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Ved Aarskiftet 
'-0---

Naar vi ser tilbage paa det hen
rundne Aar, kan vi ikke andet end 
være tilfl'edse med, hvad eler er 
gjort for Ferskvandsfiskeriets U d
vikling i vort Land, navnlig gen
nem vore nye Fiskerilove, Man 
er ved flere af vore Vandløb nu 
stærk optaget af at faa oprettet 
Fiskeri - Regulativer for disse, og 
der vil derfor i det -ny Aar, vi er 
gaaede ind i, sikkert mange Ste
der blive travlt med Anbringelse 
af Gitre ved Engvandings - Ka
naler og Grøfter, Anlæg af Fiske
trapper samt Anbringelse af Fred
ningsmærker i Fjord og Hav ud
for Aamllndingerne; og efterhaan
den som dette kommer i Orden, 
vil der forhaabentlig blive paabe
gyndt Udsættelse af Laks- og 
0rredyngel i Vandløbene; og det 
er vort Raab, at det ad Aare skal 
vise sig, at det Arbejde, der da 
er gjort for Ferskvandsfiskeriet i 
vore fr'ie Vande, baade Vandløb 
og Søer, hal' baaret rig Frugt, 

For den saakaldte Damkultur 
har 1 H07 været et godt Aar, navn
lig fordi Vejret om Sommeren har 
været g·unstigt. Resultatet har der
for ogsaa været godt de Steder. 
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hvor man har arbejdet under gode 
Forhold og ikke er bleven ramt 
af uforudsete Uheld. 

Savnet af en Eksportforening 
har mere og mere gjort sig gæl~ 
dende. Hvad der hidtil især har 
hindret Startningen af en saadan 
Forening, er Savnet af danske 
Sp e cial vo gn e til Transp ort 
af levende Fisk pr. Jærn
b a n e. Vi vil haabe, det snart 
maa lykkes det nedsatte Udvalg at 
faa saadanne Vogne tilvejebragte. 
Vi kan foreløbigt meddele, at det 
nævnte Udvalg i denne Anledning 
har været i København for at faa 
vedkommende Minister til at in
teressere sig for Sagen, hvad for
haabentlig ogsaa vil lykkes, da en 
god Ordning af Transporten af le
vende Fisk vil faa en meget stor 
Betydning, ikke alene for Damkul
turens Udvikling i Fremtiden, men 
ogsaa for Ferskvandsfiskeriets i 
det hele taget. 

De ildevarslende Spaadomme fra 
tysk Side om vor Damkultur er 
saaledes heldigvis ikke gaaede i 
Opfyldelse i 1907. 

Vi vil ønske, at der i 1908 maa 
blive god Fremgang over hele 
Linien for vort Fiskeri, baade i 
Salt- og Ferskvand, saaledes at 
vort Fiskeri mere og mere hævder 
sig en Plads ved Siden af Land
bruget. 

Om Udsætning af Lakse- og Ørred
yngel i frie Vande. 

-0-

Spørgsmaalet om Maaden og 
Tiden for Lakse- og Ørredyngels 
Udsætning i frie Vande er nu og
saa hos os blevet i høj Grad ak-

tuelt. Vi har her i Landet længe 
været klar over, at skal Lakse- og 
Ørredbestanden, og derm'ed ogsaa 
Fangstudbyttet af disse Fisk, øges, 
saa maa vi hjælpe til ved at ud
sætte kunstigt· klækket Yngel i de 
frie Vande for at fremskynde øg
ningen. Dette er da ogsaa blevet 
gjort, om end ikke efter en stor 
Maalestok' eller paa nogen heldig 
Maade. Udsætningen er besør
get, dels af FIskeriforeninger ved 
Fjorde og Vandløb, dels af pri
vate, vel oftest ved Hjælp af Stats
understøttelse. 

Den kunstigt udklækkede Yngel 
af de nævnte Fisk er i Alminde
lighed hidtil bleven udsat i den 
nedre Del af Vandløbene eller i 
Fjordene. I de øvre Dele af vore 
Vandløb er der hidtil ikke blevet 
udsat Yngel af disse Fisk' af 
nævneværdig Betydning, da man 
paa Forhaand vidste, at en saa
dan Udsætning vilde være spildt 
Umage, fordi de udsatte Smaafisk 
vilde gaa til Grunde, ligesom hid
til den naturligt klækkede Yngel, 
i Engvandings - Kanaler og -Grøf
ter. 

Den ny Fiskerilov har imidlertid 
gjort det muligt at fjærne disse 
Hindringer, saa at der nu kan til
vejebringes de nødvendige Betin
gelser for, at den udsatte Yngel i 
betydelig Mængde kan naa ud i 
Fjord og Hav. Nu er man ikke 
henvist til udelukkende at udsætte 
den kunstigt klækkede Yngel i. 
vore Vandløbs Nedreløb eller endog 
i Fjordene for at frelse Ynglen for 
at gaa til Grunde i de omtalte Ka
naler og Grøfter. 

Det Spørgsmaal paatrænger sig 
derfor uvilkaarligt: "Skal vi blive 
ved med at udsætte Lakse- og 
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0rredyngel i Vandløbenes Nedre
løb og Fjordene, eller bør U dsæt
ningen ske højere oppe?" 

Fagmændene svarer: H U dsæt
ningen skal foregaa saa højt oppe 
som muligt, hvis det er Yngel 
med Blomme sæk, der sættes ud. 
Legestederne anviser os jo, hvor 
vi kan udsætte den Slags Yngel 
med Haab om godt Udfald. Men 
der kan selvfølgeligt ikke saas ret 
meget paa Stedet. Ynglen skal 
spredes over store Strækninger, 
hvad Legestederne under normale 
Forhold netop viser. Det gaar 
ikke an at udsætte 10,000 Stkr. 
Smaayngel paa en kort Strækning. 
Derfor maa alle Bække og Smaa-

. render tages med, hvis de da by
der paa tilstrækkelig Næring og 
Skjul og ikke er fulde af smaa 
Rovfisk, hvilke sidste to Hindrin
ger der dog kan raades Bod paa. 
Ved Udsætning i Smaarender maa 
man dog være sikker paa, at de 
ikke udtørres i tørre Somre. -
D~nne Yngel vil faa fuldstændig 
Vildfiskenatur, h vad d e r e r a f 
overordentlig Betydning for 
at bevare dens Modstands
og Levedygtighed samt dens 
Instinkt til at søge Skjul for 
at undgaa sine Fjender. 

Er det derimod Sættefisk, der 
anvendes til Udsætning, skal de 
udsættes længere nede i Vandløbet, 
men ikke gerne i Nedreløbet og 
allermindst i Fjordene. 

I "Dansk Fiskeritidende" findes 
i de sidste Numre en interessant 
Artikel om "Laksen". Om denne 
siges der til Slutning: "Det kan 
endnu anføres, at Forsøg har godt
gjort, at Æggene samt den Yngel, 
der endnu ikke har antaget den 
sølvfarvede Vandrings dragt, dør i 

salt, ja endog i brakt Vand: Her
ved er det til Overflod bevist, at 
Laksen kun kan forplante sig i 
Ferskvand." Hermed er altsaa 
ogsaa bevist, at den kunstigt klæk
kede Yngel vil gaa til Grunde ved 
U dsætning umiddelbart i Fjordene, 
og at den heller ikke kan trives i' 
Vandløbenes Nedreløb for nær Aa
mundingen, da Vandet der til Ti
der er mere eller mindre brakt. 

Endvidere er det nødvendigt, at 
de Sættefisk, der udsættes i Vand
løbene, har bevaret saa meget af 
deres Mo dstands- og Leve
d y g t i g h e d samt V il d f i s k e. 
n a t u r som muligt, for at de ikke 
straks skal' gaa tit Grunde af Syg
dom eller blive et Bytte for deres 
mange Fjender. Men for at de 
kan bevare alt dette, maa de op
drættes ved Naturfoder og 
h e l s t slet ikke kunstfodres. Det 
har hidtil været ret almindeligt at 
udsætte kunstfodrede Sættefisk i 
frie Vande. Men saadanne Fisk 
egner sig absolut ikke til dette 
Brug, og allermindst i Vandløbe
nes Nedreløb. De er kun lidet 
modstands- og levedygtige i de 
forandrede Omgivelser, og deres 
Instinkt til at skjule sig og at und
fly Fjenderne har de mistet. 

Prøv f. Eks. at gaa hen til en 
Dam, hvor der n a t u rf o d r e s ! 
Hører Smaafiskene Fodtrin eller 
mærker de den ringeste Skygge, 
straks søger de Skjul! 

Gaa saa derefter hen til en Dam, 
hvor der kunstfodres! Smaa
fiskene der bliver ikke bange ved 
at høre Fodtrinene. Tværtimod! 
De møder straks op, hvor de hø
rer dem; de tror, de skal fodres. 
De bliver heller ikke bange for en 
Skygge, den hører jo med, naar 
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der kunstfodres. De flygter og 
skjuler sig derfor ikke for Skyg
gen, men flokkes tværtimod der, 
hvor den viser sig; thi der kunde 
maaske vanke noget der. Flyver 
en Stork over en Dam, saa skjuler 
Smaafiskene sig ikke, de følger 
snarere efter Skyggen, og naar 
Storken daler ned ved Dammen, 
saa flokkes de for ved den og bli
ver derved et let Bytte for den. 
Alt dette beviser, at de har tabt 
deres Vildfiskenatur. At de ogsaa 
har lidt Tab paa deres Modstands
og Levedygtighed, hvilke ofte yder
ligere svækkes under de forandrede i 

Forhold ved Udsætningen, er en 
almindelig Erfaring. 

Sætter vi nu saadanne mindre 
levedygtige Smaafisk, der har mi
stet deres Vildfiskenatur, ud i 
Vandløbene, maaske endog i deres 
Nedreløb, saa er det ikke vanske
ligt at forudse, a~ alt for mange 
af dem vil gaa til Grunde. Man 
sætter en Del Penge til og spilder 
en hel Del Arbejde; det er det 
meste, der kommer ud af saa
danne Forsøg. 

Skal derfor Udsættelse af Sætte
fisk af Laks og Ørred give et Re
sultat, der er værd at nævne, saa 
maa de være opdrættede ved N a
turfoder og udsættes ovenfor Nedre
løbet, navnlig hvis det kun er 
sommergamle Sættefisk, hvad 
vel er det almindelige. 

Der er nemlig den Fordel ved 
at udsætte, sommergamle Sættefisk 
om Efteraaret, at· de for det første 
ikke er saa dyre som toaars Sætte
fisk. Dernæst faar de Lejlighed 
til inden Vinteren at afpasse sig 
efter Forholdene samt at vælge 
sig et Stade, hvor de kan skaffe 
det nødvendige Foder. Heller ikke 

er de paa denne Tid saa udsatte 
for Over:fald af de store Ørredfisk, 
da disses Graadighed aftager, efter
haanden som de nærmer sig Lege
tiden. 

Her er altsaa meget, der taler 
for Udsætning af Spædyngel i 
Vandløbenes Øvreløb eller af som
mergamle, naturfodrede Sættefisk 
i deres Mellemløb, men der er ikke 
noget, der taler for, saalades som 
Forholdene nu er, at vi skal ud
sætte Ynglen i Nedreløbet og aller
mindst i Fjordene. Der trænges 
derfor sikkert her til en Omord
ning af Forholdene. 

Der er som beken:dt Fiskerifor
eninger ved vore Fjorde, der af 
Staten aarligt faar Understøttelse 
til Udklækning (eller Køb) og Ud
sættelse af Laks- og Ørredyngel i 
frie Vande. '- Udsætningen har i 
Almindelighed foregaaet saaledes, 
som foran er anført. - Da det 
selvfølgelig gælder om, at der op
naas saa godt et Resultat af de 
anvendte Penge og det udførte 
Arbejde som muligt, forekommer 
det os, i Henhold til, hvad vi har 
paavist, at alt taler for, at de af 
Staten bevilgede Penge til de om
talte Fiskeriforeninger for Frem
tiden anvendes til at øge Bestan
den af Laks Og Ørred paa den 
Maade, F e r s k van d s f i s k e r il o
ven anviser, nemlig ved Anbrin
gelse af Gitre ved Engvandings
Kanaler og -Grøfter for at sikre 
sig, at den naturligt udklækkede 
Yngel, kan faa uhindret Adgang 
til Fjordene og Havet, saa vel som 
den Yngel, der under visse Om
stændigheder i Følge Loven skal 
udsættes under Statens Kontrol. 

Vi tror, at dersom de Penge. 
der af Staten bevilges Fiskerifor-
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eningerne ved Fjordene til Pro
duktion eller Køb af Yngel til Ud
sættelse i frie Vande, anvendtes 
til i de paagælgende Vandløb til 
Fjordene at faa anbragt de om
talte Gitre for Engvandings-Kana
ler og -Grøfter og til Anlæg af 
Laksetrapper, da vilde derved uden 
U dsætning af Sættefisk opnaas et 
gunstigere Resultat, selvom Fi
skeriet i et saadant Vandløb ikke 
er ordnet ved Regulativ. 

Den naturligste Maade at ar
bejde paa for Fremtiden er at op
muntre til Oprettelse af Fiskeri
Regulativer rundt om ved vore 
Vandløb. Ad den Vej kan Fisker
nes Interesser bedst fremmes baade 
ved Vandløbene og ved Fjord og 
Hav. Det er derfor ogsaa den Vej, 
Ferskvandsfiskeriloven anviser at 
gaa. 

Fejlen er den, at Fjord- og Hav
fiskerne vedblivende mener, at de 
ikke er afhængige af Forholdene 
i og ved vore Vandløb. Det kan 
nok gaa an at øge Fiskebestanden 
af Laks og Ørred uden at tage 
videre Hensyn til disse. Deres 
Paastand om, at de nævnteI:;'isk 
ikke behøvede at komme op i 
fersk Vand for at forplante sig, 
har de maattet opgive. Nu mener 
de, at naar de bare kan faa kun
stig udklækket Yngel udsat i Fjor
dene eller i de tilhørende Vand
løbs Nedreløb, saa er alting klap
pet og klart. Men det er en Fejl
tagelse. Den Fejl maa rettes; thi 
Udbyttet af Fiskeriet af Laks og 
Ørred er i højeste Grad afhængig 
af Forholdene og Betingelserne i 
Vandløbene. 

Det gælder derfor om at anvende 
Statsunderstøttelserne paa den rette 
Maade og paa rette Sted. 

Lad os tage et Eksempel. En 
Fiskeriforening ved en af vore 
Fjorde faar bevilget en aarlig 
Statsunderstøttelse paa 2000 Kr. 
til Udsættelse af Sættefisk af Laks 
og Ørred i Fjorden og de tilhø
rende Vandløb for at ophjælpe 
Fiskeriet af disse Fisk. Fangsten 
er nemlig aftagen Aar for Aar, og 
en af de væsentligste Grunde her
til er ogsaa i dette Tilfælde Yng~ 
lens Ødelæggelse i Engvandings
kanalerne. Den nævnte Fiskeri
forening har derfor set sig nød
saget til at udsætte Ynglen i Vand
løbenes nedre Del eller maaske 
endog i Fjorden, for at Ynglen 
ikke skal gaa til Grunde i Eng
vandingskanalerne. Hvor uheldigt 
dette er, har vi paavist. Det var 
absolut bedre at faa Fiskeri-Regu
lativer oprettede for de tilstødende 
Vandløb, og de 2000 Kr. var langt 
bedre anvendte, hvis de anvendtes 
til yderligere Hjælp ved Oprettelse 
af Fiskeri-Regulativer ved de paa
gældende Vandløb. Et saadant for
øget Tilskud ud over det Loven 
hjemler, vilde føre til et langt gun
stigere Resultat, ikke alene for de 
nævnte Fjordfiskere, men ogsaa for 
Lodsejerne langs de paagældende 
Vandløb, end ved den Anvendelse, 
der hidtil var gjort af Pengene.' 

Vi tror, gennem det vi her har 
udviklet, at have paavist, at her 
er Forhold, som trænger til at 
ændres, efter at den ny Fiskerilov 
er traadt i Kraft, dersom vi skal naa 
at faa fuldt Udbytte af de Penge 
og det Arbejde, der for Fremtiden 
vil blive anvendt paa Udsætning af 
Lakse- og Ørredyngel i frie Vande 
for at øge Bestanden og Fangsten 
af disse Fisk. 
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Dr: Walter Hein: 

Om Bækørredægs absolute Tryk
modstand. 

Referat efter "Allg'. Fisch.-Zeit." 
ved 'Magister C. V. Otte rstrø II!. 

-0-

Ved Æggenes absolute Tryk
modstand forstaar Hein den Mod
stand, Æggene uden at briste kan 
øve mod et Tryk uden Hensyn til, 
om Æggene derved mister deres 
Udviklingsdygtighed. - Paa sine 
Spørgsmaal til forskellige Menne-' 
sker om, hvor stort et Tryk, de 
mente, Æggene kunde taale uden 
at mases, fik han meget forskel
lige Svar; nogle mente 1000 Gr. 

2 Pd.), andre 100 Gr. Hans 
egne Undersøgelser viser, at der 
hyppig skal et meget stærkere 
Tryk til. 

FOl'Sjåg NI', , • I 1 2 
-- , ---

Et 0rredæg, bestaar som alle 
Fiskeæg af selve det egentlige Æg 
og den omgivende Skal; det er 
denne, der frembyder Modstanden 
mod Bristning. For at maale 
denne Modstand konstruerede Hein 
et særligt Apparat bestaaende af 
en Plade med en svag Fordyb
ning, i hvilken Ægget lagdes; fra 
Pladen gik tre Tapper i Vejret; 
de virkede som Styrestænger for 
en anden med tre Huller forsynet 
Plade, paa hvilken der kunde an
bringes Vægtlodder. Ægget an
bragtes i Fordybningen paa den 
nederste Plade, den øverste Plade 
sattes paa Styrestængerne og gled 
ned, til, den støttede sig paa Æg
get, og nu sattes Lodder paa den, 
indtil Ægget bristede. Der toges 
først 6 Portioner a 50 Æg til For
søget hver paa sit Alderstrin, og 
nedenstaaende Tabel viser Resul
tatet. 

! 
3 4 5 ! 6 

;-Eggene Yill' klækkede, ,,15 Dage 21 Dage 27 Dage 34 Dage 41 Dage I 46 Dage 
~~---_ ... _-
Taalte uden flt ul'iste et , 1800 til 1800 til 1HO() til i 1700 til 1'100 til I 800 til 

Tryk paa 9000 16600 , lOiOO 8400 6600 3700 

Taalte gennemsnitlig, . ' 5376 Gr. 5!l50 Gr. : 5616 GI'. ' 4188 Gr. I 3636 Gr. l 2048 Gr . 

Næsten alle Æg taalte altsaa et I de forskellige Alderstrin. Dette For
ikke for lang Tid vedvarende Tryk 'hold undersøgtes nærmere, og der 
paa 1 Kilo (= 2 Pd.), og enkelte I valgtes derfor 8 Fisk, af hvis Æg 
taalte endog, hvor. forbavsende det der toges Portioner paa 30 i hver, 
end lyder, et Tryk paa 20-21 Pd. der derefter prøvedes i det Om
Men, hvad der er det interessan- talte Apparat. 
teste, er, at den absolute Tryk- De følgende Tabeller viser Re-
modstand tydeligt er forskellig paa sultatet. 

Forsøg Nr ..... 9 b 10 n 10 b 11 a 11 h 
--.---------ir---~---I·----~-·---I---~----I--------I---~----
lHodel'TIsk. . 4-

Trykprwven fore-: 10 tUl 48 48 10 til 
toges , .. efter ii 20 I 20 , 20 : 20 
Befrugtningen :1 J\Iill. i Timer 'l\[in. Timer, Min. i Timer Min. i Timer Min. 

