Diuesen, 
GI. Strand 44. 

Alle Slags 

Fiskesorte.r, 
Sild, AnI og Ferskvands
fisk modtages i Kommis
sion, ogsaa paa fast Reg-
ning. . F. -Otte, 

Rostock. 
Telegram·Adr.: Otte, Rostock. 

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. 

Fiskeskipperskolen 
i Frederikshavn 

forbereder Elever saavel til 
l!'iskeskipper- som til Sætte
skipperprøven. Nærmere 
Oplysninger meddeler Sko
'lens Forstander, Naviga· 
tionslærer Hansen, eller Be-

, styrelsens Formand, Konsul 
Christian Cloos. 

En nyDriYkyase~~ 
27 ~/2 Fod, udmærket Sej-
ler, . flot bygget og godt., 
udhalet, er til Salgs straks, 
ved Henvendelse til Baa-· 
debygger B.' Christensen,. 
Bakkebølle pr. N yraad. 



Københavns Mekaniske 
Net" Garn .. Fabrik 

M. L. Utzon, Mapiendalsvej 56. 
Telefon: Godthaab 191, 

leverer de 

lisnedugtigste SJundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. Telefon: 2671. 

Eckern·førde Fiskeauktion-
for Rødspætter, Sild, Brisling, Skrttpper, llIakr'el, Aal og Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. . Højeste Priser. 
H. "WledeJDann junior. 

TeZegramad1": Fischwiedemann. 

G .. an~tænger. 
Lige Granstænger til Bundgarnspæle i 7-8-9-10-11-12-13-14·15 

Alens I..Jængde med mindst P/2" Top haves paa Lager i større Kvantjteter 
og sælges billig,naar Ordre indgives i December Maaned d. A. Tilbud 
til Tjeneste saavel for større som mindre Partier .. Afpasset Træ til Fiske
kasser, 30" lang 18" bred 7" pøj af 3/t " og 1/2" Træ, sælges til billigste 
Priser frit leveret paa Rødkjærsoro Station. 

Sten dalgaard Savbrug, 
G. Jenssen-Tusch pr Kjellerup. 

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

Telefonnummer ,,'75 Helsingør", 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser , Rejerader ,Bundgarn samt alle andre Slags N æt og Garn. Bom
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priser og i 
bedste Kvaliteter. . . .'l.alekuber, Kork, Flaadtræ og Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

ll,edigeret af ce.ud. mag. lViU. L'Undbeck. - Trykt hos F.,.run,tz ChriBttreu. KøbenhaVll 
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Med.l.~:::cn.sbl.adet udgaar hve:i' Torsdag. Annoncer optages vod' Henvendelse til 

Frantz ChrlsUreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Øre pr. Petit· -
linje af l/S Sides Brede; Jor staaende Annoncer indrømmes betydelig Ra.:bi'tt. 

;:: 

I ndhol~: Bestyrelsearaadet. - Litteratur.'
.lf'hikerdampbaade.. - En Overretsdom. - Atte? om 
RegnblIeøl'reden. - Mindre:'Meddele1l!er. - Fiskeri
beretninger. - Bekendt~Ørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Konfor, Gothers
gade 8, 1. Sal, København K, er aahent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes desuden i Alm. 5-7 Svancmoso
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørenue Re
daktionen af Medlemsbladet bodes sendt o 
til Kon'toret. 

, Breve og, andre Forsendelser t~l For
eningens Konsulent bedes aJtiu alene adres
serede ti! hans Bopæl: F.alkonergaardsvej 16, 
København V. 

Eftertryk af, Medlemsbladets Artikler er 
tmn.dt. naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor 
og Modelsamling 

er henflyttet . til 

Gothersøade 8, I. Sal. -

Dansk Fiskeriforenings 
HJælpefond 

Ved Konsul Ohr. Fabricius, Ska
. gen, er indsendt Indholdet af en 

Bøsse paa Skagens SignalstatiQn" 
ialt 8 Kr. 46 øre. 

. Husk 

Fis1teri~Afdelingen ved Lttnd
mandsforsamlingen i Odense 

fra 30. Juni til 8. J uH ,l900. 

Program udleveres 'Ima. Kontoret, 
Gothersgade 8. 

Be,s,tyrelsesraadet. 

Efter ~'oreningens Love ere Stem .. -
mesedler med tilhørende l\tledlems
fortegnelse pr. Post udsendte i de 
Amter, hvor nyt Valg af Medlemmer 
til Bestyrelsesraadetskal finde Ste'd . . ., 

-og forventes de tilbagesendte til Kon-
toret i udfyldt Stand inden 15. Decem
ber. Dø afgaa.ende Bestyrelsesl'aads .. 
medlemmer, der efter Loven kunne 
genvælges, ere for: 

Ringkøbing Amt: 
Konsul G. Berthelsen, Ringkøbing. 
Proprietær Cand. Jur. C. B. Hoppe 

til Pallishjerg. 
Fisker Peder lUollerup, Harboøre. 

Vejle Amt: 
Klasselotteri kollektør C. E. Warming, 

Kolding. 



Viborg . Amt; . 
Fiskehandle~ N. Q~~:_:&ri4ck,Skive. 

':l ~..~' - - ~. 

MariJJo.:t1:mt: 
E:'anj"merherre, 'Hofjægerm., Lehns~ 
gr~v"å llaben'-Levetzau, R. af Dgb., 

. , tH', Aalholnf.· 

Fisker Rasmus Nielsen, . Dbmd:, 
Skalø~ 

Sorø Amt:' 
J?isker Hans Hansen, Karrebæks~ 

minde. 

Præstø A.mt: 
Hs. Eltcellence, Landbrugsminister, 
Hofjægermester A.-Hage, K. afDbg., 
, til Orem4ndsgaard. 

Al~otheker A.' ~arsleff,' Præstø. 

Fiskerdampbaade. 

Det norske '"Departement for det 
Indre" .udgiver hvert Aar Beret
ninger vedkommende Norges Fiske
rier, og da disse Beretninger ud· 

. kommehæftevis, have de dette For
trin, at de hurtigt bringe Oplysning 
om Tilstande og Spørgsmaal, umid

. delbart efter at disse ere opkomne, 
medens de endnu drøftes. 

I en Beretning. fra Fiskeriin
spektør Wallem kommer denne til 
at skrive om Anskaffelsen af Fisker
dampskibe. Da derogsaa imellem 
danske Fiskere har været talt om 
og maaske endnu tænkes paa 
saadanne Baades Anskaffelse, vil 
det maaske interessere en eller 
anden at kende, hvad d~n erfarne 
n,orske Fiskerimand mener om den 
Ting. 

Han oplyser da, at, disse Damp
baade tidligere almindeligst var af 
omtrent følgende Størrelse: 70 Fod 
(engelsk) Længde overalt, 171/4. Fod 

størat6Bredde og 61/ 2-7 Fod Dybde; 
Drægtighed 45-5(1 'rons brutto og 
13-17 . Tons,; netto.- Enkelte vare 
ikke lidt mindre. l de'sid~fe" Aar 
er Størrelsen mere almindeligt 90-
93 Fo·d' tiengtie overalt" 171/ 2-1_8 
Fod ,stør.ste Bredde, 8-9 Fod Dybde 
med en Drægtighed af henimod 90 
Tons brutto og 38-40 Tons ne.tto. 
De 'bruges tHFangst af Torsk. og 
Helleflynder og til Drivgar~sfisket 

efter Storsild. 
Overfor de fra offenlige Fiskeri-

. funktionærer og Privatmænd frem~ 

komne Opmuntringer og Forslag om 
at bygge store Fiskedampbaude 
(efter engelsk og tysk MøI!ster), 
som kunde bringe Fan@;studbyttet 
dirskte til det udenlandske 1\tIarked, 
mener 'Valle~, at man kun tager 
lidet eller intet Hensyn til de nor
ske Fiskerifol'hold. Han indrømmer, 
at naar disse Forslags Talsmænd 
fremdage som en stærk 'An befaling 
fOl' deres Opfattelse, at Norge som 
søfarende Nation bør konkurrere med 

. de Fremmede paa Nordsø,ens Fiske~ , 
pladser og under Færøerne og Is~ 

land og søge flittigt at forsyne engel· 
ske og tyske J.\!al'keder med Fersk
fis~ fra Nordsøen og . tilstødende 
Havstrælminger, saa er der god 
Klang i Anbefa'lingen, og det stor~, 
mindre sagkJndige Publikum vil vist~ 

. nok føle sig tiltalt, maaske endog 
overtydet om, ~n saadan Anbefalings 
Holdbarhed. 1\tIen enhver med nær
mere Kendskab til Landets Fiske
rifor1101d og med' nogen Indsigt i 
selve Fangstarbejdet vil vide, at i 
Virkeligheden stiller Sagen sig helt 
anderledes, og, at den i Udsigt stil
lede "Reform" ikke er nogen For
bedring af de norske Fiskerier, ikke 
ligger indenfor disses Ramme,næppe 



nok kan henføres til Fiskerbefolk
ningensOpgave -'og under alle Om~ 
stændigheder ikke, økonomisk set, 
vil kunne magtes .af lfiskerne. 

&15 

. Den foreslaaede "Reform" ved
kQrn mer_ Fiskehandlere~ Eksportører 
og til D6ls Dampskibsrederier, ' og 
Forslagene bør derfor henvises til 
disse 'N æriDgsdrivende. Sagen ligge;t' 
for dem og vil kunne magtes af dem. 
Selve :Fiskeriet paa Nordsøbankerne 
el' internationalt og ~an forsaavidt 
ogsaa komme ind under norsk 1;'i-_ 
skerideift, men det staar uden lige
frem Forbindelse med de norske 
Fiskerier - og kan ikke kaldes en 

. Udvikling af dem, ~maledes som 
disse ereafbængige af N atnrforhold, 
hvorm'er jngenmenneskelig Magt 
raade}'. N aar det engelske og tyske 
Fiskeri med Dampbaade og Traw
lere opstilles som følgeværdigt Eks
empel, saa kan som modsvarende 
- ikke modsat - Eks~mpel op
stil1e~ for d'e norske [Fiskere det 
amerikanske, bollandske og til Dels 
det skotske. De 'norskeFiskeres 
Livsgæl'ning er at udnytte Fiskerierne 
langs I deres egne Kyster og i de 
tilstødende Farvande, hvor der eIJdnu 
er ,over Maade rummelig Plads i 
mange Retninger for store Frem
skridt og vidtrækkende Reformer. 
Den laJ:}dsnyttige Opgave, som den 
private -Foretagsomhed sall. vel som 
de offentlige Foranstaltninger bør .og 
maa stille sig, el~ de norske Fiske
riers tidsmæs~ige Udvikling - ved 
Fisken1e selv og for Fiskerne,q Frem
gang - i økonomisk Velvære. Dette 
eruomtvisteligt Hovedopgaven, hvorom 
alU:,Kræftel'bør samles, skriver 
Hr. V'allem, idet han dog tilføjer~ 
at 'man dernæst gærne kan opmuntre 
NæringsdIivendes Delt;tgelse' i -frem-

mede Farvandes Fiskeri. Men, skri· 
verhan vid~re",Arbejqet med Ho
vedopgavens Løsning taaler, endnu 
ikke, at Kræfterne spredes." 

Arthur Fød.4erseu . 

Litteratur. 

Aarb.og for den danske Fiskerflaade. 
Af denne for FIskere 'særdeles 

nyttige' Bog. er i disse Dage 7 de 
Aargang udkommen, beregnet fol' 
190(}. De tidligere. Aargange have 
sikkert allerede overbevist Fiskerne 
om . denne lille ,Bogs !Nyttighed. 
Den . begynder med. en' Almanak, 
der indeholder Solens Deklination 
og 'Højvandstiderne. Den øvrige Del, 
af Bogen indeholder en Mængde -Op
lysninger af Interesse og tUdeis, 
uundværlige for Fiskerne. Vi skulle 
saaledes 'nævne misvisende Kurser 
med Distancer i Nordsøen og.' i 
Kattegat og Sundet, danske' Fyr , 
paa Jyllands Vestkyst samt Forteg· 
nelse ovel' Faresignalstationerne. Der .... 
efter 'følger Havhekendingsbogstaver 
ba::;tde for Danmarki>g, Udlandet, 
og Register for 'Nordsø~Fartøjer.' -En 
Fortegnelse over danske og frem in ede 
Fiskenavne er ogsaa af Betydning; 
og dette gælder i 'endnu højere ,Grad 
en Redegørelse for engelsk Fiske
salgsmaade. Af nyt indeholder 'Aar,; 
bogen . Fort~gnelseover Fyr og Fyr
skibe paa Elben samt kortfattet An
visning til Benyttelse af' disse, ,og 
tyske Stormsignaler, samt Legetider 
for de fleste økonomisk vigtige Fi
skearter. 