- ---------~i,-~--~----- ------'--------l---·-·---~---:~----J-----i---;----
.Eg-gew' tllalte :i 90 1 1600 I 110 1600' 120 I 1800 I 170 11l00· 

uden at lJriste 1'1 til til til til til' til 'til til 

5. 

48 
Timer 

2000 
til 

8400 pt 'rr},k lJaa .. : ]70 tlOOO 1230 6800 240 6200' 310 (lUOO 

ÆggeJH' ~taal~:i 123 -4230 ll17 --4473 1-174 1'- 4272'( 244'-' 4503 -----·-5·-1\·1\-3-,-
gennemsnitlig, 'I Gr. Gr. I Gr. Gr. I Gr. Gr., Gr. Ol'. Gr. 
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Forsøg Nr ......... 12 a 12 b 12 c 

Moderfisk ......... 6 

Trykprøven foretoges 10 til i 3V ., 48 
. . . efter Befrugtnin- 20 '-
geJl .. 4 ......... Mm. imer 'rimer 

~--~~-

Æggene taalte uden at 170 13no 1700 

briste et Tryk pall. 
til til til 
330 1',300 7200 

Æggene taalte gennem-
':-, 

246 311(( 4644 
snitlig ......... Gr. Gr. Gr. 

Lige efter Befrugtningen er Æg-\ 
gene meget lidt modstandsdygtige 
mod Tryk (Gennemsnit af 225 For- I 
søg: de første 10 til 20 Minutter 
giver 123 til 366 Gram). - Efter 
31

/ 2 Times Forløb er den absolute 
Trykmodstand vokset til 3116-
3920 Gram (75 Forsøg). 48 Timer 
efter Befrugtningen er den 4230-
5553 Gram (225 Forsøg). Medens 
Forskellen mellem de enkelte Ægs 
absolute Trykmodstand i Begyn
delsen er stor, udjævner den sig 

13 a 13 b 13 c 14 a 14 b 14 <: 

7 8 

10 till 31!. 48 110 til SI! 48 20 ,2 '! 20 
/2 

·Min. Timer iTimer Min. Timer Timer 
i~ 

260 1200 1800 ,HO 1400 2200 
til til til til I til til 
410 

i~~r77",,- ,~--"""-~ B3n 3460 4696 366 i 3920 5400 
Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. 

senere. Efterhaanden bliver den 
absolute Trykmodstand større og 
større, indtil den naar sit Maksi
mum ca. den 21. Dag efter Be
frugtningen, hvorpaa den aftager. 
At Ungen tilsidst spræ r Æg-
skallen, skyldes derfor i alene, 
at den er bleven kraftigere, men 
ogsaa, at Skallen er bleven sva
gere. 

Bækørredæg taaler, inden de bri
ster, gennemsnitlig regnet fra Be
frugtningsøj eblikket 

efter 10-20 Minutters Forløb et Tryk paa 245 Gram 
31 / 2 Timers - 3367 

48 Timers 4722 
15 Dages 5376 
21 - 5950 
27 5~I6 

34 4188 
41 
46 

3636 
- 2048 

Der er nogen Forskel mellem I jo ikke udelukket, at Æggenes 
Æggene af de forskellige Moder- II Kvalitet og deres absolute Tryk
fisk - mest i de første Timer, modstand staar i Forbindelse med 
mindre senere; den Mulighed er hinanden. (Fortsættes.) 

Lystfiskeri. 
---0-

Udt mere om Sportsftskeriet 
I'ftt\l' Gedder. 

\ l<'ortsættelse.) 

Til dette Fiskeri benyttes Flaad 
og en god elastisk Stang, saa at 
der kan gøres lange, lette og sikre 
Kast. Linen maa være letflydende 

og nærmest Flaaddet forsynet med 
2 a 3 Korkkugler. Strømløbet kan 
iøvrigt kendes derpaa, at der in
gen videre Grøde eller Opvækst 
er i dette, idet Vandet er for dybt 
og uroligt til, at Plantevæksten 
kan trives der. Stundom kan det 
hænde, at Strømløbet løber imel
lem et Par høje Bræmmer af Siv 
og Rørvækst, oga.t det derfor kan 
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være ret vanskeligt at faa kastet 
ordentlig ud; men det faar ikke 
at hjælpe, man maa kaste derud 
alligevel; thi paa saadanne Steder 
er der ofte rig Fangst at gøre af 
store Gedder. Har Gedden først 
slugt Agnen, kan man som Regel 
godt faa den trukket i Land gen
nem Rørene. Har Krogen derimod 
faaet fat i Grøden, eller har Ged
den arbejdet sig fast i denne, kan 
man vade ud i RørkanteIl, hvor 
der som Regel altid er grundt 
Vand, eller stage sig ud til Stedet 
med en fladbundet Baad og derfra 
bjærge Line og Fisk. Men ellers 
bør man kun i yderste Nødstil
fælde benytte Baad i Mølledam
men, og nnder ingen Omstændig
heder bør man komme ud i Strøm
løbet med Baad, idet man sikkert 
kan gøre Regning paa at skræmme 
Fiskene bort med Baaden. J eg har 
tit set Fiskere pjaske omkring med 
en Baad under· Fiskeriet i Mølle
dammen, men Følgen har som Re
gel ogsaa været den, at Fiskene 
er bleven skræmmede bort og ikke 
har bidt mere den Dag. I Søerne, 
hvor der er dybt Vand og' stor 
Plads, stiller Forholdet sig ander
ledes, og der kan en Baad stun
dom gøre god Nytte, ja være ab
solut nødvendig; men som Hoved
regel kan man gaa ud fra, at 
Baadfiskeri efter Gedde og andre 
Rovfisk ikke er heldigt. Man 
fisker altid bedst fra Bredden efter 
disse vilde og sky Krabater. 

Med Hensyn til Fiskenes Bjærg
ning og Fangst i det hele kan jeg 
iøvrigt henvise til mine tidligere 
Artikler om Geddens Fangst. 

Den bedste Fisketid i Mølle
dammen el' fra omtrent Kl. 7 Mor
gen til imellem 11 og 12 Formid-

dag. Derefter kommer der en Tid, 
hvor Gedden enten er overmættet 
eller, hvis det er varmt i Vejret, 
holder sin Siesta. Den bider da 
ikke godt, men staar som oftest 
ganske stille uden at lade sig 
friste af den mest lokkende Agn. 
Blæser det derimod stærkt, eller 
er Vejret køligt, bider Gedden 
som oftest hele Dagen. Efter Kl. 
4 om Eftermiddagen bider Ged
den i Reglen igen lige til sent 
Aften. 

I Bagvandet nedenfor Mølledam~ 
men danner der sig stundom dybe 
Strømhuller med forholdsvis roligt 
Vand. I disse StrømhuHer staar 
der ofte en Del mindre Gedder, 
og disse fiskes bedst med Spin
ning-Apparat og ved Dypning' med 
en mindre Skalle eller helst en 
Grundling. Man kan ofte have 
rigtig god Sport i disse dybe 
Strømhuller, især naar Møllen staar 
stille, og der altsaa ikke er videre 
Strøm i Vandløbet, i det Gedden 
i Reglen, som allerede fremhævet, 
ikke ynder strømmende Vand og 
helst staar paa Steder, hvor Van
det el' nogenlunde roligt. 

En gammel Ly-"tfisloe1'. 

Den videre Udvikling 
af Grussengsynglen. 

Af Dr. Walter Hein. 
(Pra den Kgl. Bayerske Biologiske For. 

søgsstation for Fiskeri, Miinchen). 

-0-

Hidtil kunde kun i tidligere Med
delelser den gode Kvalitet og den 
kraftige Vækst af Grussengsynglen 
fremhæves og illustreres, saaledes 
som de havde vist sig nogle Dage 
eller Uger efter Udslipningen af 
Ægget. At denne Yngel ogsaa 
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fortrinlig godt vilde vokse op til I Hvor stort Tabet i begge Damme 
Sættefisk, var at forudse, da deres I derved blev, og hvor meget denne 
tidligere stærke Udvikling med I stærke Plumring bærer Skylden 
Hensyn til Vækst garanterede et i ved den mangelfulde Udfiskning, 
betydeligt Forspring for dem lige kan~ naturligvis ikke fastslaas med 
overfor Trugynglen. l Tal. Men da begge Damme var 

Da det er af Interesse at føre I hjemsøgte i samme Forhold af 
Forsøget videre og om muligt Plumringen, saa kan denne Om
konstatere det talmæssige Udbytte 'stændighed vel i begge Damme i 
over Grussengsynglens Vækst ved høj Grad have Indflydelse ved Ud
Slutningen, blev Smaafiskene fra fiskningen, men den kan paa F o r
to Grussengsforsøg derfor satte i h o] d e t mellem Grussengsynglen 
en Dam, ligesom de jævnaldrende overfor Kontrolynglen med Hen
Kontrolfisk fra samme Forsøg blev syn til deres Vækst kun have ringe 
satte i en anden. Indflydelse. Endskønt det ikke 

Æggene til disse Forsøg var af- forud var Hensigten, blev denne 
strøgne den 19. November 1906, vedvarende Plumring af Dammene 
klækkede i kaliforniske Yngletruge, en Prøve paa Sundheden og Mod
dels i 29, dels i 40 Dage, og der- standsdygtigheden hos de efter 
efter bragte i Grussengene. Den begge Metoder opdrættede Yngel. 
første Spædyngel viste sig, ved Den 23. September blev Dam-
begge Forsøg samtidigt paa den mene tømte og udfiskede. ' 
92. Dag (19. Februar 1907), og Af 600 Kontrolfisk, som var 
Udfiskningen fandt Sted 120 Dage klækkede i kaliforniske Yngletruge 
efter Befrugtningen (19. Marts paa brugelig Maade og var ind-
1907). Fra denne Dag og indtil satte den HL Marts 1907, blev der 
den 23. September 1907 blev Yng- 236 Stkr., og af 600 Stkr. Grus
len i Anstaltens Damme fodret tre sengsyngel blev der udfisket 367 
Gange daglig med Milt. Stkr. I de af og til i Følge Plum-

Begge Forsøgsdamme var lige ring ret abnorme Damme havde 
store, blev forsynede med det altsaa, beregnet efter U dfisknings
samme Kildevand gennem hver sit tallet, 39'3 pCt. af den indsatte 
Tilløb og var rigeligt bevoksede Kontrolyngel og 62'2 pCt. af den 
med Planter. Besættelsen med indsatte Grussengsyngel holdt sig 
Forsøgsfisk paa den ene og Kon- sunde. 
trolfisk paa den anden Side var Det er Tal, som i en Normal-
lige stærk. drift under gunstige Betingelser 

Desværre maatte ved en nød- ved rigtig Besættelse og ved be
vendigbleven Nyindfatning af Kil- hørig Opmærksomhed af Fiske
den og ved Anlæg af ny Forsøgs- avleren vel ikke skulde forekomme, 
damme Vandets Tilløbsledning i men som i Følge de under For
Løbet af Sommeren forlægges og søget indtrædende Omstændighe
udbedres. Følgen heraf var, at der, saaledes som jeg nylig med
TiUøbsvandet i flere Uger var delte, ikke var særdeles ringe. 
grumset, og Dammene derfor i Men allerede disse Tal' taler for 
lang Tid holdt sig grumsede. - Grussengsynglen og dens Udvikling 
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et tydeligt Sprog. - Hvor under 
samme Omstændigheder, samme 
Besættelse, samme Damflade og 
samme Indhold, den samme Tem
peratur og ligedan Fodring den i 
Yngletruge klækkede Yngel har 
et Styktab af 5110' havde Grus
sengsynglen næppe et Tab af 4/10 

af deres Styk antal i samme Spand 
af Tid. Man kan af disse Tal se, 
hvor overlegen Grussengsynglen 
er Trugynglen i Modstandskraft. 

Efter nærværende Meddelelse er 
det øjensynligt, at Kontrolynglen 
i Følge dens større Styktab, altsaa 
ogsaa i Følge den herved betin
gede midlertidige ringere Dambe
sætning, har haft bedre Ernærings
betingelser og mere kunstigt Fo
der til Raadighed end Grussengs
ynglen. Det var derfor ganske 
forstaaeligt, naar Kontrolynglen 
lidt efter lidt havde indhentet i 
de 178 Dage det Forspring, som 
Grussengsynglen ved Indsættelsen 
i Dammene havde forud for den 
og maaske endog havde overgaaet 
denne Yngel i Vækst. Men det 
var nu ikke Tilfældet; tværtimod, 
Grussengsynglen overgik, trods 
stærkere Dambesætning og den 
dermed forbundne ringere Foder
mængde end Trugynglen, mange 

, Gange disse. 
For ogsaa her at vinde Sam

menligningstal mellem Kontrol
yngel og Grussengsyngel blev der 
ved U dfiskningen fra hver Dam 
udskilt 200 Stkr. uden Udvalg: 
De blev derefter vejede og deres 
Vandfortl'ængning maalt. Det gav 
følgende Tal: 

200 Stkr. Kontrolyngel vejede 
ca. 405 Gram, medens 200 Stkr. 
Grussengsyngel vejede ca. 167 O 
Gram. 

200 Stkr. Kontrolyngel fortrængte 
ca. 368 Kubikcentimeter Vand, me
dens 200 Stkr. Grussengsyngel for
trængte 1522 Kubikcentm. Vand. 

Det vil med andre Ord sige: 
Gruss en gsyng I en vej e de 

298 D age eft er B efrugtnin
gen 4'1 Gange mere end 
Tru gy ngl en. 

- Spørger vi om Forklaring af 
dette Udfald af Grussengsmetoden, 
saa viI kun Æggenes og Spæd
ynglens Behandling overens
s t e m m e n d e m e d N a t u r e n, 
som Metoden gør til Betingelse, 
kunne give et Fingerpeg. Den 
mest mulige uforstyrrede U dnyt
telse af den i Ægget iboende Livs
kraft til rolig Udvikling, den mest 
fuldkomne Anvendelse af Blomme
sækken til Opbygning af de unge 
Smaafisk og den efter Naturen 
mest afpassede Levemaade for 
Spædynglen i de første Uger og 
Maaneder af dens Levnet lader os 
frembringe en Yngel, som ogsaa 
senere hen usvækket gennemløber 
dens sunde og naturlige Udvik
ling. I Betragtning af dette Ud
fald. forekommer Trugynglen os 
som et degenereret, mindre værdi
fuld og vedvarende svækket Kunst
produkt. (AUg. Fisch .. Zeit.) 

Toldbeskyttelse mod danske 
Foreller. 
--0-

Paa Foranledning af den i den 
sidste Tid stedse mere voksende 
Klage over den skarpe, for ikke 
at sige tilintetgørende Konkur
rence, som Danmark paafører vor 
tyske Forelavl ved massevis Ud
førsel af danske Spiseforeller til 
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Tyskland, er som Forebyggelses
middel naturligvis ogsaa' frem
kommen Fordringen om en Told 
paa Foreller. Denne Fordring er, 
idet mindste for nærværende Tid, 
uigennemførlig; den er kun egnet 
til at lede de tyske Forelavleres 
Haab paa en falsk Vej og afholde 
dem fra at benytte andre mere 
virksomme og gennemførlige Mid
ler; derfor ma~ vi holde det for 
vor Pligt at tilbagevise denne 
Fordring og eftertrykkeligt at be
tone dens Uigennemførlighed. Vel 
staar vi for nærværende Tid foran 
Afslutningen af en Handelstraktat 
med Danmark; og det kunde ved 
første Blik muligt forekomme 
mange, at der ved Afslutningen 
af en saadan Handelstraktat fra 
Tysklands Side kunde indføres en 
Told paa Foreller og ogsaa sættes 
igennem ved fornøden Energi over
for de danske Underhandlere". 

Ganske bortset fra, at Danmark 
ikke vilde akceptere en saadan 
Told fra Tysklands Side, men fra 
sin Side vilde svare med tilsva
rende Toldfordringer og ogsaa hel
digt vilde kunne afværge den, saa 
er overhovedet en saadan Fordring 
retmæssig ikke tilladelig. Tysk
land har ordnet sine Handelsfor
bindelser med Udlande ved to 
Slags Traktater, ved Handelstrak
tater og Mestbegunstigelsestrakta
ter ; i Handelstraktater er Toldsat
sen, undertiden disses Nedsættelse, 
i det enkelte ordnet ved gensidig 
Overenskomst mellem de traktat
sluttende Stater; ved Mestbegun
stigelsestraktater er der indrøm
met de paagældende Stater, 'som 
Tyskland har ydet Mestbegunsti
gelse, den Forret, at alle Toldbe
gunstigeIser og Ophævelse af Told-

satser, dersom en eller anden Stat 
slutter en Traktat med Tyskland, 
paa Grund af en saadan særlig 
tilstaaet Overenskomst, ogsaa stil
tiende og uden videre bliver ind
rømmet. Til de Stater, med hvem 
Tyskland endnu ikke har sluttet 
nogen særlig Traktat, men som 
derimod nyder Mestbegunstigelses
ret af Tyskland, hører Danmark. 

I den almindelige tyske Told
tarif af 25. December 1902 er alle 
Fisk, levende og ikke. levende, 
friske og frosne, toldfrie, alene 
med Undtagelse af Karper, for 
hvilke en Toldsats af 15 Mark er 
indført. Denne sidste Toldsats er 
derefter ændret ved vor Handels
traktat med Rumænien af 8. Ok
tober 1904 og Østrig-Ungarn af 
25. Januar 1905, idet Tolden til 
Gunst for Rumænien er nedsat for 
døde Karper. fra 15 til 10 Mark, 
og til Gunst for Østrig-Ungarn er 
Tolden paa levende Damkarper 
overhovedet helt ophævet; alle 
andre Fisk er som forhen for
blevne toldfri. Denne Toldbegun
stigeise nyder ikke alene alle Han
delstraktatstater, men overhovedet 
alle Mestbegunstigelsesstater, alt
saa ogsaa Danmark, saalænge Gyl
digheden af vor nuværende Han
delstraktat varer, altsaa til den 31. 
December 1917. 

Bagefter at gaa bort fra disse 
Toldsatser eller denne Toldfrihed 
for Fisk og paalægge Told om' 
end kun for en enkelt Fiskeart, 
som Foreller, er helt umuligt. -
Danmark nyder Toldfrihed for alle 
Fisk, med Undtagelse af døde 
Karper, for hvilke der udredes 
en Told paa 10 Mark. Naar der 
nu forhandles med Danmark om 
en Handelstraktat, saa kan dette 
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selvfølgeligt kun ske paa <;irund
lag af den bestaaende Traktat og 
den ved denne erhvervede Ret j 
der kan altsaa overfor Danmark 
ikke pludselig . uden Opsigelse af 
den bestaaende Mestbegunstigelse 
fastsættes en Told paa Foreller. 
Dette kunde kun gaa, naar vi vilde 
indvikle os i en Toldkrig med Dan
mark, ved hvilken alle Traktater 
ophørte. Desuden vilde en For
dring af Told paa Foreller, frem
sat fra 'rysklands Side ikke blive 
ubesvaret og ikke kunne opnaas. 
Det viser sig desværre, at det var 

. en stor Fejl ved Toldtarifbehand
Ungen fra Begyndelsen af, at man 
ikke lige saa vel fordrede en Fo
reltold som en Karpetold og gen
nemførte den; da havde vi været 
beskyttede overfor Danmark; nu 
er der ikke andet at gøre, end 
ved andre organisatoriske For
holdsregler at gøre den danske 
Konkurrence virkningsløs. 

(FiHCh. Zeit .. ) 

Blandede Meddelelser. 
--o--

Smelten. I en Sø paa Grenaa 
Egnen er der i Aar bleveu fanget 
nogle smaa Fisk, som i de senere 
AaI' har været ret sjældne der. --
Fisken kaldes· der paa Egnen 
"Stente". I Aarene omved 1860 
-1870 fandtes den i store Mæng

der, men pludselig maa der være 
optraadt Sygdom blandt dem, thi 
de døde i saa store Masser, at 
der blev kørt bort af dem i læsse
vis. Siden' er de kun fangede en 
sjælden Gang. 