Man vil have faaet Indtryk af, 
at Bogen, der fremtræder i et be
kvemtLommeformat' og tæller 128 
Sider7 indeholder øn Mængde

i
• Op~ 



lysDinger til stor Nytte for' Fiskere. 
Prn,6n ev kun 50 øre. '-Vi kunlle give 
Bo~n vor bedste Aan befaling,' det 
er sikkert den nyUigste Alnlunak 
nogen F-lsker' kan, anskaffe 'sig nu 
ved Aarsskiftet. 

En Overretsdom 
af 4. Decbr. d. A. anser Regttlati~ 
vw, udfæl'Cligede i HenboldtilLov af 
5. April 1888 § 54 for bortfaldne 
efter Udstedelsen ,af Loven ar 2~. 
M-arts 1898. 

Viborg Overret har' nemlig paa
dømt en Sag, hvorunder 8 Mænd i 
Darum var sat under . Tiltale for 
Overtrædelse af et i Aaret 1893 i 
Henhold til den dagældende Fiske
rilov af 5. April § 54 stadfæstet 
Regulativ for Fiskeriet i en Del af 
Sneum Aa. ' 

Ved Skads Herreds Politiretsdom 
vare de Tiltalte ansete med Bøde
skaffe og Konfiskation af nogle ved 
Fiskeriet benyttede Ruser, men Over
retten frifandt de Tiltalte, idet det 
statueredes, at de i Henhold til -d~n 
ældre Fiskerilovs § 54 udfærdigede 
Regulativer ruaa anses at være bort
faldne, da den ny Lov om Fersk
vandsfiskeriet af 26 Marts 1898 
traadte i Kraft. Ved denne Lovs 
§ g er der. nemlig givet nye Be
stemmelser angaaenee Udfærdigelsen 
af saadanne Regulativer, hvilke Be
stemmelser paa. væsenlige ,Punkter 
afvige fl'a de· tilsvarende Regler i 
Loven af 1888 § 54~ de:", er op
hævet ved den nugælU(>nde Lovs § 
14, uden at der i san, Henseende 
el' taget noget Fo.rbehold m~d Hen
syn til de i Henhold til den tid
li@ere Lov udfærdige Regulativer, 

Atter om Reg~bueøITeden! 

Ja, men Sugen ('1' ettel' min Me
ning 'af særdeles. Vigtighed, thi det 
er aabenbart, at del' et' fundet en 
Nybygger, for voro '.B'jorde og for 
vore Ferskevande af Værdi; en ko
stelig og en hurtigt voksende Fisk. 
Det nyeste Viunetlsbyrder Fan,gsten 
(16 Novbr.) i Flpnsborg Havn af en 
Regnbueørred, som v<'jede 12-tolv. 
Pund. Som 1tidligere meddelt, skri· 
ver disse i Flensborg-Fjord nu gen
tagne Gange' fangede Regnbueørre
der sig fra et' Gennembrud af et 
Damdige', hvorved otte Dage tidligere 
udsat'Yngel af Regnbueørreh slap' 
ud i Fjvrden. Dette el' nu 21/ 4 

Aar siden, Hr.' S. Joffe som fik 
Fisken sendt, skriver i "Allg. Fi-

. sherei-Z." for l. December, at Fi
sken var i ualmindeligt godt Hu!d, 
men' kort i Kroppen, en ~'ølge vist
nok af dens hurtige Vækst. Dens 
fulde Længde var 70 Cm. og dens 
største Omfang 48 Cm. (!) Halen 
var lige' afskaaren uden Kløvning 
og med de for Regnbueørreden ejen
dommelige Pletter. Sidestriben var 
lysrød, Gællela;get gulrødt, de sølv
skinnende Skæl ualmindelig store, 
og der var kun faa sorte Pletter 
omkring Sidelinien; det var en Hun. 

Arthllf Fe44el'len. 

Mindre Meddelelser. 

Sjællandske . Fiskere . i Jylland. 
Holmsland, den 8. December 1899. 
Fiskerne fra Isefjord~egnen, ~T.. Pe
det'sen, Holbæk, og 1:\T. S. Jensen, 
Dragerup, have i forrige Uge Uled 
Understøttelse af Dansk Fiskerifore
ning rejst langs denne Kyst for at 
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gøre. si~bekendt med vestjyskeFi
skeriforhold.De, h1\,ve saaledes været 
i E,sojerg og, Ringkøbing' samt her
ude, og de 'fortsatte Rejsfm til Skive 
for at se Limfjordsfiskeriet. 
, Vo_re Fiskeriforhold interesserede 

d.e 'Frelllmede meget. N avnlig lagde 
de Mærke til Aaleprynen, et for 
dem ubekendt Redskab. De fik det 
nouvendige :L\Iatel'iel med sig og vil . 
nu forsøge, om dette Redskab egner 
sig til Brug i Isefjorden, ndget, de 
tvivle om, da :E'jordbunden dersteds 
er stærkt -græsbevokset. ' 

Nye Kutte,re. Harboørp.,. den 9ue 
December 1899. Vor Kutterflaade 

,bliver i den. nærmeste Tid forøget 
med, fire Nybygninger. Før~rne Chr. 
Mollerup, Abraham Berg, N .• len
se.n Mollerull og C. Lundgaard have 

. nemlig erholdt Sta tslaan til Anskaf-
felse af fire Kuttere. 
; Vexlende ~onjunkturer. l Kasse 
Kattegats bed.ste Sild betales for 
Tiden imed 32 Kr. eller 1 Kr. pr. 
Snes. Detto kan anmærkes Sal\} en 
Modsætning til, at samme Kvantum 
Sild paa samme Aarstid} for 2 Aar 
tiihage kun kostede 4 Kr. 

Vildandefangsten paa Fanø har i 
Aar været meget ringe. Udbyttet 
af, s,amtlige Fuglekøjer er kun henved 
&000 Vildænder. 

Fiskeriberetninger. 

Sjællands Odde, d. 11. December 
1899.. Alt Fiskeri ber ved Kysten 
er nu ophørt for i Aar, thi da der 
paa denne temmelig :vanskelige Kyst 
ikkefind~s nogen Havn, ere Fiskerne 
Illed de s.maa . aabne Baade, S9m Fi
skefid ved Odden derfor maa drives 
Pled1 !lfs~afl,+ne frfl, at ~a~. l~m~ere 

til Søs paa Fiskeri i Kattegat. Det 
/ er der:for udelukkende Kystfiskeri, 

her bliver drevet, men ved Efter .. 
aarstide kan dette Fiskeri her for 

. K'y~ten ofte være forbundet med ikke 
ringe . Fare. Diss& ngnm~tige For .. 
hold have ogsaa haft til Følge, at 
Antallet af Fiskerne særlig nu i de 
senere Aar' er gaaetstærkt tilbage, 
idet de fleste, der ere i Stand dertil, 
søge andre Erhver. 

I Bild{lfiskeriet, der er -det mest 
betydningsfulde Fiskeri ved Odden, 
hal' der i Efteraaret saaledes kun' 
deltaget ialt 8 Baade, og i Sommer
fiskeriet 'kun 4 Baade. Resultatet 
for de 8 Baades Vedkommende, der 
drev Sildefiskeri, var ialt 2000 Ol 
Sild, d-er væsentligst blev e opkøhte af 
Landkørere til en Pris af 130 a 160 
Øre Olen. 

De 4 Baade, der Sommeren, igen
nem have., drevet dels \ Rødspætte
dels Tunge- og Hummerfiskeri have 
ialt fisket for ca. 2000 'Kr. 

I de senete Aar hal' Sæljagten 
her paa Revet gennemgaaende givet 
et ret godt Udbytte. laU er der i 
Aar blevet dræbt ca. 80 Stkr. Sæl-o 
hunde. J. 

Køge -Bugt, dEm Ilte Deoem b.er 
1899'.' Aalerusefiskeriet her i Bug-

-ten er nu afsluttet for i Aar. Re
sultatet har for :Here .. af Fiskernes 
Vedkommende langt fra vær.et saa 
godt som det i Almindelighed plejer 
at være. Hertil kommer ogsaa, at 
Ruserne i Efteraaret, paa Grund af 
det stormfuldeVejrlig, gennemgaaende 
have taget megen Skade. 

Det meste af d.en her i Bugten 
fangede Ruseaal er blevoo ført til 
Markedet i København. Priserne 
bave som oftest. været 60 a 65 Øre 

, . fol' Puudet. J., 
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Færring, den 7. December 1899. 
I Gaar var et Ba'delav pan Havet 
herfor. Den anden Buad var ogsaa 
ude, men· kund,e i}d{e komme over 
Revlerne, den blev fuld af Vand, 
saa den maatte søge til Land. Den 
første Haad kom til Land ved Af
tenstid med henved 7 Snese Kuller.' 
I Dag ere Fiskerne ude Larlgs hele 
Kysten. Vi have nu Frost, kun. 
dette holde sig! kunde vi man sko 
faa Fiskevejr nogle Dq.gPl 

Efter den forrygende Orkan, vi 
havde herude Lørdag, .Mandag og 
Tirsdag, er del' inddrevet en Mængde 
Plank~r langs Kysten.. Orkanen 
satte et Skib ind paa Harboøre 
Kyst, nemlig treniastede Skonnert 

. " Viktoria" af Frederiksstad. Den 
var kæntret i rum Sø, og for at faa 
den til at rejse sig igen maatte Sø
folkene kappe Rigningen. Skroget 
drev saa til Land her Søndag Mor
gen mellem 4 og 5. Mandskabet, 
8 Mand, blev snart reddet ved Ra
ketapparaterne - fra Flyvholm Red· 
ningsstation. N. 

Frederikshavn, den 11. December 
. 1899. Omend vore Kuttere i sidst 

forløbne TI ge fik Lejlighed til at 
gøre to Ture, staar det, paa Grund 
af det urolige Vejr, dog stadig d'aar
ligt' til med Fiskeriet. Bedres For
holdene ikke snart, vil det blive en 
mager Jul for mange Fiskerfamilier. 
Paa den første Tur havde Kutterne 
knap Lejlighed til Fiskeri. 1/2 Dag, 
saaU dbyttet oversteg ikke for no
gens Vedkommende 20 Snese pr. 
Kutter, denj anden Tur forløb da' 
heldigvis lidt bedr~, de fleste :fiskede 
paa Herthas Flak, hvor enkelte, imel
lem de saakaldte Koraller, havde / 
ganske godt Udbytte, her plejer for 
det meste at V'ære godt med Fisk, 

. men det. er ikke uden Besværlighe
der at fiske her, da Vaaddet let· 
kominer i lIoJd.Røuspætten herfra' 
vejede H~~16 Pund Snesen og be
taltes med 4 Kr.~4112 Kr. pr. Snes. 
Udbyttet varierede mellem ~20 og 100' 
Snese pr. Kutter. De nord -af Læsø 
og Læsorenden tiskende havde knapt 
saa· godt et Udbytte, det . oversteg 
ikke for nogens Ve_c1kommende ca. 
50 Snese, Rødspætten vejede 11-14' 
Pund Snesen og hetaltes Jued 3 'Kr. 
25 01'e-4 Kr. pr. Snes. Enkelte 
Kutt~re havde paa Kobbergrunden 
sydøst af Læsø Fangster af 50--:-60 
Snese pr. - Kutter, Rød$pætteraf 
smuk Kvalitet, vejende 16-17 Pd. 
Snesen og betalte med 33 0re pr. 
Pund. De mindre Partier, som ind~ 
bragtes - fra Anholts Sydvestbage op
naaede derimod ikke mere end 2112 
Kr. pr. Snes, tiltrods for at de 
vejede næsten lige saa rl\eget, som de 

. fra Kobbergrunden tilførte., men de 
vare ogs~ui af daarlig, rognfyldt Kva
litet. ~ I den sidste Tid er der af og 
til sket nogen Tilførsel af Rødspæt
ter -fra Skagen, uden -at denne dog 
endnu hal' været særlig fremragende,
der betales høje Priser, 3 Kr. '75 
0re-41/ 2 Kr. pr. Snes paa Stran
den. Af Krøjfisk tilførtes særlig 
fra Læsø en Del, Slethvar og Skær
issing opnaaede 15-20 Øre pr. Pd., 
et mindre Parti Pighvar betaltes m-ed 
50 0re pr. Pund. Af Sild tilføl'tes 
kun ubetydelige Kvanta fra Gøte
borg, Prisen er stadig oppe paa' saa
danne Højder, at der ikke kan være 
Tale om almindelig Import ~ her' til 
Landet. Hummertilførslenhar kun 
fundet Sted fra Kristianssand og har 
kun andraget ca. 3000 Stkr. til her
værende Modtagere og ca. 7000 Stkr. 
direkte til det tyske Marked,. der 
forlanges ca. 1 Kr. 70 0re pr. Pd. 
en gros ab Norge. 
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1.C~be1lh~-ry.$ . Tilførsel'af. fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
- ; ... og', -ll~' JernbaIle& Dampskib 
L Uge'n lp&., 3 .. DecembEn~ t1l10: Decembe'r 1899. 