Dette er Indholdet af et Brev, 
som jeg hal' modtaget gennem 

Redaktionen. Afsenderen spørger, 
om der ikke kan oplyses noget 
om den nævnte Fisk her i Bladet, 
og jeg skal da gerne oplyse føl
gende: 

Smelten (svensk: Nors; tysk: 
Stinte ; daarligt dansk: Stint, Stente; 
systematisk Navn: Osmerus eper
lanus) er en almindelig, lille Lakse
fisk, der, som alle disse, har en 

. "Fedtfinne" , Den bliver ikke me
get over en halv Snes Tommer 
lang, er sølvskinnende og har en 
meget karakteristisk Agurkelugt, 
som selv Tilberedningen van ske
-ligt befrier den for, hvorfor den 
heller ikke anvendes videre til 
Menneskeføde. Derimod er den 
udmærket som Føde for Rovfisk, 
og da den i Søer væsentlig holder 
sig til Søens aabne Vand og dy
bere Partier, hvor den· lever af 
Plankton, udnytter den Vandmas
ser, 'som næppe nogen anden af 
vore Fiskearter (undtagen en me
get sjælden Heltart (Coregonus , 
albula) er i Stand til at gøre ind
bringende. 

Smelten optræder dels som 
Ferskvandsfisk i adskillige Ind
søer (særlig i Jylland), dels som 
Vandrefisk, der fra Fjorde (Ran
ders og Ringkøbing Fjorde, Lim
fjorden) i Marts-April trækker op 
i Vandløbenes nedre Del for at 
yngle. 

Allerede Krøyer omtaler, at Dø
deligheden hos Smelt i Legetiden 
kan være meget stor. Skulde lig
nende massevis D,ød optræde igen, 
vilde det være interessant at faa 
Aarsagen til den undersøgt. 

G/w. Løfting. 
Smaa ))ambrug. Overalt ytrer 

der sig en Stræben for at gøre 
Landflader, der hidtil har ligget 
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ubenyttede, frugtbringende ved at 
anvende dem til Damdrift. I rig
tig Erkendelse af saadanne Fore
tagenders Betydning, udsatte den 
"Saksiske Fiskeriforening" i sin 
Tid en Pris for Besvarelsen af 
Spørgsmaalet: "Hvilken Jordrente 
kan ved sagkyndig Drift opnaas 
af en bestemt Flade, anvendt til 
"Smaa Dambrug"." 

Prisopgaven blev tilfredsstillende 
besvaret af Hr. E. Weber paa Fi
skeejendommen Sandau ved Lands
berg a. L. 

Tidendens Ekspedition har nu 
overtaget det Weberske Prisskrift 
paa Kommissionsforlag og anbe
faler indtrængende til Anskaffelse 
af Værket (Pris: Mark 1,05 franko, 
naar Beløbet forud indsendes). -
Det lille Skrift er værdifuldt for 
alle Fiskeavlere og vil bevare man
gen en af disse for overspændte 
Forhaabninger om at kunne hente 
uindskrænkede Rigdomme af en
hver Pøl, og deQ vil bringe man
gen Fiskeavler til at erkende Fejl 
i hans Drift. Vi anbefaler Værket 
som en praktisk, tilforladelig og 
ærlig Fører. (D. F. Z.) 

Om Aalens Vækst kan jeg med
dele, at der i Literaturen findes 
optegnet lignende Tilfælde som det 
af Hr. Møller i sidste Nummer 
meddelte. Jeg henviser her kun 
til et Tilfælde, som findes anført i 
"Tysk Fiskeri-Tidende" i Aargan
gen 1880. Efter dette opnaaede 4 
Stkr. Montee i to Aar en Længde 
af 33-52 Ctm. Denne Længde 
tør efter andetsteds af mig fore
tagen Sammenstilling omtrent svare 
til en Vægt af 100-335 Gr. -
nøjagtigt lader dette sig ikke i 
hvert enkelt 'Tilfælde fastsætte, 
især da der mellem Aal af samme 

Længde, ikke alene findes en rin
gere, men meget betydelig V ægts
forskel. Forøvrigt vil det med 
Hensyn til Aalens Vækst i det 
hele taget komme an paa de ydre 
Forhold. Jeg vil ikke undlade at 
henvise til de nye Forsøgsresul
tater af Professor Bellini i Coma
chio, hvorefter man simpelthen 
kan udsortere begge Kønnene efter 
Monteens Størrelse. I Fald dette 
stadfæster sig i videre Omfang, vil 
derved en hensigtsmæssig sorte
ret Monteebesætning vinde ganske 
væsentlig i Betydning. Det næste 
Aarti vil sikker skaffe os Klarhed 
derover. DI'. Walter. 

(Dentsche Fisch.·Zeit.l 

Bellinis Forsøg, som Dr. Walter 
viser hen til, skal med det første 
blive omtalt her i Bladet. Red. 

. Krebspest. Fra Landbrugsmini
steriet har vi modtaget følgende 
Meddelelse: 

"I Følge derom fra Udenrigs
ministeriet modtagen Meddelelse 
har den svenske Regering forbudt 
Indførsel i Sverrig af ukogt Krebs 
fra Finland. Forbudet, der er ud
stedt efter indhentede Erklæringer 
fra Landbrugsstyrelsen og Medi
cinalstyrelsen, er begrundet i, at 
der i den senere Tid er konstate
ret Tilfælde af Sygdom hos til 
Sverrig ankommen finske Krebs, 
hvilken Sygdom formodes at hid
røre fra Bakterier og gaar under 
Navn af Krebspest. 

Opdræt af Havørred. Ved den 
"Schlesiske Fiskeriforening"s Møde 
d. A. talte Hr. FiskeriOestyrer 
Konrad S e n d l e r, Helmsbach, om 
Opdræt af Havørred. Allerede i 
80'erne, s.agde han, havde berømte 
nordtyske og danske Fiskeavlere 
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forsøgt at naturalisere Havørreden 
i Indlande, nærmest først i Kyst
floder. Disse Forsøg kronedes med 
det bedste Udfald. Dette ske ved 
paa kunstig Maade at indvinde 
Æggene og klække disse og der
efter udsætte den erholdte Yngel 
i Vandene. I nyere Tid har man 
ogsaa ofte gjort Forsøg paa at 
indføre Havørreden i Indlande, i 
Forelbække, saa vel som i Damme. 
Saaledes havde ogsaa Talerens 
Fader saa vel som hans daværende 
Chef forgangne Aar forskrevet et 
større Antal (20,000 Stkr.) Hav
ørredæg fra det danske Selskabs 
Anstalt i Vamdrup. Æggene blev 
snart udklækkede, og der opnaae
des et godt Resultat af Ynglen. 
Her viste det sig, hvor vigtigt 
kunstig Fodring af Ørredyngel er. 
Thi der blev udsat en Del ufodret 
Yngel, altsaa straks efter Tabet 
af Blommesækken, i en Dam, 
hvilke ved Udfiskningen som Re
sultat gav 25 pCt., medens den 
anden Del af Ynglen, fodret i 
Klækkehuset og senere i aabne 
Grave, indtil de havde en Længde 
af 4-5 Ctm., udsattes i Slutnin
gen af Maj og ved U dfiskningen 
i Septbr. gav 60 pCt. 

Af 20,000 Stykker Æg naaede 
16,000 Stkr. fodret Yngel Udsæt
telse, af hvilke forrige Aar cirka 
8,600 Stkr. udfiskedes, altsaa no
get nær 60 pCt. ca. 10-13 Ctm. 
lange Sættefisk. Efter paafulgt 
Udsættelse blev saavel de ufodrede 
som de fodrede Fisk fodrede med 
'skoldet Gestemunder Fiskemel, 
hvilket blev blandet med en ringe 
Mængde Torskerogn og kogt Blod. 
Man kan vel antage, at dette Fo
der er et af de bedste, maaske 
det bedste Fodermiddel til Ørre-

der. Man saa ikke en eneste Fisk, 
som var angreben af Drejesyge 
eller anden Yngelsygdom, hvad 
der derimod var Tilfældet ved samt
lige andre Ørreder, der stammede 
fra vor egen A vI. 

(Allg. Fisch. Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 

Kf;benhavn, 23, Dcebr. 
40-75 Øre pr. Pd. 

100 125 
40-65 
25-30 

Gedde 
Aborre 
Kreb~ i350-450 Øre pr, lM·Stk. 

B e r I i n, H'J,-21. Deehl'. 
Levende Fisk: 

Gedde 76-86 - 51-81 Pf, pr. Pd. 
Gedder, store. 53·_·72-62 
Sandart 119-100 
Sandart. store, 76-96 
Sandart, smaa, 92-100-79 
Ahorre 80 69 
Sud"r. dtorc, 
Suder, smaa, 
Bra Ben 
Brasell, storn. 
Aal, mellemst., 
AaI, smaa, 
Foreller 

88-97- 91 
118 124 

, 23-44 

55 
12l 

64-82 
121 

Ispakkede Fisk: 
Laks 170 Pf'l)r. Pd. 
Laks, smaa, 
Ørred 
Sandart, store. 

156 
131-":146 

50 
Sandart, store, mellst, 107 93 
Sandart., mellemst., Ul5 
Sandart, smaa, 55 
Aborre 35-56-48 
Aborre, smaa, 32-36 
Gedde 48-00 
Gedder, stor!', 40- 63-47 
Gedde, mellst., 48-70-·60 
Brasen 16-·20 
l{arpc 34-·58--55 ,..-

Il li !TI b o r g. 1"', 21. Decbr. , 
41-0" Pf, pr. Pli 
12()~ 188 ~ 
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P a r i 8, 21. December. 
Blankørred 0,00-8,00 Fr. pr. Klgr. 
Ørred 2,75 - 5,00-
Gedde 1,50-2.75 
Krebs, store, 20-30 Fr. pr. 100 Stkr. 

mellemst. 12-14 -
smaa 6-7 

D. F. Z. 

Annoncer. 
-0-

Fiskemester. 
helst ugift, søges til et mindre 
Ferskvandsfiskerianlæg, der even
tuelt kan udvides. 1/2 Mil fra Sta
tion. Billet, mrkt. "J. N.", bedes 
sendt til dette Blads Kontor. 

Fiskemester søges, 
Til et mindre F i s k e ri ved en 

Vandmølle søges straks en Fiske
mester, der ogsaa i den ledige 
Tid vil hjælpe paa Møllen. 

J. I'ausbøl, 
Branderup Mølle pr. Branderup, 

Nordslesvig. 

############# 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta
tion. !\.ontant Betaling. 

r.iiirill:(iIi(iitl(iitl(iitlY4iliiY4iliirtaitfoilllMiiiiI'r.liiY~ (ll. Domaschk e, Fischhandlung, 
Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

Frisk, frossen' ############# 

Fiskefoder FI' Ir l" t· V rl 
fa.s til 6 Øre pr. Pund Ira ~A~r ~ l amLLrn~ 

F · t L' f' d" modtager Bestilling paa ryserie ,,1m Jor en, øjneæg, Yngel og Sættefisk 
. af Ørred samt Sættefisk af 
, Glyngøre. "... Karper og Suder. -.m 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. ?ortionsfisk og større fisk købes. 

N. P. Petersen, 
Telefon 26. Forretningsfører. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

, den 190 . 

Navn: Stilling: 

NB, 

Postadresse: ...... . 

K u P o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Ca Ild. 
Bie i Hobro elle, til Bladets Kontor i Gjelballc Penge forsendelser hedes 
dog adresserede til F'oreningensKasserer, Hr. Sagfører JuL Nors Ribe. 
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· ....................... . . · ........................ . 

Fi~t~ri~t "Aalykk~1I 
150,000 

I-aarige Ørreder, 
8~12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 

pr. Lunderskov. 

tilbyder til Levering. i Vinter og 
Foraaret printa Sættefisk ai G. Dontascltke, Fischhandlung, 
KIlde-, Bæk- og Regnbue- Berlin, Jotlasstrasse 3. 

ørreder, endvidere prima øjne- 1 Punds Regnbue-
æg og Yngel i ovennævnte Ar- ø d 
te~ samt Sættefisk af Karper rre er 
og Suder I fra Dollerup Sø, opvokset ved Na-

t'} b } t b'}}'g t P' turfoder, derfor gode Forældrefisk, 
l a so n l l & e fIser. kan købes hos 

· ........................ . · ........................ . Gaardejer .Jepsen, 
Dolleruplund pr. Lunderskov. 

Avlscentret for Salmonider, 
Sasel,bek - Bergstedt -, Hamborg, 

som alene er baseret paa Højavl af udsøgte Racer, fremkaldt ved skarpt 
Avlsudvalg og udelukkende Naturnæring, kan i dette Efteraar levere 

2 Milliouer øjenæg ai Kildeørreder, 
. 2 do. ai Bækørreder, 
i Foraaret ';I do. ai Regnbuer, 

saavel i rene Racer, som Krydsninger med L o c h l i v e r-, P u r p u r- og 
St aalh o ve dfor e 11 er. 

Vore Racer er med Hensyn til hurtig Vækst, Form og Farve 
samt Haardførhed uovertrufne; vore Kilde- og Regnbueørreder naar 
ofte Portionsstørrelse allerede i første Aar, vore Bækørreder regel-
mæssigt i andet Aar. , 

Æggene leveres franco Hamborg med fri Emballage til moderate 
Priser. Repræsentant for Danmark: 

Xanee11iraad S a n d e r . .c a r s e n, 8Usedal, flornsgld. 

Trykt i ,Kolding l;'olkebla<l"s BQgtrykkeri, Koldhlll. 
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IllIlltolrl: Rationel Drift af Damme I skillige Aar gennem Forsøg søgt 
med Aal. Spindelvæv som Fiskenet. I at faa Svar paa disse Spørgsmaal 
Dr. Walter Hein: Om Indvirkningen af '1 l h' 
Tryk Stød og Fald pau BækørredægH o? som man ?g~aa VI s~, lar an 
Udvikling. - Blandede Meddelelser. - gJort meget vIgtIge Erfarmger, der 
Fiskemarkeclct. Annoncer, ved fortsatte Forsøg i Fremtiden 

Rationel Drift af Damme med AaI. ! 

Man har i;;e~~l\ar baade her I 
og d~r beskæftiget' sig med det I 
StlØrgsmaal, om der ikke med Held 
kunde anvendes rationel Dri{t af I 
Damme med Aal i Lighed med 
den moderne Drift af Damme med 
0rredfisk. Her var da først at 
overveje, hvorledes Dammenes Ind
retning, Beskaffenhed og Forsyning 
med Vand skulde være. Dernæst. 
gjaldt det om at sikre sig en Be
sætning af Aaleyngel, der ikke 
indeholdt et overvejende st.ort An
tal Hanner, og endelig gjaldt det 
ogsaa her om at løse det saa vig
tige Fodringsspørgsmaal. Her er 
naturligvis adskilligt mere at over
veje og forsøge, f. Eks., hvor 
stærkt Dammene skal besættes, og 
om Dammene kun maa være be
satte med Aal, eller om ogsaa andre 
Fiskearter bør indsættes osv. 

vil være til stor Nytte ved Opdræt 
af Aaleyngel i Damme, for at del' 
kan opnaas et gunstigt Resultat. 

- Her i Danmark har jeg kun 
truffet paa en Mand, der har for~ 
søgt paa rationel Damdrift med 
A al. Han havde anlagt en Dam 
paa omtrt>nt 300 Kv. Alen med 
en Bund af passende Beskaffen-
hed. For at Aaleneikke skulde 
udvandre af Dammen over Land, 
havde han dækket Dammens skraa 
Sider og dens Krone med et godt 
Lag Grus. Dammen forsynedes 
fra en Fødekanal, fra hvilken Van
det gennem en Tud faldt ned i 
den, og han havde ladet den be
vojrse med Vandpest. Kun ved 
Indløbet var Dammen fri for Plante
vækst og Bunden fuldstændig ren. 
Her kastede han hver Aften l'~o

deret ud, og det var fuldstændigt 
forsvundet næste Morgen. Et Par 
Aal, som var døde, h~vde han 
fisket op, og efter deres Størrelse . 
og Fedme at dømme, var han 
meget godt fornøjet med det op- ' Som man af en Artikel, der føl

ger i næste Nummer af Bladet, 
vil se, har Italieneren Bellini i ad-

I naaede Resultat i den forløbne 
I Tid, tilmed da de var overordent-
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lig velsmagende. Da det nemlig 
saa ud til, at Aalenes Død skyld
tes Overfald af en Hejre, havde 
han uden Betænkning ladet dem 
stege og derpaa spist dem. Man
den mente, at han nok skulde faa 
et smukt Resultat ud af sit For
søg, og han lovede at meddele 
mig, hvorledes det fremdeles gik 
med det. Han døde desyærre for
rige Aar,. og Forsøget blev derfor 
ikke ført til Ende. 
~ Hvorvidt Beklædningen med 

Grus af Dammens Sider og Krone 
var tilstrækkelig til at hindre Aa
lenes Udvandring af Dammen, er 
vist et Spørgsmaal; skraatstillede 
Brædder rundt om Dammen, et 
Stykke ovenfor Vandfladen, havde 
vist været nødvendigt ved et saa
dan t Førsteforsøg. Bedst havde 
det vel været, hvis der var gjort 
Forsøg med to Damme, hvoraf 
Aalenes Udvandring fra den ene 
alene var søgt hindret ved Grus
beklædningen, og hos den anden 
tillige ved skraatstillede Brædder. 

Det vilde være af ikke liden In
teresse og Betydning, om andre i 
vort Land vilde anstille lignende 
Forsøg; men navnlig synes jeg, 
her foreligger en 'Opgave for vor 
unge Forsøgsstation. Vi kan jo 
nemlig ikke saadan uden videre 
bygge paa de Forsøg, der gøres i 
Italien eller Tyskland, eller paa 
de opnaaede Resultater der. For
holdene der og her er jo ikke saa 
lidt forskellige. 

J eg har selv prøvet at besætte 
en af mine F:iskedamme med Aale
faring. Dammen var dog ikke som 
omtalt isoleret ved Hjælp af Grus
beklædning eller paa anden Maade, 
og Følgen blev, at jeg fik Aal i 
alle mine Damme. I Løbet af om-

trent tre Aar voksede Aalefarin
gen op til Aal af en V ægt, der 
varierede mellem 1/+ og t 1/4 Pund. 
Dette tyder altsaa paa, at der med 
Udbytte kan indsættes Aalefaring 
i godt isolerede Damme, naar· der 
kUllstfodres, og Besætningen af 
Darpmene sker paa Grundlag af 
BelliI~is Erfaringer, 

S. N. 

Spindelvæv som Fiskenet. 
-o-

l sidste Hæfte af "National Geo
graphical Magazine" (Washington) 
behandler, som "Deutsehe Warte« 
meddeler, A. C. Tratt, som i to 
Aar i Britisk Ny Guinea har be
skæftiget sig med. ethnografiske 
og naturvidenskabelige Iagttagel
ser, nogle kuriøse Tilfælde, som 
han der var truffet paa. Til de 
mærkværdigste regner han den ved 
Waæy brugte Anvendelse af et 
Slags Spindelvæv til Fiskefangst. 
I de derværende Skove saale
des fortæller han spinder en 
Edderkop af en Hasselnøds Stør
relse med sine 5 Ctm. lange, be
haarede Ben Net af den Slags, 
som vore Korsedderkopper frem
stiller, kun at hine Ny Guinea 
Spindelvæv har et Gennemsnit af 
indtil 13

/ 4 M. - Maskestørrelsen 
veksler mellem 7 Kv. Ctm. ved 
Randen og 1 Kv. Ctm. i Midten. 
Spindet er meget fast og mod
standsdygtigt, og det forstaar ,Pa
puaerne at udnytte, idet de af 
disse Edderkopper lader sig lave 
lignende Net til Fiskebrug. I den 
Hensigt stiller de der, hvor Dy
reDe forekommer i større Mængde, 
en lang Bambuskvist op, hvis 
Spids er bøjet tilbage i en rund 
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Sløjfe til Stammen. I denne 
Ramme, der aabenbart forekom
mer dem meget passende, ind
spinder i meget kort Tid de flit
tige Dyr deres N et) og derved 
faar PapUllerne et Fiskeredskab, 
der meget ligner en flad Ketser. 
Han gaar med dette til Floden og 
fanger der med stor Færdighed 
Fisk, der vejer indtil KIgr., 
hvilke lige saa lidt som Vandet 
kan sønderrive Nettet. Sædvan
ligvis stiller Papuaen sig paa en 
Klippeblok i et Bagvand, hvor 
der forefindes en Hvirvel; der 
venter han paa Fisken, der be
hændigt kastes ind paa Bredden. 