I 
1:lJ: s.. l et 
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Danske Fi skerfart. :11 I'd. 

fra Frederiksh. "-.. 
fra andre Pladser 

Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. 

6 fra mdre Pladser 
svenske Fh;ker
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Pd. 

7206 1881614530 

pr. , Jernbane &. 

Dampskib ~1122548l4080'1~00 11240 I 2560
1.> 200 1 __ 1 __ ' __ '_1 __ 1 __ 

laIt . ... ,22548 1' 4080 100 520 46964 200 r . 
37900 

4001 491 

'37500' 2329/ 7206 I 8816 1 4530 

t) 30 Pd. Tungn og 70 Pd. Pighvar. 2) 260 Pd. Aal og 231 Pd. Aa,lekvabber. 3) Aal. 4) 4136 Pd. Laks 
og ;;070 Pd. Ørred. 

lait er der tilført 135684 Pd. 
Bctalt Uennems.'litspris af Opkøbere: Rødspætter: Kassefisk, Kl'. 3,00-5,7iS pr. 

Lpd.; Torskr levende, Kr. 2,00-2,50, Kassefisk, Kr. 1150-.2,00 pr. Lpd.; Sild, Kr. 2,00-
3,00 pr. Ol; Aal, blanke, Kr. 0.60--0,70 gule, Kr. 0,40--0,60 pr. Pd.; Laks, Kr. 0,65-1,75 
pr. Pd.; Ørred, Kr. 0,75-1,10 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,25-0,5(} pr. Pd. 

Altona Fiskeauction. 
i 

JOHANN COHRS, beediget Fiskeauctionator,. 
Brevadr. : Johann Cohrs, Altona. Telegramadr. : COhrs, Altona. 

Fiskekroge. I · k t 'De af mig i Handelen her i 
Danmark bragte norske Staalkroge Alle FIS esor er 
(dobb. fortinnede, Skarpe), med 
meget praktisk øje, anvendelige 
saavel til Torsk-, Rødspætte- som 
Aaleftskeri leveres d'IIrr. Fiskerll 
portofrit mQd Efterkr.av overalt 
i Danmark til følgende PriBer naai' 
mindste Parti 100'0 Stk .. tage!'. Nor
way Nr. 3 325 Øre, Nr. 2 275 fire, 
Limerich Nr. l/O 325 Ore. Skriv 
efter Prøver. l"orbandlere Rabat. 

Hans Chrilitensen, 
Kertemind e. 

'fiskekroge -Fabriken 
- 8ølvmedaUle t.Aalborg 1883 eg 
'. I 'Xelten ha'fa 1888 -

anb6faler sit Udsalg II.I alle Surter 
Fiskekroge, san vel i Staal. Jærlt 
som :Messing, samt Pilke i Tin Oll 
Bly. FOrBendes mod Efterkra.v., 

Conrad, Christensen. 
S~. Straudatræde u. 

København K. 
4-

modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres. 

L. Dinesen, 
Gl. Strand 44. 

Alle Slags 

Fiskesorter, 
Sild r ÅuI og Ferskvands
fisk modtages i Kommis
sion, ogsaa paa fast Reg-
ning. F. Otte, 

Rostock. 
Telegram-Adr.: Otte, Rostock. 

Fiskeskipperskolen 
i Frederikshavn 

forbereder Elever saavel til 
Fiskeskipper- som til Sætte· 
skipperprøven. Nærmere 
Oplysninger meddeler Sko
lens Forstander, Naviga
tionslærer Hansen, eller Be
styrelsens Formand, Konsul 
Christian O1oos. 

En ny D riv kvas 6, 
27 1 i2 Fod, udmærket Sej
ler, flot bygget og godt 
udhulet, er til Salgs straks 
ved Henvendelse til Bua
debygger H. Christensen, 
Bakkebølle pr. NYl'uud. 
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Københ-avns Mekaniske 
Net" Ic. -Gapn..,Fa~rik 

K. L. Utzon, ~apiendalsveJ S&. 
Telefon : Godihaab 191, 

leverer de 

lislleduutigste SJunduarn. 
Udsalg: Gl. Strand 44. Telefon: 2671. 

Fiskekasser 
i alle Størrelser og Dimensioner faas saavel i. smun. sQm større Partier til 
billige Priser. Tilbud er altidgorne til Tjeneste. Størrelsen 32 X 18 X 6 
haves som Regel altid paa l.Jager. 

Horsens Damp Høvle '-Savværk, 
Peter Morch. 

Granstænger. 
Lige Granstænger til Bundgarnspæle i 7·8·9-10-11-12-13-14-15 

Alens Længde med mindst F/2 " Top haves paa Lager i større Kvantiteter 
og sælges billig, na.ar Ordn~ indgives i December Muaned d. A. Tilbud 
til Tjeneste saavel for større som mindre Partier. Afpasset. Træ til Fiske
kasser, 30" lang 18" bred 7 u høj af 3/4" og 1/2" Træ, sælges til billigste 
Priser frit leveret paa, Rødkjærsbro Station. 

Stendalgaal'd Savbrug, 
G.Jenssen-Tusch pr Kjellerup. 

Fiskenætfa briken "Dan:plar k", 
Grønnehave, Helsin~ør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,1'5 Helsingør", 

lev~rer efter Bestilling eller fra Lager fea vor med de nyesto og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik :Silde-, Rødspættegarn Aaleruser, Aalerader, 
Rejeruser, Rejerader, Bundgarn samt alle andre Slags Næt og Garn. Dorn
uldsgarn, Hampegar110g Hørgarn i alle Nr. til Dagens bill~gste Priser og i 
bedste Kvaliteter. ."-aleknber, Kork, Flaadtræ og' Kateehu 
haves paa Lager. 

Handlende gives Rabat. Forespørgsler besvares straks. 

Redigeret af cø.ud. mag. lVin. L'Utt.dbeck. - Tl"Ykt hos F'II'::ntl an,ri.tt,.ew. KøbenhaTD 
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Medl.ex:c..sb1adet udgaarhver Torsdag. Annoncer optages ved Henvendelse til" 
. Frantz Chrlsttreu, Grønnegade IO, København K. Prisen er for Indlandet 10 Ør~pr~ Petitk 

linje af l/S Sides. Brede; for staaende Amloncer' indrømmes ·betydeligliabat. 

Indhold; Damkultur. - Ip.ternational Jfiske
rikonires. -. Mindre Meddelelser. - Fiøkeriberet
ninger. - Bekendtgørelser. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor!, Gothers
gade 8, 1. Sal, København K, er· aabent 
fra. 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
"træffes desuden i Alm. ~-7 Svanemosc
gaardsvej 2 A, 3 S. Sager vedrørende Re
daktionen af Medlemsbladet bedes sendte 
til Kontoret. 

Brev~ og andre ForseI!-delser til For
eningens Konsulent bedes ~ltid alene adres
serede ti! hans Bopæl: Falkonergaardsvoj 16, 
København V. 

Eftertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, naar Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor 
og ModelsaIllling 

er henflyttet til 

Gothersgade 8, I. Sal. 

Husk 

Fis~eri .. Afdelingen ved Land .. 
mandsforsamlingen i 'Odense 

fra 30. Juni til 8. Juli 1900. 

Program udlev~res paa Konto~et, 
Gothersgade 8. 

Damkultur. 
I --;Eftel'aal'et1897 udsat~e jeg i . 

en Dam paa ca. 2 Skpr.· Land 1000 
Stkr. Ørredyngel ,og HJO Stkr. Som
merka~per. 

DIsse Fisk bleve i September ,d. 
A. indfangede i et Antal "af 915 
Stkr.Ørreder og 181 Stkr. ·Karper, 
. Ørrederne vejede gelln~insriit1jg 
52 Kvint pr. Stk., Karpern,e cå. 30 
Kvint. pr. Stk. Fiskene b~eve fo
drede med Kolungersids,te .sommer, 
men derimod ikke de to, føl:ste 
Somre. Fvderet i Sommer androg 
en Sum pall. 25 Kr. 

Ørrederno vejede tilsammen 4,75 
Pund 8.0 Kvint, 9g bleve solgte til 
:B'iskeeksportør Kristcns,~D, il{olding 

, for 47 5 Kr. 80 Øfa, alt~na 1 Kr. 
pr. Pund i død ;Vægt, .. 

Denne Dam -- omtrent hele Ar'e~ 
alet er et V æld- er paa det dy. 
beste indtil 2, Alen dyb. 

Erfaring viser, at en s~adan.'Dtl.m 
egner sig tUØrredavl, men ikke til 
I{arpenr-L Den Vægt, disseK,ar~ 

per opnaaede i tre- SQmre, godtgør 
dette.\ '. i " 

Vandet maa ristnok være forkoldt 

\. 

", ' 
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lor denne Fiskeart, ~vilket Hr. Kon-
sulent Feddersen ogsaa betydede 
mig før .. Anl~g~t. 

J eg el'>,allel'~de ·9v~rbevist·· om, at 
hvi,sjetl'ti~vd~" {odret Ørreden i .t\lle 
tre. . ~omrej:vilde den ba ve opnaaet 
en ~ndnu' større V æg,t!> " 

J eg spørger: hvor mange l-aarige 
~rreder tør jeg udsætte i ovennævnte 
Dam' til Foraaret, naar disse blive 
fodred0 og .tages op til Salg i Ef ter
aaret? 

Smidt Nissen, 
H vilestedgaard i Decem ber 99. 

Det er glædeligt at se det vundne 
tTdbytte, hvilket dog vilde have ·væ
ret endnu større, dersom Fiskene 
vare blevne fodrede fra først af eller 
i hvert Fald i d ('re s andet Aar. Hr. 
Smidt Nissens Dam ~r nemlig vist
nok særdeles tjenlig til . Ørredavl, 
men det gælder om, at Ungfiske 
snarest Jfaa rigeligt Foder, fordi de 
ellersbæmrues såaledes (Væksten,' 
at det bliver vanskeligere senere at 
faa Kød paa dem. Lunge er· bru
geligtFoder, men endnu bedre vilde 
det have v~ret, om der i det mindste 
af og . til var blevet· brugt kogt og 
maset Fiskeaffald (Hoveder m. v.). 
Med ordentlig Fodring kan 2 Skpr. 
Land mageligt rumme 4000. Fisk, 
saa at disse 0p~1aa en god Tilvækst; 
selvsagt· skulle naturlige Forhold og 
Pleje være de bedste. 

AJ1hur Feddersen. 

International Fiskerikongres. 

Den internationale Fiskerikongres, 
som den franske Regering lader af
holde sammen med de øvrige inter~ 
nationale Kongresser, som træde 

sammen':i ,.Anledning af Udstillingen. 
.iParis 1900, .bolder sine Møder fra 
·den14. til den' 19. September 1900 
u~der Forsæde .:af Edmoizd Perrier, 

. Professor ved det 'naturhi~~riske 
Musæum i Paris og Medlem af 
Ra~d~t til Havfiskeriernes Fremme. 

N ~rmere Qplysninger og Anmod
~inger om' Deltagelse adresseres til 
Ingeniør Perard, Kongressens Se
kretær, Rue' St. tIacques 42, Paris. 

Mindre Meddelelser. 

Anholdt Trawler. Frederikshavn, 
den 18. Decbr. 1899 .. Fiskeriinspek
tionsski.bet "Absalon" anholdt i Ef· 
termiddags2 Ktartmil nordøst af 
Hirtsholmene, tysk Trawler "Rust
ringen" af Wilhelmshaven. Trawle-' 
ren er bleven indbragt bertil, men 
slap. med en Ad~arsel, da det ikke 
kunde bevises, at den havde benyttet 
Trawlen i Anholdelsesøjeblikket. 

Nybygget Kutter. Ftrederikshavn, 
den 11. Decbr. 1899. Midt i. sid
ste Uge løb en nybygget Kutter af 
Stabelen fra Skibsbygmester N. 01-
sensVærft, og endnu ere to, til 
under Arbpjde, men saa skal heller 
ikke flere være bestilte foreløbig, 
det ~ar vist nok heller ingen Skade 
til". at der kom nogen Standsning i 
Kutterbyggeriet, Fiskeriet har jo i 
Aar givet ret knapt Udbytte, og 
desuden skal alt :Materiale til. Skibs-. 
byggeri være stegen m eget. Den 
sidste Kutter hedder "OfineJen. 
sine", er bygget fol' et Aktieselskabs 

. Regning, og skal være hjemmehø
rende her; den er 37 Brutto Tons 
drægtig og koster fuldtudrustet ca. 
15,000 Kr. Kutteren forsynes med 
Hjælpeskrue, der tilligemed V aad-



spillet skal drives af en 14 Hestes 
'Krafts Petroleumsmotor fra Bolin
ders mekaniske Værksteder i Stock
holm.' Købmand Chr. Olsen 'skal 
være korresponderende Rhederog 
Th. Thoms~n (nuværende, Fører af 
Kutteren "Magda") Skipper for 
"Oline Jensine", der er et stort, 
smukt og veludrustet Fartøj. Kl . 
. Ildløs i en Kutter. Frederikhavn, 

den 18de December 1899. MedEms 
Kutteren "Charlotte Olsen" Nr. 120 
i Lørdags Eftermiddags laa under 
Fiskeri paa Kobbergrunden opstod 
der pludselig en hæftig. Ildløs i det 
Rum, hvor PetrolemIlsmotoren er 
opstillet. lld~n skal være fremkom
men' ved at en af de til Motoren 
hørende Lamper eksploderede, der 
'~tod straks en vældig Ildsøjle opad 
Nedgangskappen. I de med Petro
leumsmotor forsynede Kuttere bli
ver Maskinrum met desværre aItfor 
let fængelig ved den Masse Petro
leum; der uundgaaelig i Tidens Løb 
spildes. Situationen var nu saa al
vorlig, at Mandskabet bjærgede deres 
Tøj sammen og holdt sig' klar til at 
gaa i Jollen. Heldigvis fik man ved 
at slaa et Hul paa Dækket og 'øse 
Masser af Vand ned paa Damdæk
ket Herredømme over Ilden og fik 
saa Kutteren sejlet hjem. Den har 
taget ikke ubetydelig Skade, saale
des ere fl~e Dæksbjælkel' omtrent 
brændt over, 2 Vaad og forskjellige 
Tovgreier vare ødelagte. Kutteren, 
var assureret i den københavnske 
Assurance-Forening for Fartøjer. 

Den her hjemmehørende Kutter 
"Th. Brønnum" Nr. 139, Skipper, 
Berthelsen, ' grundstødte i Gaar Ef
termiddag paa Brændevinshagen .syd 
for Læsø, men kom henad Aften 
'flot ved egen Hjælp, 'efter at der 
fra Kutteren var ført Varp ud. IJ. 

5.23 

Fiskeriberetninger. 
København, 16 Decbr. 1899. ' Ef· 

teraarsfiskeriet . med Aaleruser efter 
"blank Aal" blev afs!uttet, sidst i 
N ovem bel' med et meget ringe Ud
bytte, saa ringe, som ikke kendt i 
de senere Aar,' men derimod med 
usædvaplig Slid og Ødelæggelse paa 
Redskabet paa Grund' af de haarde 
Storme og ublide Efteraarsveir. Det 
er jo dyre Redskaber at ruste ud 
med Pæle, Kuber og Linegods m. 
m., og som engang satte, skulle 

,blive staaende og tage imod. hvad 
Vejr, der kommer. Og sna er der 
Pasningen; herfra er der et Par 
Mil at sejle, for at naa op til Fangst. 
stedet, det giver jo ornEfteraaret 
ikke faa strænge Ture, og sas. er 
det lige drøjt nok, naar Udbyttet 
blil'er såa kummerligt ,som 'dette 
Efteraar. 

H vad der er sagt om TIdbyttet 
af Aalefiskeriet, kan me'd, lige Ret 
desværreogsaa 'siges om Silde .. 
fiskeriet i Efteraaret; det har ganske 
vi~t heller ikke flere Aar været saa 
usselt som i Aar, 'thi om ogsaa Pri
serne haTe været høje, saa kan dette 
dog ikke erstatte det daarlige Fi·' 
skeri. Her er vel ikke foraarsaget 
saa megp.n Skade og' Slittage paa 
Garn(:)ne som paa· Ruserne, men 
Lønnen for 2 a 3 Maaneders ihær
digt Arbejde saa at sige . Dag og. 
N at er udeblevet. 

'Det er altsaa to af vore Ef ter
aarsfiskerier, som ere mislykkede, 
og det er netop, disse 2 Fiskel'ier, 
som Fiskerne særlig, sætte. deres Lid 
til, for at bjærge noget. tit at slippe 
over Vinteren med, men pet ser kun 
sørgeligt ud for denne .vinters Ved'· 
kommende, især da deu begynder 

.. 
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at- melde sig 'saa streng, som den 
gør. 

Paa et Bestyrelsesmøde, som Kø
'benbavn og Omegns Fiskerforening af· 
,holdt i Lørtiags, blev dette Forhold 
fremdraget af et Medlem, som udtalte 
sin Beklagelse over det uheldige 
Efteraarsfiskeri, som·a~solut vil med
føre' eu Nødstilstand iblandt" en Del 
ar Fiskerbefolkningen navnlig herfra, 
hvis V,inter'en skulde blive haard og 
langvarig. . Der er da ikke andet 
tilbage end Aalejernet paaNakken, 
og det. er som bekendt ikke noget 
meget indbringende Arbejde. (For 
no,gle Aar siden laasede man den 
største Del af Kalveboderne for Fi· 

,sked med Vaad, Kam og Glib, me~ 
denne Forholdsregel har ikke .med

. ført' nogen Forøgelse af Aalebestan
den, som beregnet.) 

Det nævnte Medlem fremkom lend
videt:e med en Forespørgsel til Be
styrelsen for Foreningen, om der 
ikke fra. 'dennes Side kunde gøres 

I 

noget' for at skaffe et Driftslain, 
som fskulde benyttes til U dlaan 
iblandt de af Foreningens Medl~m-

, mer, som kunde ønske at drive et 
mere søgaaende Fiskeri med tor-

'skellige Slags Redskaber og med 
Kvaser, noget i Lighed med. hvad 
der var foretaget i København i en 
Aarrække~ Han henledede Opmærk. 
somheden 'paa de paaFinansloven 
bevilgede 100,000 Kr., som vare 
stillede til· Disposition i samme øje
med, og som vare billige Penge' at 
arbejde med,' men som ~un kunde 
udlaanes, mod Kommunens Garanti, 
hvilket gjørde. det saa vanskeligt 
for den enkelte Fisker at gøre Brug 
af denne Hjælp. 

Der diskuteredes derefter ollf Sagen, 
men efter Udtalelser fra et Par af 

de mødte mente disse, at det, vilde 
oversHge Foreningens Evner og give 
for stor Risiko for denne. Imidler
tid er Tanken ikke opgivet, i sidste 
Tilfælde har man t~nkt sig det 
ud ført som et Andelsforetagende, 
og vil henvende sig til Private for 
Tegning af Andele i Foretagendet. 
N aar en Plan er udarbejdet, vil 
der muligvis gennem nærværende 
Bind blive givet Lejlighed til at tegne 
Andele. /' F. 

Bstersflskeriet. Nykøbing, Jyll. 
Decbr. 1899. Trods det meget ugun
stigo Vejrligt har Østersfiskeriet i 
foregaaende 'M~nedgivet· det bed
ste TIdbytte,' der hidtil er naaet i 
nogen November Maaned, nemlig 
219,722 Stkr. Særlig hav'e Dykker
baadene haft et godt Resultat. Flere 
Dykkere' have optaget 2-4000 Stkr. 
daglig. 

Det fortjener at noteres, at Lim
fjordens Østersbestand for Tiden er 
særdeles god. Den er bedre, end 
den har været i de sidste 8-10 A.ar, 

, ' . 
og man antager,. at den nu brugte 
Fangstmethode vil undgaa at skade 
østersens Trivsel. \ 

Harboøre, den 17. Decbr. 1899. 
Saa kom da endelig den længe ven
tede Fortjeneste ved Havet, næsten 
en hel Begivenhed i dette forFi
skerne næsten enestaaende uheldige 
Efteraar. Den 7. 8. o~ 9., da der 
~ar Frostvejr og Østenvind, vare 

.Fiskerne ude. Første l?ag: gav 
600-1000 Pd., anden Dag 1500-

. 2000 Pd. men tredie Dag var Fi
sken længere fra Land, og' man 

'ha,vde da højst 800 Pund Kuller. 
Desuden er der fanget en hel Del 
Torsk. 

De af Fi~kerne, der have 'solgt 
i fast Akkord, faa 9 Øre pr. Pd. 
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Kuller (i næste Maaned 10 Øre); 
men de, der sælge pr. Kommissio
nær, vente over den dobbelte Pris 
:hjem, i alt Fald for de førs\e to 
Sendinger. 

Den 11. vare Fiskerne atter ude, 
og der toges nogen Fangst, men 
ikke· saa meget som de første Dage. 

Senere Meddelelse. Fiskeriet bIer 
fortsat endnu efter d. 11., og i de 
6 Da.ge, det havde varet, havde Fi. 
s~erne 250-300 Kr. netto pr. Mand. 
De første Sendinger til Hamborg
betaltes med 18 ,Øre pr., Pd., nu er 
Prisen 10 Øre. Fiskeriet skal være 
'gaaet godt langs hele Kysten, saa 
der er fisket for store Summer. 

Thorsminde d. 16. Decbr. 1899 
Ved Thorsminde har der i forrige 

, Dage været 3 Baadelav, som brugte 
Havet, men det er nu ikke saad~lll. 

Fiskerne her ere næsten ophørte 
med Kulleefiskeriet. Kun en Gang 
imellem tage nogle paa Havet for 
at tage lidt Fisk til Husbrug. Grun
den til, at Fiskeriøt helt er ne91agt, 
er at man i mange A ar herude 
næsten har fisket med Underbal
lance. Dpt er særlig de uheldige 
Trunsportforhold, der lægge .. store 
Hindringer i Vejen: Kun en Gang 
i dette Efteraar have Fiskerne væ. 

J ret paa Havet, og Fangsten var da 
kun lille. Ved Thorsminde vil Flyn
derfiskeriet paa Fjorden nu tage 
sin Begyndelse, dersom Vinteren 
vil holde sig, , saa Vandene blive 
lagte til med Is. Fiskerne trække 
da Flyndernet under Isdækket og 
kunne saaledes gøre et godt Fiskeri. 

N. 
F~altring, den 16. Decbr. 1899. 

Saa tog Kullerfiskeriet her sin Be
gyudelse i forrige Uge. Alle Baa
delav Tare paa Havet i TIgenssidste 

3· Dage. Fangsten har været 20.:-
40 Snese Kuller pr. Baad. Som 
sædvanlig sendes Kullerne pr. Kom
mission til H~mborg og ere der i høj 
Pris. TIdfor Mærsk i Fjaltring har 
Havet selv lavet en Naturhavn, idet 
der er lagt en Stenbarre og med en 
dyb Kanal indenfor. Dette have 
'Fiskerne nu taget SIg til Nytte. De 
kunne nemlig sejle ude fra om i 
denne Kanal og lægge til her og 
tage Fangsten op uden at trække 
Baaden fJaa Land, hvorved det store 
Arbejde med at slæbe denne paa og 
af Havet spares. Man ser her, hvad 
Betydning Fiskerihavne kunde . faa. 
Desværre vil Fiskeriet snart ophøre . 

. Den sidste Dag, Fiskerne vare paa 
Havet, var der ingen Kuller paa de 
inderste Kroge. Det synes saaledes, 
at Kulleren allerede er begyndt at 
trække ud efter. Vi have nu Frost 
med Sne, og Kullerne 'gaa da saa 
langt ud, at vore Fiskere i de smaa 
Baade ikke kunne naa .,dem. Ef ter
aarsflskeriet her for Kysten synes 
da i Aar helt at skulde mislykkes . 

•• 
Frederikshavn, den 18. December 

1899. Ikke i mange Aar have vi 
havt et for Fiskeriet saa ugunstigt 
Efteraar, og det daarlige' Re,sultat ' 
vil vist nok give sig Udslag i lave 
Procenter til Parthaverne i Kutterne. 
Første Halvdel af sjdste Uge stor
mede det af østen med Kulde log 
Sne, først Fredag \blev det roligt 
Vejr, men allerede Lørdag Eftermid
dag havde vi frisk Kuling igen af 
øst, og Søndag vare alle Kutterne 
i Havn. Fra Læsøs Nordside havde 
enkelte Kuttere ca. 100 Sijese hver, 
men de fleste havde kun 10-20 
Snese, Rødspætten vejede' ca. 16 
Pund Snesen og betaltes med -4 Kr., 
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--4 Kr. 35 Øre pr. Snes. De paa 
Herthas' Flak fiskende opnaaede kun 
~0-70 Snese hver, Rødspætten 
vejede 11-16 Pund Snesen og be
taltes med 3 Kr.-4 Kr. pr. Snes. 
Fra Kobbergrunden indkom enkelte 
Kuttere med 20-60 Snese hver, 
Rødspætten var af smuk Kvalitet, 
vejede 18-20 Pund Snesen og be
taltes med 35 Øre pr. Pund. Min
dre Partier Krøjfisk, hovedsagelig 
Slethvar og Skærissing opnaaellde 
15-20 Øre pr. Pund. Sirtlefiskeriet 
i den svenske Skær;gaard skal have 
bedret sig lidt, hertil ankom i Ugens 
Løb pr. Dampskib fra Gøteborg ca. 
400 Kasser, Prisen er dog endnu 
høj, 15-18 Kr. Kassen en gros ab 
Gøteborg, hvorfor Størstedelen gaar 

til Tyskland. Pr. ,Kvase tilførtes fra 
den svenske Skærgaard ca. ,5000 
Stkr. levende Hummer og pr. Damp
skib fra Kristianssand ca. 3000 Stkr. 
alt til herværende Forhandlere, me
dens ca. 7000 Stkr. afgik direkte til 
det tyske Marked; der betales 1 
Kr, 70 Øre-1 Kr. 75 Øre pr. Pd. 
en gros ab Norge eller Sverrig. I 
Gaal' indkom engelsk Kutt('r "Hav-

'thorn" fra Nordsøen med ca. 30,000 
Stkr. østers, skrabede' paa Bankerne 
i Nærheden af den hollandske Kyst. 
Fangsten er solgt .til' Vendsyssel Fi
skeeksportforretning. Den her hjem
mehørende Klitter "Prins Valdemar" 
ventes i den nærmeste Fremtid hjem 
ligeledes' fra 0stersfiskerl. Il. 