(Efter AUg. Fisch. Zeit.) 

Dr. Walter Hein: 

Om Indvirkningen af Tryk, Stød 
o~ Fald 

paa Bækørredægs Udvikling, 
Referat efter " Allg. Fisch.-Zeit." 

ved Magister C. V. Otte'rstrøm. 
-0-

Af de tidligere refererede Un
dersøgelser fremgik, at man, naar 
Talen ikke er om Æg lige efter 
Befrugtningen eller i de sidste 
Dage før Klækningen, kan gaa ud 
fra, at Bækørredæg ikke brister 
før ved et Tryk paa over 1 Kilo. 

For nu at undersøge ikke den 
absolute Trykmodstand, men det 
Tryk Æggene kan udsættes for, 
uden at Udviklingen standser, fore
tog Hein tre Række Forsøg, idet 
han lod henholdsvis 1000 Gr., 500 
Gr. og 250 Gr. anbringe paa den 
øverste Plade i det tidligere be-

, skrevne Apparat og saaledes ud
satte Æggene for det tilsvarende 

Tryk i 15 Sekunder. I tre andre 
Forsøgsrækker anvendtes samme 
Tryk, men i 3 Minutter. Hvert 
af Forsøgene omfattede 200 Æg. 

Forsøgene over Virkningen af' 
Fald udførtes ved at lade en lille 
Trækasse med 200 Æg falde 1 
Meter, medens ved Forsøgene over 
Virkningen af, Stød en lignende 
Kasse med 200 Æg stilledes paa 
et Bord og med et vandret Stød 
ramtes saaledes, at den gled om
trent 60 Ctm. henad Bordet. 

Efter Forsøgene lagdes Æggene 
i Klækketrug og kontrolleredes dag
lig. 

N aar et Æg dør, bliver det efter 
kortere eller længere Tids Fodøb 
hvidt. Dette beror paa, at Vand 
trænger ind og bringer den fly
dende Blommernasse til at k9agu
lere; saa længe Ægget er levende, 
kan Vandet ikke trænge ind. Faar 
Ægget en Revne, bliver det næ
sten øjeblikkelig hvidt; er der ikke 
tilføjet det saadanne mekaniske Be
skadigelser, maa det efter sin Død 
ligge, indtil Fosterets Celler er 
blevne gennemtrængelige for Vand, 
og dette naar ind til Blommernas
sen først da koagulerer denne 
og bliver hvid. Som Følge heraf 
maatte Hein regne, at de Æg, der 
fandtes hvide Dagen efter at have 
været udsatte for Forsøg, var 
dræbte af disse. Herved er der 
selvfølgelig Muligheder for Fejl; 
thi ogsaa i almindelige Klække
trug dør jo nogle Æg efterhaan
den under Udviklingen, og nogle 
er maaske "ubefrugtede". Disse 
sidste kan holde sig klare indtil 
længe efter, at de andre Æg er 
bleven øjenæg, men til sidst bli
ver de hvide; man har ment, at 
de overhovedet ikke var befrug-
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tede, men Hein vil dog have set 
Fosteranlæg i nogle af dem og 
mener, at det er Æg deraf indre 
Aarsager er standsede paa et tid
ligt U dvikIingstrin ; grundigt fik 
han dog ikke dette interessante 
Spørgsmaal oplyst, da Æggene 
ved en Fejltagelse blev kastede 
bort, den Gang . de øvrige Æg 
klækkedes. 

For hvert Forsøg opfører Hein 
et " Forsøgstab" (J: de Æg, der 
antagelig dør som en direkte Følge 
af Forsøget) og et "Totaltab " (J: 
alle de Æg, der dør, fra Forsøget 
finder Sted til Klækningen er fær
dig)". Allerførst ser vi Resultatet 

af Åftællingen af Kontrolpartierne ; 
hertil anvendtes den saakaldte 
"Brandstatters Tælleplade" ; denne 
er en Ebonitplade .med f. Eks. 
100 Fordybninger, i hvilke Æg
gene lægger sig, et i hver; den 
muliggør en hurtig og nøjagtig 
Tælling af Æggene, men, at den 
ikke er ufarlig for disse, viser 
Forsøgstabene ; ved Aftælling af 
6 Portioner henholdsvis 2, 6, 11, 
15, 20 og' 26 Dage efter Befrugt
ningen døde respektive 1, 0, 11, 
3, 1 og O pCt. 

Forsøgene over Indvirkningen af 
Tryk paa Æggenes Levedygtighed 
gav følgende Resultater: 

}'orsøgets "arighed : 1~ Sekunder. 

FOI'80g'Ct t'ol'etug'p,s .... IJag() 
<,f ter Befrugtningen .. 

250 Ol'. Totaltab pCt. 

200 jEg Fors~jgstah pCt. 

500 Gr. Tot.alta]) pCt. 

200 Æg }'ors,Jgstab pCt. 

1000 Gl'. Totalt,ab pCt. 

200 "Eg ForBøg~tn b pCt. 

Forsøgets Val'ighetl: S Minutter. 

FOrSylget foretoges ... Dage 
efter Befrugtningen .... 

250 Gr, 
200 jEg 

50(} Gr. 
~OO Æg 

1000 Gr. 
200 Æg 

:'---~._---

6 

Man ser, at Forsøgstabene bli- I 
ver større og større indtil den 
femtende Dag for derpaa atter at 
blive mindre. Som man kunde 
vente det, viser det sig, at for 

20 20 30 47 

Æg af samme Alder er et Tryk 
des farligere, jo længere det varer 
og jo stærkere det er. 

I Kontrolpartierne klækkedes 
Ynglen 54 Dage efter Befrugtnin-
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gen (Vandtemperaturen var 8'8 Gr. 
C •. konstant; 54 X 8,s 475 Cel
sius Dagsgrader). Men de' tryk
kede Æg udklækkedes ofte hur
tigere; blandt de den 41. Dag 

I trykkede Æg var der enkelte, hvis 
U nger kom ud to til tre Dage 
efter, og disse Unger var levedyg
tige. Af de den 47. Dag trykkede 
Æg var næste Dag af 200 Æg 

veu et 'l'ryk paa \!50 Gr. af 15 Sekunders Varighed 6:) Unger komne frem 

" " " " 500" J1 15 ,,135 "" 

" " " 
1000 

" ~ 15 
" " 

l3ri 
" " 

" " 
250 

" " 
. 3 Minutters 

" 
102 

" " " 
" " " " 

ri 00 
" " 

3 
" 

122 
" " 

" " " 
1000 

" 
3 

" 
143 

" " 
- Resultaterne af Forsøgene I lignende og ses bedst af Tabel

med Stød og Fald var ganske I len. 

I<'orsøget udførtes ... Dage 
efter Befrugtningen .... 

2 6 i 

Stød Totaltab pet. 851/ 2 
1--1--1--

200 Æg Forsøgstab pCt. 
I--I~~-! 

Fald Totaltab pCt. 

200 Æg Forsøgstab pCt. 

47 

2 

- Som almindeligt Resultat af I dog ellers ment, skyldtes meka
disse Forsøg kan uddrages den nis&: Indvirkning paa Æggene, f. 
Regel, at Æggenes absolute Tryk- Eks. ved ublid Transport. 
modstand er des større, jo min- Indtil den 10. Dag vokser alt-

. dre deres Evne er til at taale saa Æggets Følsomhed for Tryk; 
den mekaniske Paavirkning uden fra den 10. til den 20. er den 
at dø. størst, aftager saa langsomt til 

Mærkeligt nok udviklede den den 30. og derefter hurtigere; til 
klækkede Yngel sig normalt. Der sidst taaler Æggene forbavsende 
fandtes kun nogle faa Dobbelt- meget, men saavel efter Tryk som 
embryoner og Vanskabninger og efter Fald og Stød i denne Pe
slet ingen Tilfælde· af Blommesæks- riode kommer Ynglen abnormt 
vattersot;· denne Sygdom, har man tidligt frem. 

Blandede Meddelelser. Julekarper. Overskydende Pund 
maatte betales med 90 Pf. pr. Pd. 

-0- I denne rrid, da Kødpriserne er 
En praktisk Fiskeriforening. saa høje, betyder en Stads For

Ogsaa i Aar uddelte efter O. J~b. I syning med i det mindste ikke 
Segeberg Fiskeriforening gratis til I meget dyre Søfisk (Segeberg Sø) 
sine mange Medlemmer 4 Pund en stor Fordel for Husfruen. Næ-
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sten hele Aaret igennem kan man 
fra den nævnte Forening faa gode 
Søfisk en Gang ugentlig; desuden 
kræver Foreningen kun et meget 
ringe Bidrag. Det er den billigste 
af alle derværende Foreninger. 
En mere praktisk Reklame for en 
Fiskeriforening kan man vel næppe 
tænke sig. Foreningen vil faa 
talrige Medlemmer og saaledes 
være i Stand til at erholde Midler 
til Fremme af Fiskeriet gennem 
Bidragene fra Medlemmerne, der 
derefter igen faar Del i Udbyttet 
i Form af Fiskekød. 

(Deutsch. Fisch. Zeit,) 

Den ny Ferskvands1lskerilovs 
Virkning mærkes allerede, i hvert 
Fald for Kolding Aas Vedkom
mende. Det er nemlig mange Aar 
siden, vi har set en saadan 
Mængde Ørred-Legesteder som i 
Slutningen af Aaret 1907, baade i 
Aaen og i de tilstødende Bække 
og Render, uagtet Kolding Fjord 
i denne Tid ikke var besøgt af 
disse Fisk i den Mængde, som 
f. Eks. Aaret forud. Det er altsaa 
de ny Fredningsbestemmelser, der 
gør deres Virkning. S. N. 

Regn af :Fisk. Efter hvad "Echo 
de Parjs~ i Saloniki (Tyrkiet) med
deler,· har en næsten ubegribelig 
Naturbegivenhed sat Befolkningen 
i Zarowa ~ en Landsby, der lig
ger en 30 Kilometer fra Saloniki, 
og beliggende i Midten af store 
Skove - i stærk Bevægelse. 

Efter en Regn af usædvanlig 
Heftighed, der varede omtrent en 
Times Tid, fandt Indbyggerne 
pludseligt Veje og Marker over
saaede med Fisk. 

Allerførst vilde Bønderne ikke 

tro deres egne øjne; de tænkte, 
Fanden drev sit Spil med dem. 
Tilsid'st besluttede de sig dog til 
at samle deres Fisk, og denne 
Fiskefangst paa det tørre de 
fleste var endnu levende- var 
meget rigelig. 

Man bragte 12,000 Kilogram 
Fisk sammen, der vejede mellem 
50 Gram og 16 Kilogram, og som 
af samtlige Indvaanere blev røgede 
og stegte og solgte saaledes i 
Omegnen. 

Forklaringen paa denne mærke
lige Begivenhed maa være at søge 
deri, at, som man antager, en 
Skypumpe har faret over den 
store Sø ved Bechik og draget 
baade Vand og Fisk op gennem 
dens Vandsøjle, og i Stormen 
baaret dem 20 Kilometer over 
Land til Zarowa, hvor d~n har 
opløst sig. 

(AUg. ]'isch. Zeit.) 

Russisk Degra-Smørelse er an
vendt af Fiskeribestyreren og Ele
verne ved Hougaard Fiskeri pr. 
Ejstrup St. og anbefales af disse 
som en god og billig Smørelse 
til Vandstøvler. Læderet holder 
sig smidigt og vandtæt. 

Fiskemarkedet. 
-0--':'" 

København, 4. Januar. 
Aal . 40-75 Øre pr. Pd. 
flaks 100 125 
Gedde 40-65 
Aborre 25~30 

Krebs 350-450 Øre pr. 100 Stk. 

B e'r l i n, 30. Decbr. til 4 .• Januar. 
Levende Fisk: 

Gedde 84 -108-96 Pf. pr. Pd. 
Gedder, store, 77-50-64 
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. Gedder, mellemst., 
Sandart 
Sandart. stor .. , 
Sand!trt, smaa, 
Aborre 

96-105 -

90-104 --
92 

68 72 
93-100 Snder, uBort, 

Suder, store, 
Suder, smaa, 

101---130-106 

Brasen 
Brasen, store, 
AaI, mellemst., 
Aal, smaa, 

34 

108-121 

Ispakkede Fisk: 
Forel 
Ørred 
Laks 
Laks, smaa, 
Sandart, usort., 
Sandart, store, 

60 - 70 63 Pf. pr. Pd 
157-]15-126 -

90-67-76 

Sandart. mellemst., 90 
Sandart, smaa, 63-75 
Aborre 39-53-50 
Aborre, smaa, 32-36 
Gedde 50-80-72 
Geuder, store, 46-65 . 

Gedde, melist., 
AaI, smaa, 16-34 
Bragen 16-34 
Suder, usort., 52 
Karpe 50-70--55 

D. F. Z. 

11 a m Il o r g, 18.- 21. Decbr. 
Geuue 
Gedde, store, 
Sandart 
Aborre 
Ørred 
AaI, store. 
AaI, mellemst., 
AaI, smaa, 

Pf. pr. Pd 
42-60 

100 
25-45 

140-190 -
105 

75-80 
60 70 

IJ e i p z j g, 18.-::!l. Deebr. 
Levende Fisk: 

Suder,stnaa, 
Aal, store, 
Gedder, usort, 

150 Pf. pr. Pd. 
160 
100 

Foreller, smaa, 850 
Karudser, store, 6Q 
Aborre, store, 60, 
Brasen, store, 60 

Ispakkede Fisk: 
Gedde, UBort., 85 I'f .. pr. Pd. 
Sandart, store, 100 

Sanc1art, melIst., 
Brasen, store, 
A horre, store, 
Karper 

180 
ilO 
nO _., 
ilO 

Annoneer~ 
-0-

F. Z. 

Fi~k~ri~t Jalyn~" 
pr. Lunderskov 

tilbyder til Levering i Vinter og 
Foraaret prima Sættefisk af 
Kilde-, Bæk- og Regnbue
ørreder, endvidere prima øjne
æg og Yngel i ovennævnte Ar
ter samt Sættefisk af Karper 
og Suder 

til absolut billig~te Priser. 
· ....................... . . · ....................... . . 

Rnssisk-Degra Smørelse 
(eget Fabrikat) 

gør alt Lædertøj fuldstændig 
vandtæt, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

PrØv den, - men efter Brugsanvisnin
gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, og De vil el kende, at De har 
fa aet, hvad De søger. Faas i Daaser 
1/11 1/2 og 1/4 -til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa l} 

Pund Netto, saadanne Bøtter leveres 
emballage- og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart·DaaRel' pOI·to
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

· ........................ . · ........................ . 
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. Fi~k~ri~t i Vam~rnD 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ..... ' 

?ortionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. 
G. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

150,000 
I-aarige Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes tilKøbs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin, Jonasstrasse 3. 

Frisk, fi~ossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

Kupon. 
lJndertegnede indmelder sig herved som Medlem i "DansklFersk-

vandsfiskeriforening" . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov-
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

.. , den "."" 190 

Navn:", .. """, Stilling: ,,,,,,,,,,,,,. '""""".,,, . 

NB. 
Postadresse: ". ,,, .... ,, .. ,.,,, '"''''''''',''''' 

K u p o Il e Il belles i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. 
Bie i H o bl'o ellcr til Bladets Kontor i Gjelballe. P e n g e f o r s e n d e Is e r hedes 
dog adres8Nedc til Forrltlingells Kasserer. Hr. Sagfører Jul Nors, Ribe. 

Trykt i "Kolding FolkebIatl"s Bogtrykkeri, Kolding. 
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I ndllo Id: Vinteren og Fiskedammene. 
Dr. Walter Hein: Om Klækning i Grus. 

Lystfiskeri, - Ja, hvor bliver Salgs
foreningen ai? Et Forslag, - Under
søgelser over Aaleavl og Aaleracel', -
Blandede Meddelelser, -~ Fiskemarkedet. 
~ Annoncer. 

Vinteren og Fiskedammene. 
~o-

I de sidste Aar har vi haft for
holdsvis milde Vintre, og Fiske
besætningen i Dammene har der
for ikke været udsat for de Farer, 
som strænge Vintre fører med sig 
for disse. Vi har derfor ikke ind
vundet nogen Erfaring om, hvor
ledes vi skal forberede os paa at 
imødegaa strænge Vintre. I Aar 
stiller det sig anderledes. Den 
stærke Frost og den forrygende 
Snestorm, som vi allerede nu har 
haft, har gjort ikke saa liden 
Skade baade her og der paa Dam
menes Fiskebesætning, fordi man 
ikke havde belavet sig derpaa, 
særligt fordi man gennem Erfaring 
savnede Forstaaelse af, hvad der 
skulde have været gjort før Vin
terens Komme for at afværge Ka-

/ 

tastrofen. 
Det viste sig, at Snestormen 

fyldte Fødekanalerne med Sne
slamp, der stoppede Indløbene til 
Dammene. Dette var især Tilfæl
det, hvor Vandstanden i Kana
lerne var for lav. Dette kunde 
dog ikke have Jrjdelagt Fiskebe
sætningen, dersom' Udløbs-Mun
kene havde været aldeles tætte. 
Da dette i Almindelighed ikke var 
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T~lfældet, blev Følgen, at Vand
standen i Dammene sank, hvad 
igen havde til Følge, at Isdækket 
sank, hvorved Fiskene kvaltes. 
Enkelte Steder forsøgte man at 
lede Vandet fra Fødekanalen ind i 
Dammene; men man opnaaede 
kun derved at faa Dammene fyldte 
med Sneslamp nedenunder Isen, 
hvad der foraarsagede, at mange 
af Fiskene døde. 

N ogle Steder var der særlige 
Forhold, der medvirkede til større 
eller mindre Tab af Fisk, og for 
saadanne kan der naturligvis ikke 
gives almindelige Regler; her maa 
den enkelte nøje s.ætte sig ind i 
Forholdene paa hvert enkelt Sted 
og handle derefter. :Men i Al
mindelighed kan vi sige, at det 
vil være at anbefale at holde saa 
dyb en Vandstand i Fødekanalen, 
som muligt, og desuden inden 
Vinterens Komme at sørge for, at 
U dløbs-:Munkenes Skodder er al
deles tætte. N aar Overfladevan
det i Kanalen ligger en Del højere 
end Overfladevandet i Dammene, 
saa vil Tab af Fisk kunne und
gaas en kortere Tid. Thi, selv 
om Dammene ingen videre Vand
tilførsel faar paa Grund af Til
stopning ved Indløbet, saa vil. 
Vandstanden i Almindelighed al
ligevel holdes oppe ved Hjælp af 
de vandtætte Skodder ved Udløbs
:Munkene, saaledes at Isdækket 
ikke synker. Om fornødent kan 
Dammene "vægges", d. v. s., der 
hugges hist og her Hul paa Isen, 
og 'i disse nedstikkes Halmknipper 
med Roden nedad,. saaledes at 
denne naar nedenfor Isens Under
flade, medens Toppen rager op 
over Overfladen. De omtalte Halm
knipper vejer 16-20 Pund pr. 