~benhavns Ti.lførsel af fersk Fisk direkte fra Fiskeplads 
og pr. Jernbane & Dampskib 

i Ugen Ira 10. December til 17. December 1899. 
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Danske Fiskerfart. : l'd. i:'d. Pd. Pd. Pd. Pd. 

I 
Pd. Pd. Pd. Pd. Po.. 

fra Frederiksh. 
3 fra andre Pladser 3870 550 2 

Danske Kvaser: 
fra Frederiksh. 

8 fra andre P1adser 43740 
7 svenske Fisker-

fartøjer ... 10170 6060 
pr Baad og Vogn 

4 fra nærliggende 
Fiskerlejer ... 288 3 1180

1 

442 
pr. Jernbane & b 6 

Dampskib .... 5847017920 150' 368' 159181 56800 2990 7545 7516 7311 
- .-

laIt ... 62340 7920 150 1206 71008 6060 56800 3i32 7545 7516 7311 

1)50 Pd. Tunger og 100 Pd. Pighvar. 2) Sle'tter. 3) Skrupper, 4) 14,8 Pd. Aal og 294 Pd. Aalekvabber. 
5) Aal. 6) 5600 Pd. Laks og 1945 Pd. Øued. 

lait er der tilført 231288 Pd. 
Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter, levende, Kr. 4,75-5.25, Kassefisk, 

Kr. 3,06-5,50 pr. Lpd.; Torsk, levende, Kr. 2,00 -3,00, Kassefisk, Kr. 1,50-2,50 pr. Lpd. ; 
Sild, Kr. 1,00-2,50 pr. Ol; Aal, blanke, Kr. 0.60-0,70 gule, Kr. 0,40-0,55 pr. Pd.; Laks, 
Kr. 0,50-2,25 pr. Pd.; Ørred, Kr. 0,50-1,25 pr., Pd.; Gedde, Kr. 0,20-0,45 pr. Pd. 
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larbog for den danske Fiskerflaade 1900 
udkom ~aen, 9', 'December, og indeholtler af nyt Fyr og Fyrskibe paa 
Elben fra Søen' til Hambu~g,. med kortfattet Anvisning til at benytte dissej 
samt tyske Storm signaler. 

: Da Bogen kun trykkes i et begrænset Oplag bedes snarest Ordrer 
indgivet til Deres Boghandler eller· Formanden i Deres Fiskerforening 
eller til 

Sranlz ehriallreua SJoglrl/RReri, 
G:rønnegade 10. 

Sejl og Udsalg af S'ejldug. 
Prima amerikansk Bom

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

Hør- og Hampsejldug 
1 alle Kvaliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar 1899. 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir
keligt billige. 

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

F. N.Halmøe. 
Telefon 1.29. 

Altona Fiskeauction. 
JOHANN COHRS, beediget Fiskeapctionator. 

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

Fiskekroge. 
De af mig i Handelen he-r i 

Danmark bragte norske Staalkroge 
(dobb. fortinnede, Skarpe), med 
meget praktisk øje, anvendelige 
saaveI til Torsk-, Rødspætte- flom 
Aalefiskeri leveres d'HIr. Fiskere 
portofrit mod Efterkrav overalt 
i Danmark til følgende Priser naar 
mindste Parti 1000 Stk. tage!!. Nor
way Nr. 3 325 Øre, NT. 2 275 Ore, 
Limerich Nr. 1/0 325 øre. Skriv 
efter Prøver. J<'orbandlere Raba.t. 

Hans Christensen, 
Kerteminde. 

fiskekroge -Fabriken 
- Sølvmedame 1 A '& l hor (I: 1888 og 

( K.benhavn 1888 -

anbefaler sit UdBa.1g al alle f;urter 
Fiskekroge, saa 'vel i Staal, .TleT}, 
som Messing, samt Pilke i Tin 0ll 
BIT. Forsendes mod Efterkrav. 

Conrad Christensen. 
St. Strandstræde n. 

København K. 

Alle Fiskesorter 
modtages i Kommission, 
Dagens højeste Priser, 
samt hurtig og reel Af
regning garanteres, 

L. Dinesen, 
GI. Strand 44. 

Alle Slags 

Fiskesorter, ' 
Sild, A al og Ferskvands
fisk modtages i Komniis
sion, ogsaa paa fast Reg-
ning, F. Oiie, 

Rostock. 
Telegram-Adr.: otte, Rostook. 

Fiskeskipperskolen 
. i Frederikshavn 

forbereder Elever saavel til 
Fiskeskipper- som til Sætt.e
skipperprøven. Nærmere 
Oplysninger meddeler Sko· 
lens Forstander, Naviga· 
tionslærer Hansen, eller Be
styrelsens Formand, Konsul 
Ohrlstian CIoos. 

En 

Aaledrivkvase, 
3'14 Tons, 23 Fod lang, 
et godt Vaad, er billig 
til Salgs ved Henven
delse til Roersbetjent 
C. IIøller, Humlebæk. 



Københavns Mekaniske 
Net" Garn..,Fabrik 

M. L •. Utzøn, MBPiendalsvej 56. 
Telefon: Godthaab 191, 

leverer de 
, 

IiSReduutigste . $Junduarn.' 
Udsalg: Gl. Strand 44. Telefon: 2671. 

Eckernførde Fiskeauktion 
for Rødspætter, Sild, Brislingf Skrupper, Makrel, AaZ o,q Stenbider. 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. 'W'ledem.ann juniop. 

Teleg'ramad7·.: Fischwiedemann. 

Granstænger. 
Lige Granstænger til Bundgarnøpæle i 7 .. 8·9 .. 10-11-12-13·14 .. 15 

Alens Længde med mindst P/2" Top haves paa Lager i større Kvantiteter 
og sælges billig, naar .ordre indgives i December Mnaned d. A. Tilbud 
til Tjeneste saavel for st~rre som mindre Partier. Afpasset Træ til Fiske
kasser, 30 li lang 18 II bred 7" høj af 3/4" og 1/2" Træ, sælges til billigste 
Priser frit leveret paa Rødkjærsbro Station. 

. Stendalgaard Savbrug, 
a. Jenssen-Tusch pr Kjellerup. 

Fiskenætfabr,iken "Danmar k", 
Grøl1l1ehav~, Helsingør, Stengade 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

leverer efter Bestillin'g 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. BO'ln
uldsgartl, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste Priserog i 
bedste Kvaliteter. .4..alekaber,Kork, Flaadtræ og Kate.chu 
haves paa Lager. 

Ha~dlende gives Rabat. Forespørgsler b,esvares straks. 

Redigeret af ce.ud. mag. lVill~Lundbeck. - Trykt hos ./f.-ante Oh.ri,ttreu. København 
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AEDI1ISBlAD 

,Nr. 52. 28. December. 18·99. 

Me~e:J:D..sb1.d..e1:; ,udgaar hver Torsdag. Annoncer optages,' ved' Henvendelse til 

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

, Indhold: Højesteretsdom ang. et Fiskeri
spørgsmllal. - DiI.Ilske l"iskeres Forsikring i Ulyk
kjlstilfælde. ..... Indsendt. """7" FiBkeri~~ fra Esbjerg 
Havn. Mindre Meddelelser. - Fiskeriberetnin
ger. - Bekendtgørelser. 

. 'Dansk' Fi8ke~iforel!ings Kontor, Gothers
gade S,L Sal~ København ,K, er aabent 
fra 9-11. Redaktøren af Medlemsbladet 
træffes 'desuden' i Alm. 5-'-7 Svanomose
gaardsvej 2 A, 8 S. Sager vedrørende Re
daktionøn ,', af Medlemsblade,t bedet! .sendte 
til Kontorøi." 

,Breve ,9g andre For.sendelser til For
eningens Konsulent bedes altid al~ne /'tdres
serede ti! hans Bopæl:. Falkonergaardsvej 16, 
København V. ' 

Ef'tertryk af Medlemsbladets Artikler er 
tilladt, 'naar . Kilden angives. 

Dansk Fiskeriforenings Kontor ' 
og Modelsamling 

er ,henflyttet til. 

Gothersgade 8, I. Sal. 

IH~sk 
Fiskeri~Afdelingen ved Land-' 
ma;ndsforsamlingen i Odense 

fra 30. Juni til 8. Juli 1900. 

,P:rogram udleveres paa Kontoret, 
Gothersgade 8.' ' 

Høi esteretsdom 
ang. ,et Fi~keri8pørg8maal. 

Efterat der' fra, flere Fiskere ved 
Hals ·var indkommet Klager til Fi .. 
skerikontrollør~n for Jyllan;d 
over den Maade,' hvorpaa Fisker 
Niels Peder Mortensen af Hals 
drev Aalp.fiskeri i Limfjorden 
fra den af ham førte K v~se "Kjer .. 
stine'~ af Svendborg1 foretog nævnte 
Kontrollør i Slutningen af Septem
ber Maaned 1896 en Undersøgelse 
heraf, ved hvilken det efter den af 
ham afgivne Indheretning ,viste sig, 
at Mortensen, som fiskede med 30 
Aaleruser fordelte paa 15 Steder, 
hvoraf de 10, pa'a Grunden udfor 
østeraagaard, af hvis Ejer.'hanhavde 
1ejet Aalega,ardsretten, til de her ud
satte' Aalestader, i Stedet for Rad
garn benyttede Gærder af Trætrem
mer, paa hvilke ,det iLoven foreskrevne 
Maal ikke lod sig anvende, og. at 
27 af Rusern~, ikke ,holdt de for
skrevne Maal ,af Maskerne. 
" I ,Anledning af denne Indberet
ning blev . der af Politimesteren 'i 
Kjær Herred' d-en, 1. ,Oktoh9r, nres~ 
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efter holdt Politiret om Bord i Kon
tt:oldamperen "Havørnen" udfor Ky
sten ved- østeraagaard, . hvorunder 
det bl. a.' kopstateredes,at ,de 10 
Stader 'udfor østeraagaard havde 
Rade ,aL Tr~tremmer af 1/2 Tomme, 
hvorhos d~t ved Maaling af de 5 af 
disse Stader konstateredes, at Af·, 
standen mellem Radenes inderste 
Ende' og Kysten - hvilken, Stræk
ning befandtes selv ved Ebbe at 
staa under 'Vand udgjorde fra 
139 til 160 Favne; endvidere kon
statet'edes det ved ny Maaling af 
Ruserne '- hvilken Maaling imid
lertid, efter hvad der 'senere var op
lyst, kun havde fundet med Hensyn 
til 2 Ruser -:- at 27 af disse i for
skellige Retninger ,ikke holdt det 
bestemte Maal med Hensyn til M a
skevidden. Under den mod Mor
tensen herefter rejste Sag havde han 
i førstnævnte Henseende gjort gæl
'dende, at Strækning~n fra Land til 
Radenes Begyndelse,over hvilken 
cl en I daglige Vandstand, , afset, fra en 
enkelt Fordybning i Grunden, kun 
er ca. 6 Tomm~r, jævnlig ligger tør, 
og at han, 'da de paagældende Ind
retninger derfor maatte hetragtes 
som faste Stader eller Aalegaarde, 
maatte være berettiget til her at 
anvende Rade at, den omhandlede 
Beskaffenhed, 'medens han i sidst": 
nævnte H~nsende havde protesteret 
mod d'e fore.tagne Maalingers Rig
tighed og gjort gældende, at Maske
vidden af ,hans Ruser ikke var i 
Strid med Fiskerilm'ens Bestemmel
ser. 

Ligesom det; nu i en Erklæring af 
Fiskerikonsulenten var udtalt, at de 
her omhandlede Aalerusestader an
tagelig' maatte henregnes til! fritstaa~ 
ende Rusel'; 'saaledes havde; Ov~r-

, retten i sin i Sagen afsagte Dom 
udtalt, at. de-',Dærmest maatte an
tages at,' have v~ret' fri,tstaaende 

-Aaleruser, og ifhvQl·tFald'· ikke 
'kunde betragtes saDl, Åa,legaarde. 
Det udtalte s derhos, at Fi~kerilo~ 
vens § 35 sammenholdt med §§ 16 

, -18 indeholdt den bindende Forud~ 
sætning om, at der til fritstaaende 
Aaløruser i Limfjorden alene DlaR 

anvendes Rade af samme Materiale 
som selve Ruserne, og Tiltaltes An
vendelse af de ommeldte 10 Rade 
fandtes derfor at have været lov
stridig. Idet ligeledes hans. Benyt .. 
telse af de 27 Ruser, hvis Maskevidde 
havde været' under det tilladeJige,. 
fandtes at være ulovlig, idømtes han 
i Heuhold til Fiskerilovens ,§ . 58 jfr~ 
§ 35 en Bøde af 40 Kr. til Stats-. 
kassen, hvor'hos det bestemtes, at de 
10 Rade, forsaavidt de bestode af 
Tremmeværk, og de 27 Ruser· vilde 
være at konfiskere. Endelig paalag..; 
des det Mortensen at udrede Sagens 
Omkostninger. 

HøJesteret" hvortil Mortensen 
havde apelleret denne Overretsdom 
i den civile Proces' Former,kom 
imidlertid i sin d. 18. ds. afsagte 
Dom til et andet Res:u,ltat, idet Mor- . 
tensen frifandtes for det OffE'ntliges 
Tiltale, hvorhos Sagens Omkostninger 
for U nder- og Ov,errett~n panJagdes 
det Offentlig~, og ,dette, endv.:i~ere 

dømtes til at godtgøre Mortensen 
Processens Omkostninger for Høje
steret med 300 Kr. I :Præmisserne 
til Højesteretsdommen hedder det.: 

For Højest(>ret ~r· det. oplyst;. at ! 

under 2~ A'ugust 1897 er den ind
ankede Overretsdom bleven 'fUldbyrdet 
for saa vidt angaar dens', Bestem
melse om Konfiskation af' de 'ulov
lige Dele af de paagældende Fiske .. 
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redskaber, ted hvilken Lejlighed 26 
af de i Dommen ommeldte Aaleruser 
are blevne eftermaalte og allo fundne 
at være lovlige, undtagen 2 Ruser, 
hvis 2 inderste Led ifølge Rapport 
af den Herredsfuldmægtig, der fore .. 
tog Fuldbyrdelsen, viste sig at være 
ulovligp-, hvorfor disse bleve afskaa;rne 
og tilintetgjorte, hvorhos et af de i 
Dommen omhandlede Tremmeværker, 
der forefandtes i Domfældtes Be
siddelse, ligeledes blev tilintetgjort, 
medens de andre Tremmeværker alt 
vare bortsolgte. af ham. 

I Følge de foreliggende, til Dels 
eft-er den indankede Doms Afsigelse 
tilvejebragte Oplysnjngermaa det 
antages, at de af Appellanten (Mot
tensen) udfor østeraagaards Grund 
anbragte Fiskeredskaber .til A ale
fangst have været Aalegaarde, idot 
de efter de lokale Forhold maa siges 
at have været anbragte i Forbindelse 
med, Landgrunden, og da Appellanten 
herefter har været berettiget til at 
sætte Raden med Tremmeværk, som 
sket, vil han. være at frifinde for det 
Offentliges Tiltale i saa Henseende. 
. Hvad ·dernæst 'angaar Sigtelsen 
mod Appellanten for at ha ve be
nyttet Aaleruser, som ikke havde den 
lovbestemte Maskevidde, fremgaar 
det af det foran anførte, at de ved 
Dommens Fuldbyrdelse foretagne 
Maalinger· i Følge den afgivne Ra p
.port have 'ført til væsentlig andre 
Resultater end de tidligere i Dom
men omtalte Maalinger, og da i Følge 
de Højesteret forelagte nye Oplys· 
ningerpyerhovedet ingen af Mall:
lingerne ere foretagne p~asaadan 

Maade;: eller under Iagttagelse af 
(~aadan lovlig Omgang, ~. at .tler vil 
kunne tillægges dem·· Betydning;, 'vil 

. Appellanten all~rede paa Grund 

heraf være at frifinde ogsaa' und-et .-: 
denne Del af Sagen. 

A·ppellanten vil saaledes' i 
det hele være at frifinde ,og 
Sagens nedennævnte Omkostninger at 
udrede af det Offentlige. 

Det maa' misbilliges, at Under
dommeren ved Sagens Foretagelse i 
Politiretten har undladt at foranle~ 
dige de anholdte Ruser undersøgte 
paa behørig Maade,' samt at·· han 
ikke har sørget for, at Retsvidnerne 
overværede Forhandlingerne i Retten, 
men om Ansvar herfor bli,ver der i 
Medfør af Lovens § 1---:6-14 *) ikke' 
Spørgsmaal. 

. Danske Fiskeres Forsikring 
i Ulykkestilfælde. 

Over det private Lovforslag herom 
har' vedkommende Folkethingsudvalg 
med A. Christensen som Ordførei· 
afgivet Betænkning. 

Da man i Udvalget var enig om, 
at det paa visse Punkter trængte 
til at forandres, blev d~r nedsat et 
Underudvalg, der udarbejdede en 
ny Affattelse af Lovforslaget. 

Dette kommer derefter i det Væ4 

sentlige til at gaa ud paa Følgende: 
Enhver her i Landet Bosiddønde, 
der helt eller delvis ernærer sig"ved 
Fiskeri, som selvstændig Fisker' 
el1er Medhjælper -'-, har mod en 
aarlig Ydelse ..... af 5 Kr. Ådgang til 
at blive Medlem af en af l':nden· 
rigsministeren ~nerkend~ Ulykkes
forsikringsforening for danske Fi .. 

~) Sagen var nemlig efter UdlØbet af 
den lovbestemte· Appelfliat indanket 
for lIØjesteret af Mortensen i HenhOld 
til. erhvervet Oprejsningsbevilling. 



~kere, og er som saadant, naar han', 
rammes 'af et Ulykkestilfælde, der 
midlertidigt eller vedvarende forrin
ger hans Arbejdsevne, forsikret in
denfor 'den Grænse og paa den 
Maade, som "Lov af 1 de Januar 
1898 ,om Arbejderes Forsikring mod 
Følger . af Ulykkestilfælde i visse 
Virkbomheder" angiver, saafremt 
Ulykkestilfældet er, bevirket ved Fi
skeridriften eller ved de Forhold, 
under hvilke denne foregaaar, hvor
under ogsaa bliver at henregne Fi
skenins frivIllige Forsøg :paa Red
ning af Menneskeliv paa Søen og 
Sejlads i Fiskerfartøjer udenfor selve 
Fiskergerningen, 

Forvolder Ulykken Døden, ere 
under samme Betingelser Fiskerens 
Efterladte forsikrede mod det lidte 
Ta.baf Forsørger. 

Er Fiskeren ,mo'd Vederlag an
taget af en N ænngsdrivende, som 
ikke .' personligt og til Stadighed er 
Deltager i Fiskeriets II døveise, tiL 
for hans Regning at fiske fra Far
tøj,som ikke tilhører Fiskeren, men 
den paagældende Næringsdrivende 
eller andre, skal den N æringsdri
vende anses for Fiskerens Arbejds
giver, hvis Pligter det er: enten al; 
indmelde ham i nævnte Forening og 
uden Afkortning i Fiskerens Veder
lag 'atbetale Bidraget for ham eller 
selv at hefte .for Forsikringen over: 
ensstemmende med de i Loven af 
7 de Januar 1898 for Arbejdsgivere 
i aaa Henseende givne Regler. 

Saafremt den nævnte Ulykkesfor
sikringsforening ikke skulde være i 
Stand til ved Forsikrirgsbidragene i 
Henhold til § 1 at betale de til Er
statninger, Forvaltnig og øvrige U d
gifter nødvendige Beløb, tilskydes 
det manglende af Statskassen. 

, løvrigt gælde de i Lov af ". J' a:.. 
nuar 1898 indeholdte Bestemmelser,' 
som ere anvendelige, ,ogsaa for For
sikringer cftet nærværende Lov, dog 
med følgende' Afvigelser,a) Til 
Grund. for alle Erstatninsberegninger 
skal lægges' en antaget Aarsfor
tjeneste af 600 Kr. og en' daglig 
Arbejdsfortjeneste af21/ 2 Kr. b) For 
sikringen efter denne Lov regn'es for 
selverhvervet. 

Indsendt. ' 
Indsendte Ar,tikler staa for Ind

senderens Regning. 

Forslag til Overvejelse. 
Ved at, studere i det ny Fiskeri

lovforslag, finder· jeg meget, som jeg 
ikke synes kan billiges. Først er der 
det ulyksalige Aalegaardsspørgsmaal, 
som jeg dog ikke hel' skal komme 
ind paa; men der er et andet Spørgs
maal, som baade direkte og indi
rekte 'kan have Betydning for 
en stor Del af Landets Fiskere, 
nemlig at der gives Aaledrivvaads
fiskerne Tilladelse til at fiske med 
DrivJvaad overalt iLimfjorden udenfor 
de laasede Vande. Drivvaadsfiskeriet 
efter AaI bruges i stor Udstrækning 
saa godt som <?veralt ved Landets 
,Kyster og dertil bruges Fartøjer og 
Vaad, som ikke ere saa dyre at·· an~ 
skaffe, . men give et selvstændigt og 
godt Erhverv for'mange Fis4ere, 
men efterhaanden som nu .. dette Fi
skeri har udviklet sig, såa savnes 
der Plads, og jeg har tænkt mig, at 

. den kunde der blive noget af i Lim~ 
fjorden. Jeg skal efter min og mang
foldige Fiskeres Overbevisning an
føre, at Limfjorden netop har store 
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lJetmKelser fo!' et TelI.nnet, Driv
Taadsfiskerifor mange Fiskere. ' Jeg 
kan ;heller ikke forstaa, hvorfor 
Haandvaads1iskeri er tillad t fr'emfor 
Drivvaads1iskeri, da sidstnævnte ikke 
er skadeligere og fuldt saa indbrin
~ende som det førstnævnte. Der er 
dernæst et' stort Terræn i Liinfjor
fjorden, hvor Haandvaadene ikke 
kunne benyttes, nemlig i den' tætte 
Tang en Tid om Sommeren, men 
hvor Drivvnadene derimod ere hel· 
digst. Som Bevis herfor kanfl'em-

, føres, at en Del af Limfjordsfiskerne 
i d'en ,Tid om Sommeren drage 'andre 
Steder hen med deres Haandvaad. 
Jeg tror saaledes, at der gaar en 
stor Del tabt for Landets Fiskere 
ved at forbyde Drivvaadsfiskeriet 
efter Aai i Limfjorden, thi at frede 
og give Forbud mod Aalefiskeli, 
tror jeg vil være aldeles resultatløst. 
Ser man tillige hen til, at Aale
fiskeriet åndrager 1/4 af alt Fiskeri 
i Danmark, burde man ikke, hæmme 
dette Fiskeri ved, unyttige FOl bud. 
Jeg forataar saaledes ikke, hvorfor 
dette Fiskeri ikke lige saa godt kan 
være tilladt i Limfjorden som i d~ 
øvrige Fjorde og Vige i Landet. 
J eg henstiller del;for til Regering og 
Rigsdag at have Opmærksomheden 
henvendt paa denne vigtige og for 
mange Fiskere betydningsfulde Sag. 

Hou, den 20. Septbr. 1899. 
P. HanseD, 

Fisker. 

Fiske#et fra Esbjerg Havn 
i 1899. 

(Fortsat fra Pag. 307.) 

1 Juni Maaned fiskedes formedelst 
uheldige Vejrforhold kun i 10 Dage 
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af 89 Esbj'erg .. l'artøjet 8&8,200 Punel' 
Rødspætter, Værdi 4:0,09j Kr~ mo,f 
af 38 Fartøjer 17,3-4:~' Kr, i 1'98., 

Gennemsnitsprisen var .6 Øre pr. 
Pund. Højeste Pris var 10, Øre oi 
laveste 5 Øro pr. Pund.' 

Ialt er Udbyttet af Foraarsfisktriet, 
der begyndte den 10de Marts 'og , 
varede til ultimo Juni: For Esbjerg. 
fartøjernes Vedkommende 2,255,021 
'Pund Rødspætter til V ærdi 169,85~ 
Kroner. For de udenbys Vedkom.: 
mende 380,830 Pund til en Værdi 
28,675 Kroner. laIt 2,~35,85~ Pund 
til Værdi 198,527 Kroner mod 
1,030,212 Pund til Værdi 108,419 
Kr. i 1898. 