Knippe. Da Luften i stærk Kulde 
let træder i Forbindelse med Van
det gennem Halmen, saa vil en 
saadan "Vægning" af Damme, 
hvortil der intet Tilløb er, være 
at anbefale; men i hvor stor en 
U dstrækning denne skal anvendes, 
kan vi ikke opgive. 

Endnu har vi ikke gjort Erfa
ring af, hvilke Følger et tørt 
Efteraar med efterfølgende i læn
gere Tid vedvarende Barfrost vil 
have for Vandforholdene og Fiske
besætningen. I saadant Tilfælde 
gælder det dog naturligvis ogsaa 
om at have vandtætte Afløbs
munke og dybe Fødekanaler og 
ikke at have Fiskebesætningen 
spredt . i for mange Damme, da 
Vandtilførslen i saadant Tilfælde 
vil blive meget sparsom. 

Dr. Walter Hein: 

Om Klækning i Grus. 
Refe)'eret ved 

Magister C. V. Otiet'strøm. 

-o-
l Tilslutning til de i Vinteren 

1904-06 foretagne Forsøg, som 
refereredes her i Bladet i denne 
Aargangs Nr. 3, 4 og 6, har Dr. 
Hein i 1906-07 foretaget en Række 
yderligere Forsøg for at belyse 
Spørgsmaalet om det praktiske Ud
bytte ved Anvendelse af Udklæk
ning i Grus fremfor i kaliforniske 
Trug. Efter den i nAllgemeine 
Fischeri-Zeitung" Nr. 21-23 of
fentliggjorte Beretning skal jeg her 
give et stærkt forkortet Referat. 
Hein bebuder en udførligere Be
retning, men af Hensyn til, at vi 
allerede er inde i Klækketiden, 
mener jeg ikke at burde afvente 
denne Beretnings Fremkomst. 

" 
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Først stiller Hein sig følgende 
Spørgsmaal: 

1. Kan de Forsøg, der i Fjor 
foretoges i' Laboratoriet, gen
tages i et Klækkehus med til
nærmelsesvis samme Resultat? 

2. Vil dette Bevis vise sig nogen
lunde konstant, naar der fore
tages en større Række Forsøg? 

3. Paa hvilket Trin af Æggenes 
U dvikling vil det vise sig hel
digst at nedlægge Æggene? 

4. Er Klækning i Grus for Tiden 
mulig og praktisk udførlig i 
smaa Damme med god Vand
forsyning? 

Forsøgene udførtes i det til den 
biologiske Forsøgsstation i Mun
ehen hørende Fiskeriaillæg i Muhl
thaI. Vandet, der forsyner Klække
huset, er omtrent konstant 8'8 
Gr. C., og Bækørredæg bruger her 
ca. 54 Dage (8'8 X 54 = 475 Cel
sius Dagsgrader) til deres Udvik
ling. Der udtoges derfor 6 Hold 
Æg, som henholdsvis var klækkede 
46, 40, 29, 18, 5 og O Dage i 
kaliforniske Trug. Hvert af disse 
Hold deltes i to Partier, af hvilke 
det ene nedlagdes i Grus, medens 
det andet til Kontrol klækkedes 
videre i kaliforniske Trug. 

Grusapparaterne var indrettede 

" 

paa lignende Maade som de i den 
tidlige Beretning omtalte (se de 
nævnte Referater); i Aar var de 
noget større og derfor ikke blan
dede, da Gruset alene gav tilstræk
keligt Mørke for Æggene. Vand
tilførslen skete gennem et 2,5 Cen
timeter vidt forneden med Huller 
forsynet Jærnrør, som boredes ned 
gennem Gruset til Akvariets Bund, 
og som naaede ca. 8 Ctm. over 
Vandet. Vandstraalen faldt ned i 
dette Rør og rev Luft med sig, 
saaledes at Iltholdigheden, der i 
Tilløbsvandet var 6'8 Cem, i Af
løbet, der skete over den modsatte 
Overkant, var 7'1-.7'2 Cem. pr. Lit. 

I de kaliforniske Trug slap Yn
gelen ud 54 Dage efter Befrugt
ningen, men først om ved 91 Dage 
efter Befrugtningen saas de første 
Unger over Gruset i Akvarierne; 
de blev straks fodrede med Milt
vand og senere med Milt, som 
smurtes paa Smaa Træplader. Da 
der var gaaet 105 Dage siden Be
frugtningen, syntes de fleste Unger 
at være komne frem, og den 120. 
Dag affiskedes Akvarierne og samme 
Dag de kaliforniske Trug. Resul
tatet af Sammenligningen med Kon
trolpartierne var: 

r-: Æggene Kontrolparti. Forsøgsparti. 
'-' 
E var 8 Ynglen Fodr'ingen Udbyttet De førnte Fodringen I Udbyttet 
;::l klækkede 
Z slap ud begyndte at Klæk- Unger begyndte af Klæk-
ro ... Dage 'i D ... Dage !ni' 120, viste sig , .. Dage :ningen 120 ..., . ','" agø 
C) før For-:[ efter efter Dag", efter i. . . Dage efter !Dage efter OD 
'S søget 'i 00 Befrugt- Befrugt-, Befrugt r efter B~frugt- I Befrugt-... 

begyndte. li c 
Ilingen. I ningen. I B efru gtn. ~ l1ingen. nmgen. 1 ningen. , 

" I 

I, il 
I 

I 
ri 

46 54 79 89,s % 93 94 56,~ <J/o 
II 40 53 78 ! 90'9 % li 92 92 68n .% 
III 

:1 
29 54 78 86'2 % I 92 93 73'0 % 

IV II 18 54 79 85'4 Ofo 
1 

90 90 5,\! % 
V li 5 54 79 86'8 % 91- 92 9,0 % i' I 

VI 11 o 54 ' 79 87'1 % I 89 90 77'1 % 
i, 
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Heraf ses, at der i intet Til
fælde opnaaedes kvantitativt saa 
gode Resultater af Klækningen i 
Grus som i Fjor (97 %); men den 
Gang arbejdedes der ogsaa i La
boratorium og med Iagttagelse af 
den størst mulige Renlighed. Men 
man skal paa ingen Maade lade 
sig afskrække af de meget smaa 
Tal, som Forsøg IV og V gav, 
thi som Heins Forsøg over Ind
virkningen af Tryk, Stød og Fald 
paa Æggenes Udvikling omhygge
lig har klarlagt, taaler Æggene 
paa det Alderstrin, i hvilket de i 
Forsøg IV og V blev nedlagte i 
Gruset, meget daarligt mekanisk 
Paavirkning. Egentlig bør man 
derfor kun tage Hensyn til Forsøg 
I, II, III og VI, og for deres Ved
kommende er Resultaterne gode, 
thi a l d e n Y n g e l , d e r k l æ k -
k e d e s i G r u s, var li g e s o m i 
Fjor meget kraftigere og 
bedre end Yngelen fra Kon
trolpartierne, der dog er 
fodret 10-14 Dage før. 

Særlig interessant er det at se, 
at de Æg, der nedlagdes straks 
efter Befrugtningen, har givet saa 
gode Resultater; det er dog dem, 
der har fordret mindst Arbejde og 
Pasning. Ogsaa værd at lægge 
Mærke til er den Omstændighed, 
at der i Grusapparaterne næsten 
ikke fandtes døde Unger; hvad 
der manglede, var dødt som Æg; 
er Ynglen her først ude, er den 
kraftig og levedygtig. 

* * * 
Hein forsøgte at efterligne de na

turlige Udklækningsforhold endnu 
mere, end det kunde ske i Klække
kasser. Han forsøgte saaledes at 
indrette Klækning i Grus i nogle 

1 D-Meter store Damme med Til
og Afløb. Dambunden blev be
lagt med Grus, paa hvilken Æg
gene lagdes i et Tilfælde sam
lede i Midten, i et andet saa vidt 
muligt spredte over hele Fladen 
hvorefter de dækkedes med Grus, 
nederst grovere, øverst finere. -
Det hele beskyttedes mod Mus og 
lignende. 
. Skønt Æggene i Forvejen var 
klækkede 40 Dage i kaliforniske 
Trug, var Udviklingen dog nær 
bleven hindret af Alger, der bredte 
sig stærkt i Dammene og stop
pede for Vandforsyningen mellem 
Stenene; for at hæmme denne 
Vegetation dækkedes Dammene til, 
saa at de blev mørke. Derefter 
tilsaas Dammene først, da der var 
gaaet 90 Dage siden Befrugtnin
gen; nogle Unger forsvandt hur
tigt mellem Stenene, skræmmede 
af Lyset. Den 120. Dag efter Be
frugtningen fjærnedes Dækket, og 
Ynglen udfiskedes med Ketscher; 
Stenene maatte pilles af een for 
een for at faa al Ynglen med. I 
den ene Dam (den, hvor Æggene 
anbragtes samlede) var der af 
4,000 Æg kommen 1,398 Unger 
(34'95 pCt.); i den anden ligeledes 
af 4,000 Æg 2,252 Unger (56'3 
pCt.). Ynglen var udmærket kraf
tig, men Klækkeprocenten er jo 
lovlig lille. 

Allermest "naturtro" var Klække
forholdene i en lille trekantet Dam 
(ca. 12 LJ-Meter), hvor Indløbsren
den fandtes i det ene Hjørne, og 
hvor Bunden i samme Hjørne laa 
højere end ved Udløbet. Dammen 
spændtes saa svagt, a,t der kun 
lige ved Udløbet stod Vand, me
dens der i den højere liggende 
Del af Dammen dannedes ligesom 
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en lille raskt flydende Bæk (paa 
2-21

/ 2 M. Længde) gennem det 
Stenlag, som Hein her havde an
bragt. 'Fordelt paa ca. 1 ~-M. i 
denne Bæk anbragtes 2,500 Æg, 
og over Stedet sattes et "Skygge
bord" i den dobbelte Hensigt at 
værne Æggene mod Lys og at 
forhindre for stærk Algevegeta
tion. Æggene var klækkede 41 
Dage før Nedlæggelsen; den 84. 
Dag efter Befrugtningen saas de 
første Unger, og den 94. Dag stem
medes Vandet op med et Skod 
mere i Munken; efterhaanden sat
tes hele Bækken under Vand. 
Straks da de første Unger viste 
sig, tog Fodringen med Miltvand 
sin Begyndelse. Det endelige Re
sultat af Forsøget lod sig ikke op
gøre den 120. Dag, saaledes som 
ved de andre Forsøg, da Affisk
ningen maatte udsættes til Ynglen 
blev større, men det tegnede godt. 

Hein forsøgte ogsaa, om det 
ikke vilde være praktisk at be
nytte et andet Materiale efid Grus 
til Klækkebrug, da Stenenes Ure
germæssighed gør det vanskelig 
at undgaa, at' nogle Æg trykkes 
ihjel, og man i det hele taget ikke 
rigtig er Herre 'over Æggene, naar 
de anbringes i Grus. Han valgte 
at prøve med Tagsten. 

Paa Bunden af to kaliforniske 
Trug, hvis Inderkasse var f j ærn et, 

. anbragte -han et Lag Tagsten og 
oven paa dette et andet, saaledes 
at Lagene holdtes adskilte ved 
Tagstenenes Ophængningsknopper 
og ved smaa Stykker Tegl, der 
skubbedes ind mellem Lagene. 
Paa hvert Lag gødes der en Por
tion Æg, der først var klækkede 
41 Dage i kalifornisk Trug. I et 
andet lignende Apparat var der 

fire Etager Tegl. I det førstnævnte 
anbragtes 2,000 Æg paa de to 
Etager, i det sidstnævnte ligeledes 
2,000 Æg, men fordelt paa de fire 
Etager. Apparaterne dækkedes 
med Laag, og der sattes en Vand
strøm gennem dem, der fornyede 
deres Vandindhold i ca. 11

/ 4 Minut. 
Den 96. Dag efter Befrugtnin

gen tilsaas Apparaterne første 
Gang, og da der allerede svøm
mede Unger omkring, og disse 
næsten helt havde opbrugt deres 
Blommesæk, skredes der med det 
samme til Affiskning. Denne gav 
i det første Apparat 1,023 Unger 
(52 pCt.) og i det andet 1,851 
(92 pCt.). Ynglen var stærk og 
kraftig som fra et Grusapparat, 
men svarende til den forholds
vis tidlige Affiskning - noget 
mindre. Hein slutter heraf: "at 
ved Siden af vedvarende Ro og 
uafbrudt Mørke . . . spiller andre 
i Gruset forekommende Faktorer 
kun en underordnet Rolle ved Ud
viklingen « • Ro og Mørke mener 
han at have skaffet i sine Tegl
stensapparater paa en let og prak
tisk Maade, saa at Resultaterne 
med disse overgaar Resultaterne 
med kaliforniskeTrug kvalitativt 
og kan maale sig med dem kvan
titativt. 

J eg kan nu ikke tro andet end, 
at en af de væsentligste Fordele 
ved Udklækningen i Grus skulde 
være Isoleringen af Æggene i 
smaa Partier ·e11er helst saaledes, 
at de laa hver for sig. At det 
sidste af de to ovennævnte Forsøg 
gav 92 pCt. Yngel, medens det 
første kun gav 52 pCt., hidrører 
uden Tvivl fra, at Æggene i det 
første laa meget mere spredt. 

* * * 



Jo' erlik fil n dsU s kerlb lade t HH 

Har nu al den Tale om krafti- I ikke den svagere Yngel i Løbet 
gere Yngel og' svagere Yngel no-/ af et Par Uger efter Udsættelsen 
gen Betydning? Indhenter mon j Dammene det, den tidligere var 

hageftE'r si ne jæmaldl'ende '( Gæl
del' c!E't i Gru nden ikke hare om 
at faa saa mange Unger som nlll
lig t lid af Æggene -- saa stOl' en 
KJækkeproeent som muligt - uden 

at "ære for nøjeregnende med Yng
lens Vdseende '? 

- Hein udvalgte to lige stol'e 
Damme i 1\1iihlthal; de fik Vand 
fra samme Rende (Kildevand) og 
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var begge rigeligt bevoksede med 
Planter. I hver af Dammene sat
tes 600 Stk. Yngel i den ene, 
stammende fra Grusudklæknings
apparaterne i Forsøgene II og III, 
og i den anden, stammende fra de 
tilsvarende Kontrolpartier. Som 
tidligere omtalt blev begge Par
tier affiskede den 120. Dag efter 
Befrugtningen; fra denne Dag, paa 
hvilken de altsaa udsattes i Dam
mene, fodredes de begge tre Gange 
daglig med Milt. 

J ordarbej der bragte i Sommerens 
Løb Uorden i Vandforsyningen, og 
Vandet var Uger igennem ganske 
grumset, men Forholdet var ens 
for begge Damme og kunde saa
ledes ikke frembringe nogen For
skel paa deres Besætning, med 
mindre Fiskene i den ene Dam 
var mindre modstandsdygtige end 
de i den anden. 

Den 23. September 1907 blev 
Dammene udfiskede. Af de 600 
Ørreder, der var klækkede i kali
forniske Trug, var der nu 236 
(39'3 pCt.) tilbage, medens der af 
de 600 i Grus klækkede Ørreder 
var 367 (61'2 pCt.) levende efter 
det 178 Dage lange Ophold i Dam
mene. 

Nu er det jo klart, at da alle 
ydre Omstændigheder var ens for 
de to Damme, saa maa der have 
været mest Næring til hver en
kelt Fisk j den Dam, hvor der til 
Slut var 131 Fisk færre end i den 
anden. Man kunde altsaa tro, at 
de 236 gennemgaaende vilde være 
større end de 367. Tværtimod. 

Omstaaende Billede gengiver et 
Fotografi af denne Yngel i noget 
formindsket Maalestok (4: 5). -
øverst ses fire af de grusklæk
kede Ørreder, nederst fire klæk-

kede i kaliforniske Trug. Forskel
len er jo overvældende, og Tviv
lere vil maaske mene, at Billedet 
viser de største Fisk fra den ene 
Dam og de mindste fra den anden. 

Men Hein tager 200 Fisk fra 
hver Dam og finder, at 

200 Stkr. Kontrolyngel vejede 
ca. 405 Gram, medens 200 Stkr. 
Grussengsyngel vejede ca. 1 670 
Gram. 

200 Stkr. Kontrolyngel fortrænger 
ca. 368 Kubikcentimeter Vand, me
dens 200 Stkr. Grussengsyngel for
trænger 1 522 Kubikcentm. Vand. 

Med andre Ord: De Ørreder, 
der var klækkede i Grus, 
vejede paa den 298. Dag efter 
Befrugtningen 4'1 Gange saa 
meget som de ikaliforniske 
Trug klækkede. 

. Lystfiskeri. 
-0-

Spinning-Fiskeri me(l kunstig Agn. 

Stundom, navnlig tidlig om For
aaret og hen paa Efteraaret, naar 
det er koldt og fryser om Natten, 
kan det ofte være vanskeligt nok 
at skaffe sig Smaafisk· til Agn, 
ligesom det let kan hænde paa en 
Fisketur, at Agnfisken slipper op. 
Det er da heldigt at have kun
stig Agn at gribe til. Hertil kom
mer, at forskellige Arter, som Ged
der og Aborrer, meget ofte fuldt 
saa villigt tager den kunstige Agn 
som den naturlige. Den kunstige 
Spinning-Agn deler sig i tvende 
Hovedformer. Den ene, og det er 
den ældste, er ikke nogen egent
lig Efterligning af en Fisk, men 
tilsigter, naar den drages fremad 

• 
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imod Strømmen, at fremkalde en 
saa stærk Refleks som muligt for 
derved at hidlokke Fiskene. Den 
anden, nyere Form, er derimod en 
mere eller mindre tro Efterligning 
af f. Eks. Elritser eller Grundlin
ger, der aldeles skuffende ligner 
en naturlig Fisk. I Forhandlernes 
Fortegnelser findes en Mængde 
Apparater af begge Former, mere 
eller mindre heldige. Meget er 
vel nærmest Humbug og uden vi
dere praktisk Værd; men der fin
des dog ogsaa mange gode og 
virkelig praktiske Ting. En' For
dring maa ubetinget stilles til et 
kunstigt Spinning-Apparat, enten 
det hører til den ene eller anden 
af Hovedformerne,· og det er, at 
det roterer med største Hastighed 
og Lethed, hvad der navnlig er af 
Vigtighed ved del! første Form, 
der almindeligt kaldes Blinkere. 

Det er ikke let at afgøre, om 
Blinker eller Fiskeformen er 
den bedste, idet hver af dem har 
sine Fortrin. Til Gedder og Abor
rer er vistnok ubetinget Blinkfor
men at foretrække, netop fordi 
dens stærke Refleks har en særlig 
Tillokkelse for disse fi'isk, hvor
imod Fiskeformen maaske er at 
foretrække til Ørreden. 

Det er en Selvfølge, at disse 
kunstige Apparater, der ofte er 
ligefrem smaa Kunstværker, er 
temmelig kostbare at anskaffe. -
Hvad Blinkerne angaar, kan man 
imidlertid selv lave sig et Appa
rat, det saakaldte S k e b l a d, der 
koster en Ubetydelighed og ikke 
giver de dyrere Apparater noget 
efter i Nyttevirkning og Fange
evne. Der gaar nu i Handelen en 
Art billige Skeer, fremstillede af 
et hvidt Kompositionsmetal. Ta-

ger man f. Eks. en Theske, f j ær
ner Skaftet med en Fil og borer 
et Hul i Bladets Spids og et ved 
dets øverste Ende, samt ved Hjælp 
af et Par stærke Springringe eller 
en kort Strop af Wire Gimp an
bringer en ikke for stor Trekrog 
med øje Nr. 7 ved Skebladets 
Spids, samt en dobbelt Svirvel, 
helst forniklet, ved Bladets øverste 
Ende, saa har man et fortrinligt 
Drag til Aborrer og mindre Ged
der. Til større Gedder anvender 
man en Barne- eller Desertske, 
som forsynes med en noget større 
Trekrog med øje ved Skebladets 
Spids, Nr. 2, og en mindre Krog, 
Nr. 7, i dets øverste Del. I Svir
velen anbringes derefter lia Meter 
Wire-Gimp. Paa Wire-Gimpen an
bringer man 6 a 8 Ctm. fra Svir
velen et Blysænke, som det af 
mig tidligere ved Spinningfiskeriet 
med naturlig Agn omtalte; men 
Loddet maa ikke være for svært, 
navnlig ikke ved Theskebladet. -
Det er heldigt at male eller lakere 
Skebladet indvendig med en rød 
Farve rødt Segllak, opløst i 
ren Alkohol, er bedst -; udven
dig derimod holdes det saa blankt 
som muligt; og Krogene maa ab
solut være meget spidse. 