Detttl Merudbytte skyld æ dels 
gunstigere Vejrforhold og dels dette" 
at Rødspætten, om den gjennemgau .. ' 
ende er. falden liden" af Kvalitet; 
har været til Stede i større Mæng., 
der paa Fiskepladsl3rne end i '189'8. 

De større Fiskekuttere have ved 
at sejle direkte fra Fiskepladserne 
til Barn borg dersteds afsat jfor ca. 
40,000 Kr. Rødspætter. 

Pan. de engelske Markeder (sær. 
lig London) er afsat ca. 965,098 
Pund og til Indlandet og Tyskland 
1,670,754 Pund. 

Semmerfisker.iet : 
i Juli Maaned var Fiskeda.gen~s 

Antal 12, nemlig 4 Dage i Ma~ne'; 
dens lste Halvdel og 8 Da~e l Maa .. 
nedens 2den Halvdel, og Udbyttet 
blev af: 40 Esbjerg-Fartøjer 979,555 
Pund Rødspætter til Værdi 34,160 
Kr. mod for 3S Fartøjer 760 1 ~r, i 

. Juli 1898. 
Genemsnitsptisen var 9; øre. 

HøjestePris lot/'! og laveste ,P.riØ6 
Øre pr. Pumt ~ 

I August Jlaaned var Fisk~dA· . 



~enes' Antal·kun 6 og Udbyttet rar. 
for ·-34 :Esbjer,g-Fart~jer: 181,750 Pd. 
Rødspætter til Værdi 21,810 'Kr.' 
mod af 34 Fartøjer 13,700 K~. i 
1898. 

Gennemsnitsprisen va; 12 Ø~e og 
højeste 13 Øre pr. Pund. 

1 tysk Fiskeevert lossede her 
18,000 Stkr. østers til Værdi 720 
Kroner. 

I September MaanedJ fandt: intet 
Fiskeri Ste.d formedelst uroligt og 
stormfuldt Vejr. 

I September 1898 var Udbyttet 
af 84 Esbjerg-Fartøjer 23,~50 Kr .. ~ 
.. ,2 tyske Fiskeverter l,?ssede '32,700 . 
Stkr. Nordsøøsters til Værdi 1208 
Krone~. 

lait er Udbyttet af Sommerflskeriet: 

. 561,305 Pd. Rødspætter til Værdi 
55,970 Kr. mod. 317,499 Pund til 
Værdi 38,100' Kr. i 1898, eller et 
Merudbytte for Sommersæsonen 
1899 af 17,870 Kr., der udelukkende 
falder:paa Juli pg August, idet Sep
tember formedelst Stormen som an
ført intet Udbytte gav. 

Af Sommerudbyttet er afsat til de 
engelske Markeder 54,485 Pund og 
til Indlandet og Tyskland 506,820 
Pund .. 

Det samlede Fiskeri· U dbyUe fra 
Marts-September har saaledes iaIt 
andraget 254,497 Kr. mod 141,519 
Kr: -l samme Tidsrum i 1898. Alt
saa et Merudbytte i 1899 af 112,978 
Kroner. 

Det bemærkes, at de uheldige 
Forhold i ·den nuværende lille Fiskeri-. . 

. havn have' ptladraget Fiskeriet et 
uberegneligt, men sikkert m~get, be
tydeligt Tab, da det ofte er hændet, 
særlig naar betydelige Fangster 

_ skulde losses, at en Mængde Fisk 

ere ,9øde inden eller under Udlos·' 
ningen . i de,t lp.ve s~illestaa~n~e ,og 
forpestede Vand og saaledes ere. 
blevne omtrent værdiløse. Nogen 
Skyld, have Fiskerne og Fi~keh~nd
lerU-e vel nok selv, . idet .de død~ Fis~ 
hensynsløst ere udkastede i Havnen" 
hvor de gun i Forraadnelse og for-' 
peste Vandet. Forhaabentlig vil den 
nye Fiskerihavn, naar den en Gang 
er færd'ig og kan tn:ges i Brug, raade 
Bod paa disse Ulemper, Især naar 
der strengt vaages over, at døde Fisk 
ikke . udkas~es . i samme. : 

I Fiskerflaaden er siden i For
aaret ikke sk,et nogen Til- eller Af
gang; derimQder et betydeligt An
tal Joller eller aabne Baade til Brllg 
ve~ Ind~ndybsfiskeri (i Graadyb) 
efter Rødspætter og Bakskuld (Issing) 
i Efteraarsmaanederne anskaffede" 
saaledes at det samlede Antal af 
Joller n,u udgø~ ca. 110 Stkr.' mod 
60 Stkr. i 1898. . (Forts.) L. II, 

Mindre Meddelelser., 

Et Andragel~de 'lil ,LandbrugslTli
nisteriet cirkulerer i disse page til 
Underskrift blandt Harboøres Hav
fiskere. Der ansøges om, ~t Damp
baadene " Vestkysten" og "P!øven" 
maa hjælp~ dem ved Bugsering, naar 
der fiskes langt af Land og under 
østligt Vejr. 

I denne Tid maa Baadene nemlig 
4~5 Mile til Søs. Da de krin:kunne 
gaa ud under østlige Vinde, kan 
det vare 14-18 Timer med Land
gangen, og det vil forstaas, at dette 

,er i, høj. Gra.d ,uheldigt, 'ligesom de 
. ikke kunne naa ind saa tidlig, at 

de, om det næste Døgn er Fskevejr, 
. da kunne benytte det. Tilmed er 



~, 

" 

~dan Sejlads højst livsfarlig. ~o' 
Gange i denne Maaned have Fiskerne 
været særdeles haardt i N ød under 
østligt Vejr, og deres hjemmeværende 
Paarørende have begge Gange an
raabt "Vestkysten" om Hjælp, men 
faaet Afslag, da saadan Hjælp stred 
mod Baadens Instrukser. Vilde 
Da:mpsk~t, lier jo alligevel ligger 
ogbrænc1er sine Kul i Kanalen, tage 
Affære, kunde Baadenehjælpes ind 
paa. et Par Timer. Erhvervet kunde 

. drives llled langt større Udbytte, 
ligelom Livsfaren blev langt mindre. 

Da Dampbaaden "Vestkysten", 
for hvilken Fiskerne ellers er Rege-

. rjngen overmaade taknemmelig, og 
som sikkert endnu er noget. af tlet 
bedste, der er ydet Fiskerne paa 
denne Kyst, formentlig er anbragt 
for at afhjælpe al Nød, hvor den 
kan, haabe Fiskerne et gunstigt U d
fald af del'es Andragende. Bliver 
dette afslaaet, bliver Skuffelsen meget 
dyb. I modsat Tilfælde maa det 
siges, at Fiskerne paa en lang Kyst 
begge Sider af Kånalen vilde faa en 
Støtte, der er af reel Værdi og vidt-
'rækkende Betydning. P. 

Fiskeriberetninger. 

Bovbjerg, den 21. Dncember 1899. 
H~ ... iQI Kysten gaal" det nu ret 
godt med KuUerfi~eriet. I de sidste 
2 Uger, har det næsten været Fiske
-vejr hver. Dag. Trods den bidende 

. Kulde have Fiskerne. benyttet Tiden 
. Dgogsa~ tjent lidt til J ultn. I 
Lørdags vare de atter ude, men 
Havet blev urolig, saa Opsynsmæn

. dene ved de herværende Faresigna
ler maatte benytte disse for at 

1>3& 

minde Fiskerne om' ,at komme ind 
snarost. Paa Faresignalen for Fjal· 
tring var/ der, om Aftenen hængt 2 
Lantærnel' op. Det var for de syd· 
ligste Baadelav, der ikke vare korn,ne 
til Land. De miaede dog ind uden 
noget Uheld. Fangsten var 20'-:'40 
Snese Kuller, og disse vare gennem- '. 
gaarnde store. Prisen i H~mborg 
holder sig nogenlunde. En af de 
sidste Sendinger bragte 17-18 Øre 
hjem pr. Pund. Ved Færring vare 
Fiskerne ogsaa ude i Søndags, den 
ene af I Baadene kom ind med 21 
Snese Kuller og 20 Torsk. Største
delen af disse '" vare meget smaa. 
Det andet Baadelav havde kun 10 
Snese Kuller og nogle Torsk. Alle 
de Torsk, der fiskes, gaa af som 
varmt Brød til Omegnens Folk. Paa 
Lemvig Torv har der saaledes været 
Torsk til 15 Øre pr. Pund. For rigtig 
store Eksemplarer kunde dette blive 
3 a 4 Kr. Der er jo ikke anden 
Fisk at faa. Holder Vejret sig nu 
i denne Uge, kunne Landboerne blive 
forsynede med Fisk Fredag. og Lør
dag, thi da kan det ikke sendes bort 
saa nær Julen. N. 

Godt Aaleflskeri. Paa de to Ind
søer i Tørring ved Lemvig, der har 
været under Udtørring, men som ved 
et Dæmningsbrud under sidste Storm
flod ere satte i Forbindelse med 
Limfjorden, har der siden Frostens 
Begyndelse fundet et særdeles rigt 
Aalen.skeri Sted ved Stangning. Der 
har arbejdet indtil 70 Stangere paa 
Boerne, og Udbyttet har naaet op 
til 40-45 Pd. Aal daglig pr. Mand. 
Opkøbere ere til Stede og modtage 
Fangsten, der er af fortrinlig Kvalitet. 
Priserne ere fra 25-40 Øre Pundet. 
1\fangen Lejlighedsfi~ker tjener her 
en særdeles god Dagløn. 



. Struer; d. 22. Deobr.1S!9. Nogle 
Baadebold Fiskere her fra Pladse1l 
have i indeværende M aaned genop
taget Fiskeriet efter Sild i Knebel 
Vig medet .:igtigt godt Udbytte. 
Det er dog' kun -'forsvindende imod, 
hvad Sildeeventyret før bragte. Fang-

. sten er sendt over Aarhus til Kiel. 
Harbosre, den 24. Decbr. 1899. 

I den sidste halve Snes Dage har 
man af og til kunnet fortsætte Kuller. 
iiskeriet, der begyndte med Frosten; 
men Arbejdet el' overmaade' strængt. 
Man' maa 4-5 Mil, af I.Jand, eg da 
det staar med ret stiv østlig Vind, 
tager: Hjemsejladsen voldsom lang 
Tid,' saa Mandskabet lider stærkt 
derunder, ligesom Tiden' bliver saa 
fremrykket, at næste Døgns Fiskeri 
gerne er umuligt, selv om Vejret 
vilde 'tillade det. ' 

Kulleren gaar længere og længere 
ud og vil snart være udenfor Række
vidde fol' vore Fiskere.- Fisken 
er særlig god i denne Tid; men 
Stimerne synes tynde. 

Fjand, den 23. Decbr. 1899. I 
de sidste 2 Uger ha;r Havfiskeriet 
kastet ret godt af sig. Dog har 
Fangsten ikke vær9t' nær 'saa stor 
som for Pladserne Nordpaa, vist
nok særlig begrundet paa, at man 
ikke har været langt nok ude. Nu 
for Tiden maa man mindst 4 Mil 
fra Land inden Redskabet kan sæt
tes. 

I Nissum Fjord er de\: drevet 
noget' Netfiskeri efter Flynder med 
et godt Resultat; Brejlefiskeriet er 
forbudt. Aalefiskeriet med Jern 
bar derimod kun givet' meget lidt, 
og man er bange for, at Prynefi .. 
skeriet har skadet Bestanden, idet 
Fjordbunden beskadiges. Tilmed 
er Prynen et rent Dyrplageriredskab, 

, " 

idet en· Mængde' Aal saat'es" uden 
at fanges. 

Frederikshavn, den ~5. Dec. 99. 
I· U gen før J ul blev der slet ikke ' 
givet vore Kuttere Lejlighed til Fi .. 
skeri, 'saa det forventede gode Re
sultat desværre' udeblev til liden 
Baade for de mange, der hu i lang 
Tid have været saagodt som uden 
Fortjeneste. December har rigtig
nok vist sig som den sletteste af 
alle Aarets Maaneder. Maatte nu 
det nye Aar bringe den la;mge øn
skede ;Bedring i Fiskeriet. Silde:. 
fiskeriet i den svenske Skærgaard 
maa nu betragtes som fuldstændig 
mislykket i Aar; man havde længe 
gaaet og ventet,. at den ønskede 
Bedring i Forholdene skulde ind
træde, men da Silden stadig kun 
viste sig sparsomt, har man opgivet 
Haabet. Hummertilførslen fra Kri .. 
stianssand med det tyske Marked 
for øje bar været ualmindelig livlig, 
Tyskerne ville øjensynlig ikke und .. 
være den dekorative røde Hummer 
paa Julefestbordet; ca. 17',000 Stkr. 
afgik til Tyskland, end videre ankom 
ca. 2000 Stkr. og pr. Kvase fra 
Sverrig ca. 5000 Stkr. Prisen hol
der sig højt, ca. 1 Kr. 75 Øre' pr. 
Pd. en gros ab Norge eller Sverrig. 
Kutteren "Prins Valdemar" af Fre
derikshavn indkom i Gaar fra østers- ' 
bankerne i Nordsøen med ca. 30,000 
Stkr. østers, som ere afhændede til 
Firmaerne Ohr. og Th. Brønnum. 

El. 

Tbisted, den 23. December 99. 
For ganske faa Aar tilbage var 
Rødsp~ttefiskeriet i LimfjOl'den svun'" 
det saa meget ind, at det som Re- > 

gel ikke gav et nævneværdigt U d
bytte; men takket være U dplant
ni gen af Vesterhavsrødspætter, der 



fra, 

toretoges ·af· flere Fiskeriforeninger, 
er dette Fiskeri i m{lget glædelig 
Fremgang. Navnlig i Indeværende 
Maaned ',har' det kastet· godt af sig, 
og man har i Mands Minde ikke 
haft saa godt Udbytte. Tomands
baade have ikke saa sjældent haft 
for 60-7() Kr. Forholdet, der navn-
. lig· med Henblik paa Fremtiden er 
glædeligt, har voldt Fiskerne megen 
Tilfredshed. 

. Nyt Imprægneringsmiddel 
for 

Bejl- og Fiskeredskaber. 

Dansk .Fisk{lrifotening bar efter 
en Række Forsøg med et tilfreds
stillende Resultat ladet fren:lstille et 
Imprægneringsmiddel til Sejl og til 
Fiskeredskaber. Dette Middel kan 
i koncentreret Tilstantl faas paaDansk 
Fiskeriforenings Kontor; Stormgade 
20,) Blikdunke paa 5 Pd. til en 
Pris\'ltf ~' K~" 65 'øre. Ved Til· 
bagel~vering af: Du.nken 'godtgøres 
65 øre. . 

Det koncentrerede Middel skal 
ved Brugen fortyndes med omtrent 10 
Gange saa meget Petroleum'. Brugs
anvisning følger med Midlet. 

Paa Forånledning gøres opmærk
som paa, at Prisen 2· Kr. 65 Øre 
kun gælder. naar Væd~~en afhentes 

. ,paå Kontoret. . Ved' Forsendelse 
kommer Budpenge og Fragtbrev 
75 Øre til foruden Fragten. N aar 
Betalingen forud' indsendes, maa 

'der derfor sendes' 3 .. Kr. 40 Øre 
samt 20 Øre til Banefrimærke, iaIt 
3 Kr. 60 Øre. Sendes Præparate.t 

. med' Opkrævning vil der blive op
krævet 3 Kr. 40 Øre. 

Smaaskr'ifter 
udgivne af 

Dansk Fiskeriforening. 
I. 

Lidt Vejledning til Karpeavl 
ved Arthur Feddersen, 

(2den Udgave) 

II. 
Krebsen, dens Fangst og Pleje 

ved Arthur Feddersen, 
. (2den Udgave) 

ill. 
En liden Fiskebog 

ved A.rthur 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 gratis til Foreningens MedA 

lemmer ved Henvendelse til Forenin
gens Kontor, Stormgade 20, Kø .. 
benhavnV. 

Beskrivende Katalog 
over 

Dansk Fiskeriforenings Modelsamling 
Udarbejdet af P. Villumsen. 

Pris 25 øre: 
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Københavns Tilførsel af fersk Fisk direkte frI. Ff8k8p~ds 
og pr. Jernbane & Dampskib 

1 Ugen fra 17. 'Deeem~er til 24. December 1899. 

Tilført af: 
~ 
ø 
lo. 
o 
I-

DanskeFiskerfart. : Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. Pd. 

fra Fredenksh. 
c'fra andre Pladser 6228 830 l - 360 

Danske . Kvaser : 
fra Frederlksh. 

7 fra f;l.ndre Pladser 
2 svenske Fisker-

. fartøjer ... 
pr Baad og Vogn 

fra nærliggende 
Fiskerlejer •.. 

76680 
.' 

7380 

400 2 1660 550 
4. I) pr. Jernbane & 

Dampskib. . .. 35905 4340 55 21552 400 19000 3125 8485 5851 5060 
-- - --1----1---1--- ---1---1---1--- ---__ 

laIt • •. 42133 4340 55 1230 107632 400 19000 '3675 8485 5851 5060 

1) Sletter. 2) Skrupper, 3) 324 Pd. Aal og 226 Pd. Aalekvabber. 4) Aa!. 5) 6600 Pd. Laks og 1885 
Pd. Ørred. 

lait er der tilført 191861 Pd. 

Betalt Gennemsnitspris af Opkøbere: Rødspætter, lev'ende, Kr. 4,75-5.50, Kassefisk, 
Kr. 1,50-5,60 pr. Lpd.;Torsk, levende, Kr. 1,90-2,25, Kassefisk, Kr. 1,00-2,00 pr. Lpd.; 
Sild, Kl'. 2,00-8,00 pr. Ol; Aal, blanke, Kr. 0,70 gule, Kr. 0,27-0,50 pr. Pd.; Laks, 
Kr. 0,50-2,00 pr. Pd.; Ørred, Kr. 1,00-1,25 pr. Pd.; Gedde, Kr. 0,25-0,50 pr. Pd. ' 

BEKENDTGØRELSER 

Offentlig A vktion. 
Onsdag den 3. Januar 190D Kl. 11. ForDi. bliver ved offenUig Avktion, 

der afholdes paa Orlogsværftet, bortsolgt: 16,000 Pd. Tovværk, 60'0 Pd· 
Klude, 400 Pd. Staal, 20,000 Pd. StaalaHald, 5700 Pd. lIetalspaaner, 
52900 Pd. ,Jern,. 360 Pd. Kobberspaaner, 444 Pd. gI. Kobber, 877Pd, 
Metal, 3 ,Signalhorn, 12 Talje Blokke,. 

10,200 Pd.Zinkaøke, 
1 Naglemaskine, l Børemaskine, 1 Krøbelspil, 1 Fartøj m. m. 

Sagerne paavises Fredag den 20. ds. og følgende Søgnedage fra Kl. 
10-2 i Magasinet for kasseret Gods, hvor KataJoger til den Tid udleveres . 

. Orlogsværftets Centralkontor, den 22. Decbr. 1899. 

Fiskekasser 
i alle Størrelser og Dimensioner faas saavel i smaa som større Partier til 
billige Priser. Tilbud er altid gerne til Tjeneste. .Størrelsen 32 X 18 X 6 
haves som Regel altid' paa Lager. , 

Bors ens Da.mp Bøvle &'Savværk, 
. Peter Møroh. 
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.lårbog,fordendanske Fiskerflaade l~OO, 
udkom den ,~,~. Decem}:ler, og indeholder af nyt Fyr og Fyr~kibe paa 
'Elben fra Søerl:~til Ha~burg, med kortfattet Anvisning til at benytte disse 
samt t.i$k~ SioI;'msignaler. , 

,~fD;a:r.Bo~~ri' kun. ti:ykkes i' et begræns~t Oplag b'edes snarest Ordre, 
indgivet til Deres 13o~ha,ndler eller Formanden i' Deres' Fiskerforening 
eller til 

3rantz ! e!zriallreua SJoutrURlieri, 
.Grønnegade 10. 

Sejl og Udsalg af Sejldug. 
Prima 'amerikansk " Bom': 

uldaaelldOg;dii;ekte " ind .. 
. kjøbt, tilby;des långt unde\' 

Færdigsyede Sejl, solidt 
forarbejdede, leveres vir-

gangbare .. Priser~" , . 
Vandtæt pr~p~reret Dug. 

Hør- og Hampsejldug 
i alle K v,aliteter. 

Nykjøbing p. Falster 
i Februar' 1899. 

keligt ,billige. , 
Undersøg selv Sagen, 

skriv om Prøver ,af I Dug, 
disse sendes altid. frit. 

F. N. Halma8. 
Telefon 129., 

Alt'ona ·Fiske·auction'. 
'.,JO~ 'COHRS, beediget Fiskeauctionator. 

Brevadr. :' }ohann Cohrs" Altona. Telegrama,dr.: Co~ra, Altona. 

Fiskekroge. 
De af mig i HandeJ~n, he~ . i 

Danmark bragte norske 'Staalkroge 
(dobb. fortinnede,' akarpe),' med 
meget praktisk øje, anvendelige 
øaavel til Torsk-, Rødspætte- som 
Aaleftskeri leveres d'Hrr. Fiskere 
portofrit mod Efterl!iravovOTa~t 
i Danmark til følgertde PriieT oaa:r 
mindste Parti 1000 Stk. tageø. Nor
way Nr. 3 325 Øre, Nr. 2 275 Or.e, 
Limerieh Nt'. l/O 325 øre. Skriv 
efter Prøver. Forbandiere Rabat. 

Hans Christensen, 
Kertemind,e. 

fiskekroge'- Fabriken 
- SeI"t'Dlec1alllj t A. I b .. ti ~ l~SS .i 

I '.'.ea "a ... 1888 - ' 

anbefaler, lit Udøa.lg .at alle borteT 
J!'iøkekroge, 'ø_ vel i Stap.l, dært. 
Bom Mesling, lamt Pilke i Tin 09 
Bl,.. FGr&el1deø mod Efterkrav. 

Conrad Chriøtenasi; 
St. ~iIcrslf.de n~ 

lIøoUhart.·JC. 

. Alle Fiskesorter 
modtages i Kommission, 
Dagens høje'ste .Priser, 

'samt hurtig og reel Af
,regning garanteres. 

L. Dinesen, 
GI. Strand 44. 

Alle· Slags 

Fiskesorler, 
Sild,Aal og.Ferskvands
fisk modtages i Kommis .. , 
sion, ogsaa paa fast Reg-
ning., "F.: Otte, 

Rostock .. 
Telegram·Adr.:Otte, Ro.took~ 

Fiskeskipperskolen 
i 'Frederikshavn' 

forbereder Elever saavel" til 
Fiskeskipper- som, til ,Sætte
skipperprøven. ; N~rmere 
Oplysninger meddeler, Sko
lens Forstander, Naviga
tionsll;erer B~en, eller Bø
styrelsens Formand, Konsul 
Ohristlan 01008. 

En 

'Aaledrivkv~sø, 
3114 Ton&, 23 Fod la.ng, 
et godt Vaad, er billIg~ . , 

til Salgs, ved HenveD.-
delse til Roersbetjent 
C. lle11er, Humlebæk~, 



Københavns', Mek.aniske' 
Net' ",Garri~Fabpik 

M. L. Utzon, MapiendalsveJ, 6&. 
Telefon: Godthaab' 191, 

le\"'erer de 

lishedugtigste SJundgarn. 
Udsalg: Gl. Stpand 44. ~elefon: ',2671. 

Eckernførd,e Fiskeauktion . ,. '" .. , 

for RødspfJ3tter, Sild, Brisling, Skrupper; 'l11akrel, Aal Oll Ste~bidet;., 

Daglig Afregning og Penge. Højeste Priser. 
H. 'W'ledem.ann juniop. 

Telegramad1'.: Fischwiedemann. 

G .. anstæ~gep. , 
Lige Granstænger' tit Bundgarnspæle i7 -8-9-10: 11-12 .. 13-14-15 

Alens Længde med mindst P/2~' Top haves paa Lager i større Kvantjteter 
og sælges billig,' naar Ordre indgives i D,eee'mber ~aaned d. A. Tilbud 
til 'rjeneste saavel for støi're som mindre Partier. 'Afpasset ,Træ til Piske .... 
kasser, 30 II lang 18~' bred 7 u høj af 3/4~' og t /2" Træ" sælges til billigste, 
Priser frit leveret' paa Rødkjærsbro Station. ' . 

Stendalgaa:r4 Savbrug, 
G. J~nssen-Tusch pr.' Kjellerup. 

Fiskenætfa b,riken"Danmar k", 
Grønnehave, He~sinr;ør, Stengad~ 15. 

Telefonnummer ,,75 Helsingør", 

leverer efter Bestilling eller fra Lager fra vor med de nyeste og bedste 
Maskiner forsynede, Fabrik: Silde-, Rødspættegarn'Aaleruser, Aalerader, 
Rejeru$er~Rejerader, Bundgarn samt alle 'andre Slags N æt :og Garn .. , Bom~ 
uldsgarn, Hampegarn og Hørgarn i alle Nr. til Dagens billigste'Priser og-i 
b$dste Kvaliteter. Aalekuber, Kork, F~aadtr'æo,&,KateeJiIl 
haves paa Lager .. 

Handlende gives Rabat· Forespørgsler besvar'es straks • 

.Redi,eret af ca,\ld. mag. .lViU. Løabeck. - Tl'ykt hoa Frantz Oh,r,ittttreu. KØbenhavn 
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