(Fortsættes.) . 
En gal;~mel LYBtfi,~kel' .. 

Ja, hvor bliver Salgsforeningen af? 
-o-

I Maa jeg, ligesom Hr. Sander-
. Larsen i Ferskvandsfiskeribladet 
Nr. 23 af 1. f. M., ogsaa tillade 
mig at forespørge, hvor bliver 
Salgsforeningen af? J eg synes, 
der fra Foreningen eller Medlem
mernes Side er gjort en Del. Til 
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at begynde med blev der paa Ge
neralforsamlingen i Fredericia den 
16. Juni 1906 nedsat et Udvalg 
paa 7 Medlemmer til at starte en 
Eksportforening m.. m., hvorvidt 
dette oversteg d'Hrr.s Evner, eller 
det var af Mangel paa god Vilje, 
ved jeg ikke; men Resultatet blev, 
at der intet blev udrettet. 

Ved Generalforsamlingen i Fre
dericia den 31. Avgust 1907 blev 
der atter drøftet om Sagen, og 
blev der da nedsat et Udvalg af 
5 Medlemmer til at arbejde for en 
Salgsforening; men hvad er Resul
tatet blevet? Hidtil vides intet. 
Herregud! er det da saa vanske
ligt at faa saadan en Salgsfor
ning dannet; følg det af Hr. San
der-Larsen givne Forslag! Fiske
rierne slutter sig sammen om Sal
get, faar en Mand til· at rejse 
med Fiskene, en Banevogn kan 
vel altid faas, 'og Anskaffelsen af 
4 store Beholdere med Trykpumpe 
kan vel ikke spille nogen Rolle, 
dettemaavel kunne ordnes ved 
Afdrag, Aktie o. s. v., der kan 
maaske gøres Handel med større 
Firmaer f. Eks. F. L Meyer i Ham
borg eller et andet Firma, ligesaa 
i Berlin,· maaske saadant et Firma 
har en Vogn og en Mand, der 
her kan afhente Fiskene, det var 
jo det allernemmeste ; en af Delene 
maa sikkert kunne ordnes; men 
hvor er Mændene til at ordne 
denne Historie? Jeg har hidtil 
forgæves søgt efter dem og er da 
kommen til at tænke paa, at der 
er jo i Grunden mange Mandfolk 
til, men saa Pokkers faa Mænd; 
mit Haab har hidtil været, at det 
var Mænd, der blev indsat i Ud
valget sidst, og at vi ret snart 
kunde vente at faa et, om end be-

skedent Resultat. J eg begynder 
at blive helt betænkelig. Tiden 
gaar, man hører og ser intet, Fi
skerierne, som der, særlig Syd fra, 
i sin Tid blev gjort saa meget 
Væsen af, staar omtrent stille, 
nogle er sygnet helt hen, andre 
trækker endnu Vejret,men vil 
snart gaa ud af Verden. Naar 
dette er sket, er det for sent at 
danne Salgsforening. - Den nu
værende Ordning at have Mellem
handlere er i høj Grad ødelæg
gende; disse klager over, at de 
tjener saa lidt og skal efter deres 
U dtalelser endog Ude Tab, idet de 
ikke kan faa Pengene ind for 
deres Fisk o. s. v. Vi andre, der 
endnu har Liv og Fisk, producerer 
videre i Haab om, at denne Side
gren af Landbruget vel en Gang 
maa komme ind i det rette Spor 
under ordnede Forhold, ligesom 
Landmændene har deres paa det 
tørre med Hensyn til Afsætningen 
af deres Kød, Flæsk, Smør, Æg 
m. m., hvor alt gaar som Fod i 
Hose, maa vi vel ogsaa kunne faa 
gunstige Afsætningsforhold. 

Nærværende Sag maa absolut 
kunne ordnes. J eg forstaar vel, 
hvis der skal gøres Forretning i 
den antydede Retning, burde U d
valget have Penge til de allernød
vendigste Udgifter, f. Eks. en 
Rejse til Hamborg eller Berlin 
for at faa Kontrakt med et Firma 
ell. lign., men dette maa paa en 
eller anden Maadekunne skaffes 
tilveje. Med Hensyn til at faa 
en af de bedste Transportvogne, 
kan man ikke derom henvende sig 
til den danske Trafikminister, der 
maaske vilde være lydhør for An
skaffelsen af en Specialvogn; men 
indtil da maa vi selv skaffe en 
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solid Køber af vore Varer og be~ 
nytte de anførte Beholdere. Hvis 
der ikke kan opnaas en Køber, 
der vil afhente herværende Fisk. 

Var det ikke muligt at formaa 
Statens Fiskerikonsulent, Løfting, 
til at tage Affære i den oven
nævnte Sag; særlig at foretage 
den nødvendige Ordning i Ham
borg og Berlin vedrørende Salg 
af Fisk samt gøre sit til at faa 
en eller to Specialvogne anskaffet 
o. s. v. Jeg anbefaler det ned
satte Udvalg at henvende sig til 
Hr. Løfting om Assistance i den 
paapegede Retning. 

Maa jeg samtidig henlede Op
mærksomheden paa, om det ikke var 
rigtigt, at der skete en Sammen
slutning med de tyske Fiskeavlere 
for derved at bedre Priserne. Jeg 
befrygter, at de tyske Producen
ter ellers vil gøre deres til, at der 
bliver lagt Told paa vore Fisk. 
Hvis ikke vi i den Henseende 
staar i et godt Forhold, vil Ty
skerne sikkert snart kunne faa lagt 
en saadan Told; man vrøvler sik
kert ikke saa meget der som her. 

For at' vi kan komme ud af 
disse Dødvande, hvorved Fiskeri
erne kan komme til at give om 
end kun et lid~t positivt Udbytte, 
er det aldeles nødvendigt, at vi 
kommer ud af den nuværende Til
stand, der er i høj Grad usund. 

Maa jeg til Slutning forespørge, 
hvem er for Tiden den virkelige 
Liebhaver af Portions- og Sætte
fisk, og hvor høj er den gangbare 
Pris pr. Pund af Portions-Regn
buer, Bæk- og Kildeørreder, lige
saa for Sættefiskene af samme Ar
ter i Størrelse fra 6 til 9 Ctm., 
alt leveret i Vogn paa Jærnbanen. 
Hvis man lader stille fornævnte 

Spørgsmaal til de averterede Kø
bere, faar man bare ikke det øn
skede Svar, men kun en Fore
spørgselom Prisen. H vis man 
forlanger en Pris af 3/4 Øre pr. 
Ctm. for Sættefisk,1 Kr. pr. Pd. 
af Regnbuer, 115 Øre for Kilde 
og 133 Øre for Bæk, er man fær
dig, paa dette faar man ikke Svar. 
Det er jo givet, at der ikke kan 
sælges Sættefisk for l/Z Øre pr. 
Ctm., hvor skal Pengene komme 
fra til at lønne Fiskemester, Fo
der m. m.; kan Prisen idetmindste 
ikke blive som anført, vil jeg an
befale, at Fiskerierne nedlægges, 
man vil aldrig kunne opnaa med 
Fordel at drive Damkultur. 

Med Tak for Optagelsen, Hr. 
Redaktør. 

Ærbødigst 

Bertelsen, 
Bredsted pr. Vejle. 

Et Forslag! 
-0-

Jeg vil give Hr. Bertelsen Ret 
i, at det varer noget længe, inden 
Sagen kommer i Orden, og jeg 
spørger ogsaa: Hvor er Manden, 
der inden ret længe kan sætte Eks" 
portforeningen i forsvarlig Gang? 
- Jeg ved, at jeg ikke er Man
den. - Men da Hr. Bertelsen me
ner, det er den letteste Sag af 
Verden, idet vi blot behøver at 
følge. Hr. Sander-Larsens Forslag, 
saa vil jeg foreslaa, at jeg trækker 
mig tilbage som Medlem af ved
kommende Udvalg, og at Hr. Ber
telsen indtager· min Plads; thi det 
er ogsaa mig om at gøre at faa 
en forsvarlig Eksportforening op-
rettet snarest. I 

Smidt Nissen. 
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Undersøgelser over Aaleavl 
og Aaleracer. 

-0-

Hr. Fiskeriejer H. Struck i Pu
dagla ved Usedom, en opmærk
som Iagttager af sine Vande og 
sine Fisk, har i de sidste Aar 
gentagne Gange vist hen til, at 
man maatte skille mellem 2.,Aale
racer. I et Foredrag, han i Ber
lin i Februar 1907 ved et Fiskeri
kursus holdt over Driften af vore 
Søer, sagde han: 

"Hos A a l e n har jeg lært at 
kende en Rovrace og en Freds
race. Enhver Fiskeribruger gør 
vel i at skaffe sig Klarhed over, 
om Rovracen forefindes hos ham, 
eller om han har at gøre med en 
Fredsrace. Fredsracen udmærker 
sig ved sit fine, spidse Hoved, 
medens Rovracen eller den stor
voksende Race er kendelig paa 
dens plumpe Hovedform med bred 
Snude. I rolige Bugter, der jo 
ogsaa er os bekendt som Opholds
sted for mindre Fisf, finder vi 
Rovaalen stærkere repræsenteret 
end i den frie Midte. Medens vi 
maa betragte den som Beboer 
ved Bredden og i de rolige Bug
ter, finder vi Fredsaalen fordelt 
overalt, hvor den' finder Næring, 
der passer for den, og dens N æ
ring er mangesidig . .. J eg har 
ogsaa nu hos Hanaalene fundet 
bredhovede og spidshovede For
mer.· Det er meget let muligt, at 
Parringen mellem de enkelte Ar
ter ikke er skilte ad. Herved for
klares, at Formerne gaar over i 
hinanden, og ikke alene Formerne, 
men ogsaa Tilbøjelighederne 
Dens Kød' er meget ~kattet, dog 
er Rovaalens Kød grovere end 

Fredsaalens. Vil man fjærne Rov
aalen, lader dette sig sikrest ud
føre ved Udlægning af Mede
kroge." 

Jeg har i fornævnte Citat ude
ladt nogle Linjer. Forfatteren gør 
deri "Videnskaben" den Bebrej
delse, at den ikke gør "den prak
tiske Fiskers Anskuelse" til sin. 
Meget med Urette! Hvo der i 
80'erne og 90'erne i forrige Aar
hundrede har fulgt med ved Søg
ningen efter en Løsning paa Aal
gaaden, hvor man, stik imod de 
klare, sammenhængende Fastsæt
telser over Aalens Vandringer og 
Forplantning, altid fra praktiske 
Fiskere stadigt igen maatte høre: 
"ja, men i min Sø forplanter Aalen 
sig dog", den vil ikke undre sig 
over, at Videnskaben ved Prøvning 
af nye Meninger om Aalen gaar 
frem med al Forsigtighed, natur
ligvis uden at ville vise en saadan 
Prøvning fra sig. Hertil kommer, 
at vor Egn kun er lidet egnet til 
indgaaende Undersøgelser om Aa
len, trods det, at den hist og her 
er rig paa opvoksende Aal; men 
det er netop kun den opvoksende 
Aal, vi kan iagttage, medens de 
vigtige ungdommelige U dviklings
former og de modne Aal kun eller 
næsten kun vil findes i Oceanets 
Dybder og er for os i Tyskland 
næsten utilgængelig. 

Af saa meget større Interesse 
vil det have at erfare, at i det 
klassiske. Land for Aaleforskning, 
i Italien, er en sikker Kender af 
Aalens Naturhistorie gennem vi
denskabelige eksakte Undersøgel
ser kommen til lignende Resulta
ter som H. Struck. Professor, Dr. 
Arturo Bellini i Comacchio har 
ved Opdrætningsforsøg fundet, at 
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der fra den sædvanligt lille - bli
vende Race er at adskille en større 
voksende Race, som besidder en 
større Vandreform og bruger 61/ 2 

-7 Aar til sin Udvikling. 
A. Bellini har som Søn af Ejeren 

af det store Aalefiskeri af Lagunen 
ved Comacchio, den omtrent 1000 
Ha store "Valle Nuova", haft rig 
Lejlighed til at gøre sig fortrolig 
med Aalen, og han har allerede 
offentliggjort en lang Række af 
Arbejder om denne endnu altid 
gaadefulde Fisk. Siden 1898 har 
Bellini ved en ret omfangsrig 
Serie af Opdrætsforsøg søgt at 
naa det praktiske Maal at udfinde 
Drifts-Betingelserne for rationel Op
dræt af Aal i Lighed med den mo
derne Fiskeproduktion. 

I Comacchio udsætter man for
uden de fra Adria indvandrede 
AaI ogsaa AaIeyngel, som fanges 
paa Italiens Vestkyst i Egnen af 
Livorno; formodentlig forekommer 
de unge AaI her i større Mængde, 
fordi de nærliggende store Dybder 
i det Tyrrheniske Hav indeholder 
Legepladser for Aalen, der byder 
de egnede Betingelser for dens 
Forplantning, medens dette ikke 
er Tilfældet med den nordlige Del 
af Adria, der er for lavvandet. 

(Fortsættes.) 

Blandede Meddelelser. 
-0-

Vandfratagelse ved Fisketrans
port. "Deutschen Tages-Zeitung" 
skriver: En Mislighed ved For
sendelse af levende Fisk laa hid
til deri, at det paa Modtagersta
tione,n i Fiskefadene brugte Vand 
efter nogen Tids Forløb mistede 
sin Ilt, der igen ved alle Haande 

Manipulationer maatte tilføres det, 
fordi man ikke kunde forny Van
det. Nu har de prøjsiske Jærn
bane direktioner anvist de under 
dem staaende Stationer at efter
komme alle Ansøgninger om Af· 
givelse afVand fra Jærnbane
kran. For 1 Cbm. Vand fra disse 
Kran udredes et Gebyr af 20 Pf. 

Gø.es i Anledning af Vandtil- . 
førsien særlige Rangeringsbevæ
geiser nødig, saa udredes ogsaa 
for disse forholdsmæssige Gebyr. 
Selvfølgeligt kan der ogsaa paa 
Banegaardene afgives Vand for 
Transport af Fisk i Sejldugspres
senninger og i Specialvogne, og 
netop ved disse Transportmaader 
drejer det sig om større Mængder 
end ved Transporten i de almin
delige Fiskefade. Fiskehandelen 
og Fiskeproduktion er godt tjente 
med Jærnbanedirektionens Foran
staltninger, fordi Transporttabet 
derved vil kunne formindskes be
tydeligt. Disse var hidtil ofte me
get store og udgjorde undertiden 
mere end ~alvdelen af det for
sendte Kvantum Fisk. Skylden til 
disse Hændelser bar vistnok næ
sten altid Afsenderen, som for
synede disse Fade saa tarveligt. 
For Tiden vil det nu være muligt 
at modarbejde saadanne mislige 
Omstændigheder uJlder Vejs ved 
Indførelse af friskt Vand. For 

il' 
Forsendelse med Berlin som Gen-
nemgangsstation, vil Foranstalt
ningen vistnok næppe have noget 
Værd. Overføringen fra en Bane
gaard til en anden ved Range
ringstogene varer saa længe, at 
det ikke kan gaa an at sende Fi
skene ad denne Vej. Man vil me
get mere nu som før i Berlin lade 
Overføringen ske ved Hjælp af 
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særlige Køretøjer. Dertil maa der 
naturligvis træffes særlige Foran
staltninger; fremfor alt maa man 
i Berlin have en Tillidsperson, der 
iværksætter Forsendelsen. Netop 
ved Forsendelse af Karper, der 
for Tiden allerede har antaget en 
større Omfang, vil Foranstaltnin
gen øve en velgørende Indflydelse. 
Forhaabentlig fortsætter Jærnbane
direktionen med BortryddeIsen af 
alle Vanskeligheder og Hindringer 
ved Fisketransport. Den kan være 
sikker paa oprigtig Tak! 

Spørgsmaal! I Ferskvandsfiskeri
bladet staar der i en Artikel om 
Smelten: "Den bliver ikke meget 
over en halv Snes Tommer lang." 
- J eg tillader mig at forespørge, 
om det ikke er en Misforstaaelse 
eller en Trykfejl? 

Her i Søerne omkring Viborg 
fanges der ogsaa Smelt eller Stint 
- som vi kalder dem - til sine 
Tider i store Mængder; men aldrig 
har jeg set dem større end 3 a 4 
Tommer, en enkelt Kæmpe maaske 
5 Tommer. B. P. 

Geddens (Esox lucius) Næring, 
denne typiske Rovfisk, er, med 
Undtagelse af den spæde Yngel 
og de unge Gedder i de første 
Maaneder, tilstrækkeligt bekendt; 
jeg vil kun anføre nogle Eks
empler paa Rigeligheden af dens 
Næringsoptagelse, og det endog 
hos Gedder, som under Legetiden 
i Marts blev fangede i Ruser, og 
som allesammen havde stærkt ud
viklede, modne Kønsorganer. En 
Gedde (Rognfisk) paa 600 g. Vægt 
havde 13 Skaller af 3,0 til 7'5 Ctm. 
Længde og 3 Løjer af 5'2 til 9,0 
Ctm. Længde i Maven; Maveind
holdet vejede 16'5 g.; desuden var 
Tarmerne i hele deres Længde 

stramt fyldte med Skarn, et Bevis 
paa, at Fisken trods Kønsorganer
nes stærke U dvikling og Lege
tidens Nærhed ikke havde fastet. 
Hos de legende Rognfisk, hvis 
Kønsprodukter altsaa er fuldstæn
digt modne og flyder ud af sig 
selv, har jeg ganske vist altid 
fundet Mave og Tarmer helt 
tomme; men den legende, helt 
modne Mælkfisk havde Næring i 
Mave og Tarmer. Et andet Eks
emplar (Rognfisk) af 550 g. Vægt 
havde i Maven en Skalle paa 14 
Ctm. Længde, to smaa Skaller 
hver paa 4 Ctm. og 2 Regnløjer 
paa 2'7 og 2,\) Ctm. Længde; Mave- . 
indholdet vejede 14,75 g. Et Eks
emplar paa 500 g. havde fortæret 
3 Løjer af 6'5 til 7", Ctm. Længde. 
4 Gedder havde hver en Frø i 
Maven. Et Eksemplar af 32 Ctm. 
Længde og 200 g. Vægt (en Han 
med lidet udviklet Hoved) havde 
2 Skaller af 7 ,5 Ctm. og 4 Ctm., 
2 Løjer af 10 til 12'3 Ctm. og 5 
Regnløjer i Maven; Maveindhol
det vejede 20 g. En 32,5 Ctm. 
lang og 210 g. tung Gedde (Han 
med meget stærkt udviklet Hoved) 
havde slugt 7 smaa Regnløjer af 
2 til 4'3 Ctm. Længde. En moden 
Han af 42 Ctm. Længde og en 
Vægt af 450 g. havde i Maven en 
Skalle paa 70 Ctm., 2 Løjer paa 
". 

6 Ctm. og 9'5 Ctm. og 5 Regn-
løjer; dette Maveindhold vejede 
11'3 g. At Gedden med Forkær
lighed æder sin lige, er bekendt;. 
jeg har hos en Gedde af 7 Punds 
V ægt truffet paa en Gedde paa 
11

/ 2 Pund, og hos en anden paa 
9 Pund en saadan paa 2 Pund. 
De fortærer ligeledes Aborrer; saa
ledes fandt jeg hos en Gedde paa 
7 Pund en Aborre, af 3/4 Punds 
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Vægt. Om Sommeren æder Ged
den ogsaa en rigelig Mængde 
Suder. 

(Efter Fisch. Zeit.) 

Vildænder som Fiskefjender. 
Fra Traun skrives til "Tagespost" 
i Linz: Ligesom Uddøen af de 
en Gang saa talrige Fisk i de 
herværende Værksbække som Følge 
af Vandenes Forurening med ke
miske Substanser fra Fabrikerne 
og de jævnende, for Fiskenes Leg 
og Klækning hæmmende Regule
ringsarbejder desværre er en 
Kendsgerning, saaledes er heller 
ikke i den nærmeste Tid i Traun
floden noget indbringende Fiske
udbytte at vente, da den Fiske
yngel, som nu kun findes i ringe 
Mængde, paa Grund af den længe 
vedvarende, lave Vandstand næ· 
sten ganske fortæres af de talrigt 
tilstedeværende Vildænder. Disse 
Ænder, som hovedsagentlig kom
mer fra Bøhmen, da de dervæ
rende Fiskedamme for Størstedelen 
er tilfrosne, søger flokkevis deres 
Næring i Donau og Traun og er 
en farlig Fjende for Fiskeynglen. 
Saadan en And fortærer en utro
lig Mængde Smaafisk af forskellig 
Art. For kort Tid si~eri blev en 
And, i hvis Indre man forefandt 
19 Stkr. Fiskeyngel, 5 til 9 Ctm. 
lange, nedlagt. Deraf ses, at 
Fiskeproduktionen ved et større 
Antal af saadanne Ænder i emi
nent Grad udsættes for Fare. 

Rotter og Fisk. "Brandenbur
ger Anzeiger" meddeler' følgende: 
En for Fiskeavlere og Fiskeribe
rettigede interessant Iagttagelse 
blev gjort i Falken berg. Paa en 
Vej i Nærheden af en Udgravning 
saa en passerende et Dyr, der 

, slæbte en Fisk med sig, løbe over 

Vejen. Dyret forsvandt i et Jord
hul. U d af dette Hul blev der 
ved Hjælp af en Stok draget 30 
Stkr. Karper fra 1/2 til 1 Pund 
frem, hvoraf en Del endnu var 
levend.e. Dagen efter blev Hullet 
fuldstændigt udgravet og en stor 
Rotte dræbt ved denne Lejlighed. 
Af Fisk fandtes endnn 48 Stkr., 
alle Karper, ogsaa nogle Hoveder 
og Fiskeben. Hele Fiskeforraadet, 
der maaske var slæbt sammen til 
Vinterforraad, anslaas til henimod 
40 Pd. Rotter i Nærheden af 
Fiskedamme foraarsager efter dette 
uhyre Skade. 

Om et andet Tilfælde beretter 
"Deutsche Tageszeitnng" følgende: 
I Oktober f. A. fangedes i et Net 
en Bækforel paa omtrent 1 Kilo
gram, og som havde et paafal
dende stort Kropomfang. For at 
fastslaa, hvad Grunden var til 
denne mærkelige Foreteelse, blev 
Fisken straks skaaren op, og man 
fandt da i Maven en fuldvoksen, 
cirka 250 Gram tung Vandrotte, 
endnu fuldstændigt ufortæret, alt
saa et Bevis paa, at den var slugt 
for kort Tid siden, sandsynligvis 
levende. I det først omtalte 
Tilfælde aad Rotten Fiskene, i det 
sidste aad Fisken Rotten. 

Fiskemarkedet. 
-o-
B e r l i n, 25 •• Januar. 

Auktions- og Engrospriser i den for
. løbne Uge. 

I.evende Fi~k: 
Gedde !l2 - 7()-82 Pf. pr. Pd. 
Gedder, store, 50-6il-55 
Gedder, mellemst,,. 77-55 - 74 
Sandart. store, 96 
Sandart, usort., 76-90 
Ahorre 80 50--60,-
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Suder 
SudE'r, store, 
Brasen 
Aal 

77-90 
97-71 

50-30-41 
67-71 

Aal, meUst., smaa, 89-83-94 
Ka.rper 76- 66-70 

Ispakkede Fisk: 
Laks 260 
Ørred 156 
Sandart, usort., 98-46-88 
Sandart, store. 60 
Sandart, smaa, 74-54-60 
Aborre 42-25-32 
Aborre, smaa, 26-17-26 
Gedde 66-43-71 
Gedder, store, 47-83-45 
Gedde, meUst., 45-62-49. 
Aal, siore, 120 
Aal, mellemst., SO 
Brasen 26 
Suder, 49 
Karpe 38-46-42 

Pf. pr. Pd. 

D.F. Z. 

L e i p z i g, 15.-21. Januar. 
Levende Fisk: 

Suder, smaa, 
Aal, store, 
Gedner. uBort, 

140 Pf. pr. Pd. 
160 
100 

Foreller, smaa, 350 
Karutlser, store, 60 
Aborre, store, 60 
Brasen, store, 60 

bpakkede Fisk: 
Gedde, mort., 85 Pr. pr. Pd. 
Sandart, store, 100 
Sandart, mellet., 75 
Karudser, store, ilO 
Brasen, store, 50 
Aborre, store, 50 

F. Z. 

Laks 
BIankørred 
Ørred 

P a r i s, 25. Januar. 
9,00-12,00 Fr. pr. Klgr. 
7,00 9,00 
5,00 6,00 

Gedde 1,50-3,00 
Krebs, store, 30-40 Fr. pr. 100 Stk!'. 

mellemst. 17-22 -
smaa 10 12 

D. F. Z. 

Annonoer. 
-0-

15 a 20,000 Stkr. 
Sættefisk 

(Regnbuer) fra 6-12 Ctm. i tre 
Størrelser er billig til Salg inden 

1. April fra 
Lundskilde Fiskeri 

pr. Børkop. 

vvvvvvvv 
Det stod mig allerede for Aar tilbage 

klart, at hvad der her i Landet produce
redes af RegnbueØrred næsten overalt 
var blevet til nogle i høj Grad degenere
rede Individer, daarlig i Form og ];'arve, 
korte Gællelaag og Finner, liaet livskraf· 
tige, ikke modstandsdygtige, ja rene 
Dværgfisk. Grunden var kun at søge i 
den Maade, hvorpall. man forsynede sig 
med Rogn, der tog~s ganske i Flæng, ofte 
af altfor unge, ikke udviklede, i Smaa
damme uden Naturnæring, men ved 
Kunstfodring opdrættedE' Fisk. Dette 
gav Anledning til, at jeg her i de mellem 
25 a 30 Tdr. LaJ~d store og dybe Damme, 
der, beliggende mellem fede Jorder, er 
overordentlig rige paa Naturnæring, be
sluttede at opdrætte en Stamme gode 
Modernsk, hvad der nu er ~n Kendsger
ning. Ved af 10,000 Stk, Fisk at udsøge 
de me~t hurtigvokeendeog smukkeste 
Eksemplarer og dernæst ved aarlig fra 
11merika at importere en mindre Sending 
Rogn af Naturnsk, hvoraf jeg nu af de 
første (for 4 Aar siden indførte) kan an
vende Hanfisken til Befrugtningen og 
Blodforuyelsen. Disse har i Forhold til 
Alder opnaaet en betydelig Størrelse og 
kan nu afgive store. smukt rosafarvede, 
blodfornyede Rogn til Vaaren. Salget af 
Rogn er herfra hvert Aar i stærk Stig
ning. AnbeCalinger fra foregaaende Aar 
foreligger. Bestilling pall. Roguflll til For
aar modtages helst stra,.ks. 

Fr. Jensen, 
Lykkesholm Fiskeri, Ellested. 

1\1\1\""""" 
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Frisk, frossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

150,000 
I-aarige Orreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

. Levende Fisk, 
saasom Portionsørreder, store Hav
ørreder, Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes til Købs. 
Afhentning med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste Statsbanesta
tion. Kontant Betaling. 
(ll. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonasstrasse 3. 

Fi~k~ri~t i VamUrll~ 
modtager Bestilling paa 

øjnereg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder. ""eIIli 

?ortionsfisk Dg større fisk købes. 
N. P. P e te IO s e n, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved !'lom Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening~. - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

. ... , den 190 

Navn: Stilling: 

NB. 

Postadresse: ....... . 

K u p o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe. Pengeforse·ndelser bedes 

. dog adresserede til Fon~ningens Kasserer. Hr. Sagfører .Jnl ~ors, I{ihe. 

Trykt i ,Kolrung FOlkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Om Fredningsbælter og de fangede 
Fisk's Behandling. 

~--o-

Fra 1. Februar begynder vi alt
saa igen paa et nyt Fiskeaar, for 
de ferske Vandes Vedkommende, 
da man der maa regne med Tiden 
fra 0rredfiskeriets Begyndelse til 
Fredningstiden igen indtræffer. 
Forhaabentlig bliver 1908 Indled
ning til en Opgangsperiode for 
vort 0rred- og Laksefiskeri; maaske 
var det rigtigt at regne 1907 med 
dertil af den Grund, at den ny 
Ferskvandsfiskerilov er traadt i 
Kraft da; men i praktisk Hen
seende bliver det ikke før nu, man 
kan mærke Betydningen deraf, 
nemlig naar Aa og Bækløbene har 
faaet Fredningsbælter afsat ved 
Udløbene i Havet. At der vil 
blive afspærret med Ruser ved 
Aaniundingerne lige saa omhygge
lig nu som forhen, er der vis't 
ikke mange, der tvivler om. Saa
snart Isen ikke lægger Hindringer 
i Vejen, og der kan ventes Fangst, 

1908 

skal vi nok have hele Kompagniet 
ude. Da de Rusefiskere, som har 
drevet Fangst i Aamundingerne, 
har gjort alt, hvad de har for
maaet for at ødelægge Lakse
fiskene fuldstændigt, vilde det 
være Synd, at de i Aar skulde 
have Ulejlighed med at spolere 
mere, end de alt har gjort. Af 
denne Grund maa vi sørge for at 
faa Forholdene ordnede ved hvert 
Aaløb snarest muligt, al Nølen i 
saa Henseende er at underkende 
disse Rusers ødelæggende Betyd
ning. Der har ofte her i Bladet 
været fremført Eksempler paa, 
hvad disse Fiskere fanger af Fiske
yngel, saa jeg behøver jkke at 
fremkomme med enkelte Tilfælde, 
men kun at gøre opmærksom paa, 
at de til Tider har fanget ganske 
enorme Masser af Smaaørred. 
Paa et Punkt til, maa vi have Op
mærksomheden henvendt, nemlig 
Behandlingen af den fangede 0r
red. I saa Henseende hersker den 
Tro hos mange, at det er lige me
get, hvordan Ørreden bliver be
handlet. Det er en uheldig Fejl
tageise; en Fisk, der først er 
"forjasket og varm", kan al
drig blive nogen god Handels
vare ; en Fisk, der af Forbrugere 
betales med 1 Krone og derover, 
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maa baade være velsmagende og 
se godt ud; gør den ikke det, 
kan man ikke vente at opnaa no
gen god Pris, ligesom det skader 
Ørredens gode Renome. Enhver 
velbehandlet Fisk, som bringes paa 
Markedet, udvider Efterspørgslen, 
hvorimod en slet behandlet Fisk 
afskrækker Folk fra igen at købe 
Ørred; af den Grund maa enhver, 
der har Interesse for Fiskeri, ikke 
alene selv være omhyggelig med 
Fangsten, men ogsaa søge at for
maa andre til at gøre ligesaa. ~ 
Det gælder naturligvis for alle 
Fiskearter at faa dem saa friske 
og præsentable som muligt paa 
Markedet, men i særlig Grad maa 
der lægges Vægt derpaa, naar der 
er Tale om Fisk, hvis Pris er saa 

. høj, at det stærkt nærmer sig 
Luksus at spise den. Der ind
føres betydelige Mængder af uden
landsk Laks og Ørred, og kan 
vore egne Fisk ikke staa Maal 
med disse, maa vi selvfølgelig 
finde os j selv at beholde dem 
eller sælge til en lavere Pris. 
Skal Fisken eksporteres til U dlan
det, er det endnu værre. Selvom 
der bliver dynget Is paa, I kan det 

, ikke hjælpe; er Ørreden først blød, 
er og bliver den ved med at være 
det,· Isvandet hjælper kun til at 
gøre ondt værre. 

Spørges nn: H vad skal man da 
gøre for at bevare Fisken? mener 
jeg, man bør følge Danmarks 
Fiskeriagent i England, Kapt. Søl
lings Anvisning. Dog kan man 
ikke saa godt fuldtud følge den, 
nemlig med at udtage Indvoldene, 
hvad Hr. Kapt. Sølling ogsaa 
skriver,. kan undlades, naar det 
kun gælder at opbevare Ørreden i 
faa Dage. Man kan vistnok nøjes 

med at indpakke Fisken straks, 
man har fanget den, i Fiskepapir, 
det er vegetabilsk Pergament, og
saa kaldet ægte Pergament. For 
at skaane Fiskene for Bøjninger 
eller Tryk, kan man lægge dem 
paa et passende Stykke Træ, for 
Eks. et Stykke Cikoriekassetræ, det 
er udmærket at pakke Fisk paa. 
Naar man saa passer saa godt 
som muligt at vogte Fisken for 
Varme, vil det i Almindelighed 
være tilstrækkeligt. 

En saadan behandlet Fisk, er jeg 
sikker paa, vil blive ikke saa lidt 
bedre betalt end en Fisk, der enten 
slet ingen Ting har været om, eller 
maaske Indpakningen har været en 
Avis eller en snavset Sæk. Be
kostningen er kun nogle faa Øre, 
hvorimod det maaske kan gavne 
for flere Kroner. Ved Samarbejde 
maa vi kunne opnaa at bringe vor 
Fangst saa god paa Markedet, at 
ingen kan konkurere med os i saa 
Henseende. J eg er sikker paa, at 
hvis der bliver gjort lidt Ulejlig
hed i den Henseende, vil Prisen 
paa Ørred og Laks af sig selv 

. blive større, ligesom der 'saa van
skeligt vil blive overfyldt paa de 
forskellige Markeder, da Efter
spørgslen sOm sagt vil blive 
større. 

Hr. Kapt. ·Søllings Nletode 'er 
udførlig beskreven i "Dansk Fi~ 

skeritidende"s Nr. 38 og 39 for 
1907 . Hvis den ærede Redaktion 
vil optage den i Bladet, tror jeg, 
den vil blive læst med Interesse 
af fler~ Forenings-Medlemmer:. 
• Bramminge, i Januar 1908. 

J. Sørensen. 
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To indsendte Artikler 
om Salgsforeningen. 
-0-

Hvor bliver Salgsforeningen af? 
spørger Hr. Sander-Larsen og Ber
telsen. Jeg vil hellere sige, hvor 
bliver de af, de, som skulde levere 

· Fiskene til Salgsforeningen ? 
Paa Generalforsamlingen i Fre

dericia den 25. Maj 1907 var de 
fleste stemte for en Salgsforening, 

· og ikke saa faa indmeldte sig, 
· men ved det af Ferskvandsfiskeri

foreningens Bestyrelse indvarslede 
Møde samme Sted den 31. August 
1907, var ikke saa faa falden fra 
- hvorfor ? Ja, de med de store 
Annoncer om Køb af Portionsfisk, 
større Spisefisk og Sættefisk i 
større og mindre Partier, har sik
kert øvet deres Indflydelse paa de 
betænkelige Medlemmer. I Ef ter
aaret, da Udvalget udsendte sit 
Cirkulære til de bebudede Med
lemmer, var Antallet skrumpet til 
6 - seks. Paa den Maade kan 
jeg ikke. se, at det skulde være 
saa lige til for Udvalget at danne 
en Salgsforening. Den første Be
tingelse maa dog være, at der er 
Tilslutning. Derfor, lad os dog 
nu en Gang vise, at vi ogsaa paa 
dette Omraade kan slutte os sam
men; som Hr. Bertelsen siger, 
har Landmændene deres paa det 
tørre med Hensyn til Afsætning 
af deres Kød, Flæsk, Smør og 
Æg. Hvorfor skulde det ikke og
saa kunde ordnes paa lignende 
Maade med Afsætning af Fisk. 
Nej, lad os ikke spørge om Per 
eller Poul er med, paa den Maade 
kommer vi ingen Vegne. J eg sy
nes ikke, som Hr. Bertelsen, at vi 

. behøver at lede efter Mændene, 

nej, jeg tror yi har dem, jeg tror, 
Udvalget vil og kan arbejde for 
den Sags Løsning, naar bare der 
er tilstrækkelig Tilslutning fra Fi~ 
skerierne. Hr .. Bertelsens Anbefa~ 
ting om at nedlægge Fiskerierne, 
er der vist ikke mange, der har 
Lyst til at følge. 

Paa Forhaand Tak for Opta,. 
gel sen. 

J. Sørensen, . 
Ny Mølle Fiekeri pr. Ringkøbing. 

* * * 
Ved Generalforsamlingen i For~ 

aaret 1907 angreb Hr. Bertelsen 
det daværende Udvalg for Dan~ 

nelsen af en Eksportforening,fordi 
det intet havde udrettet, og ved 
den Lejlighed raadede Hr. B. til, 
som eneste og bedste Middel til 
Frembringelse af bedre Konjunk
turer for Fiskerierne, at afvente 
det Tidspunkt, da en stor Del af 
disse var blevet nødt til at holde 
op, bukkende under for Konku
reneen, og det Tidspunkt, spaaede 
Hr. B., vilde komme før eller 
senere. 

Naar Hr. B. nu i "Medlemsbla
det"s Nr. 3 tager Skeen i den 
anden Haand og indtrængende 
raader os til at danne en Salgs~ 
forening, da det er saa let som 
Fod i Hose, ja, saa ligger den 
Tanke, med ovenstaaende i Erin
dring, nær: mon det nu skulde 
være blevet Hr. B.s Tur til at 
lukke, og mon ikke hans Omven
delse i saa Fald skyldes, at Dø
den synes ham vel haard. Naar 
Hr. Bertelsen i sin Tid havde Mod 
til at komme med fornævnte Raad, 
saa burde han have været "Mand" 
for, naar Turen kom til ham, at re
signere og finde sig i sin Skæbne, 
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uden at bortødsle fire Spalter af 
Foreningens ret kostbare Papir. 

Iøvrigt skulde jeg slet ikke have 
taget til Orde, saafremt Hr. Smidt 
Nissen ikke havde tilbudt Hr. R 
et af de iøvrigt ikke misundelses
værdige Mandater som Medlem af 
omtalte Udvalg, men for det Til
fælde, at Hr. Rmaatte være vil
lig til at overtage Mandatet, skal 
jeg tillade mig at. gøre opmærk
som paa, at Sagen næppe er saa 
lige til, idet Rest-Udvalget ogsaa 
maa have et Ord at sige, og jeg 
for mit Vedkommende vil næppe 
kunde samarbejde med Hr. Ber
telsen, efter den Anskuelse han 
gjorde gældende paa Foraarsgene
ralforsamlingen i 1907. 

ÆrbvJdigst 

G. }'ensmark. 

Aaleopdrætning i Italien. 
-0-

(Fortsat.) 

Det, som vi i Bladets Nr. 3 
meddelte om "Undersøgelser over 
Aaleavl og Aaleracer", var taget 
fra "Deuts. Fisch.-Zeit."; vi fore
trækker imidlertid at lade Hr. Dr. 
J o h s. S c h m.i d t faa Ordet og 
tillader os derfor efter "D a n s k 
Fiskeritidende" at meddele 
det væsentligste af hans Artikel 
om "Aaleopdrætning i Italien". 

Han skriver herom: 
Hvad det gælder om ved kun

stig Opdrætning af Aal, er med 
mindst mulige Udgifter hur
tigst muligt at faa Ynglen 
o m d a n n e t t il B l a n k a a l, der 
vel at mærke bør vej e s a a m e-

. g e t s o m m u li g t. Forholdet er 
nemlig som bekendt det, at Pri
sen pr. Pd. stiger i høj Grad med 

tiltagende V ægt af den enkelte 
Aal, saa at f. Eks. 10 Pund AaJ., 
der kun bestaar af 10 Stkr., jo 
koster langt mere end 10 Pd., der 
bestaar af 50 Stykker. Nu bliver 
Hanaal imidlertid langt fra saa 
store, d. v. s., langt fra saa værdi
fulde som Hunaal, hvad der maaske 
bedst bliver klart, naar man hører, 
at der paa et Pund i Almindelig
hed ikke gaar mindre end 5 blanke 
Hanaal, medens Hunnerne kan naa 
en V ægt af adskillige Pd. pr. Stk. 
Alle store Aal, d. v. s. alle de AaI, 
der opnaar de høje Priser, er alt
saa Hunner, og det er derfor ind
lysende, at hvis man ønsker at 
faa det størst mulige Antal Pund 
Aalekød ud af sin Opdrætning, da 
bør man kun opdrætte Hunaal, og 
saa vidt muligt ikke Hanaal; thi 
disse vil jo blot under Opvæksten 
lægge Beslag paa den . Plads og 
Næring, som burde forbeholdes de 
ulige værdifuldere Hunaal. Men 
dette har man hidtil ikke kunnet 
gennemføre, eftersom ingen Mid
ler til at adskille Hanner og Hun
ner hos de smaa Aaleunger var 
bekendt. Derfor hører det til et 
af B e 11 i n i s v i g t i g s t e R e s u I
t a t e r, at det er lykkedes ham 
ved nøjagtige Undersøgelser af 
Aaleynglens Størrelse at vise, at 
det virkelig kan lade sig gøre, 
selv hos smaa endnu gennemsig
tige G l a s a a l, a t s k ill e H a n
ner fra Hunner. Hvis denne 
Opdagelse er rigtig, hvad der vel 
ikke er nogen Grund til at tvivle 
om, vil man let forstaa, at man 
ved Aaleopdrætning nu kan ar
bejde med ganske anderledes Sik
kerhed, end det tidligere var mu
ligt. Kort sagt, man kan nu, for 
at drage en iøvrigt meget beret-
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tiget Sammenligning med Land
bruget, fjærne Ukrudtet fra sin 
J ord; thi i det rationelle .Fiskeri
brug, er Aalehannerne ikke at 
regne for stort andet end Ukrudt, 
der optager Plads og Næring, uden 
at yde et tilsvarende Udbytte. 
Bellini fraraader da ogsaa Opdræt
ning af Hanaal, efter at han har 
lært at adskille Kønnene hos Yng
len. 

Bellinis Forsøger iøvrigt fore
tagne paa følgende Maade. Han 
indretter sig. 15 adskilte Smaa
damme, der i Størrelse varierer 
fra 175 til 525 Kvadratmeter. Til
sammen har Dammene, der til at 
begynde med naturligvis er ganske 
tomme for Aal, et Areal af knap 
'/10 Hektar, d. v. s. omtrent 11/4 
Tønde Land, og Dybden i dem er 
gennemsnitlig 80 Centimeter (ca. 
30 Tommer). For at undgaa at 
Aalene dræbes, naar Vandet fry
ser, graves der midt i hver Dam 
et 3 Meter dybt og lige saa bredt 
Hul, hvori de da finder et sikkert 
Tilflugtssted for Vinterkulden. 

• (Fortsættes.) 

Blandede Meddelelser. 
-0-

"Klein.Teiehwirtsehaft", P r ei s
g e k r ø n t e S c h r if t von E r n s t 
Weber, Landsberg a.Lech-Sandau. 
Preis Mk. 1. (Kan faas for Mark 
1,05 franko, Indbetaling pr. Post
anvisning, hos Forfatteren, For
lagsboghandelen Gg Versa, Lands
berg a.' L. og enhver Boghandel i 
Tyskland). Skriftet er udkommet 
allerede 1904. 

Denne Meddelelse frem~ommer, 
fordi vi fra nogle af Foreningens 
Medlemmer er bleven anmodede 

om, dels at skaffe Prisskriftet og 
dels at give fyldestgørende Med
delelse om, hvor man skal hen
vende sig for at faa det. 

En godt kendt dansk Mand, der 
omfatter Dambrugets Udvikling 
med levende Interesse og For
staaelse, har skaffet os Brochuren, . 
og han skriver om den: " Ved 
flygtig Gennemsyn synes jeg, den 
byder for lidt altfor lidt - for 
Forelavl. J eg tror, vi har bedre 
Oplysninger her hjemme - " 
- Han har Ret! Om Forelavlen 
byder Skriftet altfor lidt. Vi skal 

om muligt senere omtale 
Prisskriftet nærmere r vort Blad. 

Red. 
Cirkulære til samtlige Amt· 

mænd. I Finansaaret 1907-OB 
kan· der til Indplantning af Fiske
yngel i salte og ferske Vande an
vendes et Beløb af indtil 25,000 
Kr. af Statskassens Midler. Til
skud til Indplantning, som for de 
salte Vandes Vedkommende skal 
foregaa under Tilsyn af Fiskeri
kontrollen og for de ferske Van
des Vedkommende under Tilsyn 
af den tilsynsførende med Over
holdelsen af Bestemmelserne i Lov 
af 4. Maj 1907 om Ferskvands
fiskeri, kan udenfor Limfjorden 
kun ydes, naar der paa de paa
gældende Steder er oprettet Ved
tægter for de salte Vandes og Re
gulativer for de ferske Vandes 
Vedkommende. Vedtægter og Re
gulativer skulle indeholde efter 
Landbrugsministeriets Skøn betryg
gende Fredningsbestemmelser for 
de indplantede Fisk. I Limfjorden 
viI det paa Steder, hvor Indplant
ning finder Sted, blive forbudt at 
anvende ethvert Slags Flyndervaad 
og Torskevaad i Tiderne hehholds-
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vis fra 15. Marts til 1. November 
og fra 1. Marts til 1. December, 
og ville derhos de i § 15 i Lov 
af 4. Maj 1907 om Saltvandsfiskeri 
fastsatte Mindstemaal for Fisk 
blive forhøjede, for saa vidt an~ 

gaar de Arter, som indplantes. 
Det vil blive krævet, at der for de 
Vande, hvor Indplantning finder 
Sted, skal afgives statistiske Op~ 
lysninger om Udbyttet af Fiskeriet 
efter Ministeriets nærmere Bestem~ 
melse. 

Ansøgninger om Tilskud, led~ 

sagede af Oplysninger om, hvilke 
Fiskearter der ønskes indplantede, 
samt om hvor stort et Bidrag, der 
vil blive ydet af Andragerne selv, 
skulle stiles og indsendes til Land~ 
brugsministeriet og maa for at 
kunne komme i Betragtning være 
indsendte inden den 15. Februar 
d. A. 

Idet man anmoder d'Hrr. Amt
mænd om hver for sit Amts Ved
kommende paa hensigtsmæssigste 
Maade at bringe foranstaaende til 
almindelig Kundskab, undlader 
man ikke at tilføje, at et Antal 
Eksemplarer af nærværende Cir
kulære vil blive tilstillet d'Hrr. 

Landbrugsministeriet, den 27. Januar 
1908. 

Ole RWIi'iel1. 

At vi kundgør foranstaaende 
Skrivelse paa saa sent et Tids
punkt, har sin Grund i, at vi 
først modtog den den 31. Januar, 
da Bladets Nr. 3 for 1. Februar 
var trykt. Red. 

II vorledes Brud paa Fiskerilo
vene straffes i andre Lande. I 
Cork, Irland, blev tre Personer 
hver idømt Bøder paa 900 Kr., 
fordi de den 11. Maj 1907 ulov
ligt havde fisket Laks med N et 

Floden Lee mellem Kl. 6 Lørdag 
Morgen og Kl. 6 Mandag Morgen, 
hvilken Tid er bestemt for Uge-
fredning. E. L. 

(Svensk Fiskeritidsskrift. ) 

Naturgescbicbtlicbe Tafeln von 
Dr. W. Raschke. Nr. 5 TafeI 
der Siiszwasserfische, Nr. 6 Tafe} 
der Seefische. G r a s e r s Verlag 
in Annaberg. Preis der TafeI 1'20 
Mark. Tavlerne, der med Hensyn 
til Tegning og Kolorering er til
fredsstillende er ogsaa at faa op
klæbede paa Lærred og kan tjene 
til at gøre den naturhistoriske Un
dervisning om Fiskene levende. 

AaI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

.. (Fiseh. Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-o 

København, 8. Februar. 
40-60 Øre pr. Pd. 

100 125 
40-70 
20-30 

350-450 Øre pr. 100 Stk. 

B e r l i n, 2.-8. Februar. 
Ijevende Fisk: 

Gedde 91-78-97 Pf. pr. Pd. 
Gedder, store. 60-72 
Gedder, mellemst., ' 80 84 
Sandart. store, 9] 

Sandart" mellemst., 120 
Sandart, smaa, 144 
Sandart, usort., 161-132 -
A borre 79--90 
Aborre. smaa, 70-74 
Sud"r, store, 71 95 
Brasen 40-29-41 

. Karper 55 77 

ISJlakkede Fisk: 
Laks 270 Pf. pr. Pd, 
Forel 76 )U5 
Ørred 178 
SaudarL \\",)rt., ,72-106 
Sandart, mellemst., 1211 
Sandart, smaa,' 60-ni 
Aborre 40-54-49 
A borre, smaa, 28 
iGedde 56-72-62 
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Gedder, store, 
Gedde, mellst., 
Aal, smaa, 
Brasen 
Karpe 

45-56-37 
81 
68 

30-24-25 
56-68 

P a r i s, 8. Februar. 
Blankørred 7,00 -10,00 Fr. pr. Klgr. 
Ørred 3,00 6,00 -
Gedde 1,50-2.75 
Krebs, store, 24-80 Fr. pr. 100 Stkr. 

mellemst. 15-20 -
smaa 10 12-

D. F. Z. 

Annoncer. 
-0-

En godt anbefalet, ædruelig 
og paalidelig 

1iskerlasslstent 
kan antages til 1. eller 15. Marts 
paa Lykkesholm Fiskeri. 

Man henvender sig til 
Fr. Jensen, 

Ellested Station. 

Tilbud 
med P,ris og Størrelse paa Tusinde 
Sætte-Karper og -Suder samt 
Geddeyngel bedes sendt til Bla
dets Kontor inden 14 Dage. 

150,000 
I .. aarige Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. Donlaschke, Fischhandlung, 

Berlin, Jonasstrasse 3. 

16 a 20,000 Stkr. 
Sættefisk 

(Regnbuer) fra 6-12 Ctm. i tre 
Størrelser er billig ti] Salg inden 

1. April fra 
LundskUde Fiskeri 

pr. Børkop. 

vvvvvvvv 
Det stod mig allerede for Aar tilbage 

klart, at hvad der her i Landet produce
redes af Regnbueørred næsten overalt 
var blevet til nogle i høj Grad degenere
rede Individer, daarlig i Form og Farve, 
korte Gællelaag og Finner, lidet livskraf
tige, ikke modstandsdygtige, ja rene 
Dværgfisk. Grunden var kun at søge i 
den l\Jaade, hvorpaa man forsynede sig 
med Rogn, der toges ganske i Flæng, ofte 
af altfor unge, ikke udviklede, i Smaa· 
damme uden Naturnæring, men ved 
Kunstfodring opdrættede Fisk. Dette 
gav Anledning til, at jeg her i de mellem 
25 a 30 Tdl'. Land store og dybe Damme, 
der, beliggende mellem fede Jorder, er 
overordentlig rige paa Naturnæring, be
sluttede at opdrætte en Stalllme gode 
Modol'fisk, hvad der nu er en Kendsger
ning. Ved af 10,000 Stk. Fisk at udsøge 
de mest hurtigvoksende og smukke8te 
Eksemplarer og dernæst ved narlig frit 
Amerika at importere en mindre Sending 
Rogn af Naturfi8k, hvoraf jeg nu af de 
første (for 4 Aar siden indførto) kan an
vende Hanfisken til Befrugtningen og 
BlodfornyeIsen. Disse har i FOlhold til 
Alder opllaaet en hetydelig Størrelse og 
kan nu afgive store. smukt· rosafarvede, 
blodtornyede R.ogn til Vaaren. Salget af 
Rogn er herfra hvert Anr i stærk Stig' 
ning·. Anbefalinger fra foregaaende Aar 
foreligger. Bestilling paa Rognou til For· 
nar modtages helst straks. 

l<~r. Jenøen, 
Lykkesholm I<'iskeri, Ellested. 

1\1\1\/\1\1\1\/\ 

Fi~k~ri~t i VamUfllD 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sætteftsk 
af ø r r e d samt Sætte6sk af 
__ Karper og Suder. ~ 

, ?ortionsfisk og større fisk købes . .. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 
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Unge Jtal, 
· ........................ . · ........................ . 
Russisk -Degra Smørelse 

(eget Fabrikat) 
gør alt I.ædertøj fuldstændig 
van d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

5--8 Ctm. lange, leveres :rtIarts~ 
April med garanteret l e ven d e 

Ankomst. 
Egner sig til Udsættelse i ethvert 

Vand: Søer, Aaer, Tørvegrave, 
Mærgelgrave og Damme 

PrØv den, men efter Brugsanvisnin-
gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. -- Faas iDaaser 
'/u og' 1/4 til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Ørfl pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, -- saadanne Bøtter leveres 
emballage- og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60Ø. i Frimærker sendes 
Dem orngaaende 2 Kvart-Daaser porto
frit til Prøve. 

==== under Kultur. ==== 
16 Kr. pr. 1000 Stk. med Rabat 

ved større Poster. 
F i s k e r i e t, Vamdrup, 

(N. P. Petersen.) 

}'risl{, frossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. Fryseriet "Limfjorden", 

Telefon 517. Glyngøre. 

· ........................ . Telegramadresse: Fryseriet. · ........................ . 

levende 
TIsk 

saasom Portionsørre-
. der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon,.. 
tant Betaling. 

G. Donlasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N: W. 21; J onas
strasse 3. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk·, 
Regnbue· og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su· 
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Telefon Nr. 7. 

Frisk frossen 

Fi~k~f~rr~r 
kan bestilles nu 

til Aftagelse i Løbet af 
Sommeren . 

For prima friske 
Varer garanteres. 

1. fl. )tehlsen • Co" 
Fiskeeksport, 

Røgeri, Fryseri, 
Struer. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

. 1'rykt i .Kolding FolkeblQJi". BOlltrykkeri, Kolding. 
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Om Fiskeri-Regnskab 
med del'til knyttede 

Bemærkninger om Forsøgsstationen 
og Grnsklækningen. 

-0-

Idet jeg fremkommer med ef ter
staaende Anvisning til at føre nøj
agtigt Regnskab ved vore Dam
kulturer, er det ikke for at sige, 
at her er en Anvisning, som en
hver Fiskemester maa bruge;. men 
jeg fremlægger den kun for at faa 
noget frem paa dette Omraade, da 
det sikkert er et svagt Sted hos 
mange af vore Fiskerier, som maa 
afhjælpes, hvis Driftsmaaden med 
Rette skal kaldes ~rationel ", hvad 
der er nødvendigt for et godt Ud
bytte. Vi arbejder og slider for 
at faa fast Grund under Fødderne 
i denne Henseende og dermed for 
at skaffe os selv en holdbar Livs
stilling, 

J eg vil bede alle, baade Fiskeri
ejere og Fiskemestre, som kan 
give Anvisning paa en lettere og 
bedre Maade at føre Fiskeri-Regn
skabet paa, at fremkomme med 
denne her i Bladet, da jeg er vis 
paa, at det rped Glæ~e vil blive 
optaget. 

Regnskabet over Fiskebesætnin-
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gen j Ha u g a a r d Fiskeri fører I 
jeg paa følgende Maade: J eg har 
en "Dambog", en "Foderbog" 
og en "Kontrolbog". 

Dambogen 
har jeg delt i to Afdelinger, saa
ledes som efterfølgende Anvisning 
antyder: 

1. Afdeling. Dam Nr. 17. 24:50 U-Alen. 

, l' "\ ' ',- " laIt II' F;a I' ~nlll~rkll;nger,;1 Dato I Pund I ~ , 
Dato Antal, ,'"O! D Ek k' li d T' "'''''' 1;3 

I Pd 
'\ Art, :1 ~,"-11 A utal; am I' f, 8. van~ 'ehg III u· ,Il- I ~ § 5 

udsat., . . I, t2 II Stk. I N r, at udfi ske. I. fisket. I vækst.! R H ~ 

Anmærk-

ninger. 

1907' i I !' i!1907! I 
3/10 ; 800 I Bæk i 7 1 5600 ; 21 111/2 Aarsfisk'!l ~/12 ; 350 I 4'8 

2. Afdeling. Dam Nr. 4:6. 14:86 D~Alen. 

Dato i 

I Antal udsat I A,t·1 
li Dato l, Størrelse i Centimeter. I ' 

Anmærk- II' , Anmærk-
, ud· :'~'~T--I-' I 1% 

Yngel. I Stk. Ilinger. !~fisket'l 4-6 I ti-8 8-10 ;10-121 ningel'. 

1907 I I :119071 i, I ! I 
14000 , Bæk I Da~a~~~t~en il 1 2050 ! 307511000 l 175\45 

Af Dambogen kan jeg altid 
se, hvormange Pund og Stkr., vi 
har, samt Fiskenes Alder, og i 

, hvilke Damme de har gaaet tid
ligere; kort sagt: jeg kan følge 
dem fra Klækkehus til Special
vogn. 

Naar en Dam udfiskes, og Fi
skene sorteres og vejes, bruger vi 
at binde et Stykke almindeligt Pap 
fast ved Vægten, og paa dette op
noteres saavel Antal Pund som i 
hvilke Damme Fiskene udsættes. 
Er Dammen tømt, indføres det op
noterede i Dambogen. 

Det er en Selvfølge, at Resul
tatet først opgøres, saa at det 

'kan ses, hvor stor Tilvæksten har 
været, og hvor mange Pd. Foder, 
der er brugt for at frembringe 1 
Pd. Ørredkød. Dette sidste udvi
ser "Foderbogen". " 

Altsaa: Naar man har noteret 
Foderforbruget hver Dag, da læg-

ger man disse Pund sammen og 
dividerer det udkomne med Til
væksten, og Gennemsnitsforbruget 
fremkommer. 

N aar man daglig har sørget for 
at holde sine Bøger i Orden og 
indføre den Smule Tal i dem, 
som jeg nu har omtalt, har jeg 
gjort den Erfaring, baade for mit 
eget og mine Medhjælperes Ved
kommende, at vi alle, naar Tiden 
kommer, er optagne og spændte 
paa at se Resultatet, og det i den 
Grad, at vi glemmer baade Regn, 
Rusk og Kulde. 

Se, det letter Arbejdet! 

Foderbogen 

er indrettet saaledes som omstaa
ende Anvisning antyder. 

Foderet vejes til h v e r D a m og 
opnoteres i en lille Notebog, vi 
har i Vestelommen. Det opnote
rede indføres efter endt Fodring i 
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Anvisning paa Foderbogen. 

Foder I Nr) .. 1.:
1

. Nr. 2. i Nr. 3·1 Nr. 4./' Nr .. 5.
j

l Nr. 6. 'I·· Nr. 7. j I 
Dato. l d. Pd. I Pd. i Pd. ,Pd. Pd., Pd. osv. OS v, 

1908 ! 

I 
15/

2 10 8 5 6 
16/ 8 l 6 4 5 2 

Foderbogen, der saa helst skal 
stemme overens med "Kontrol
bogen " . N aar vi altsaa en Gang 
maanedlig lægger Pundene sam
men i Foderbogen, skal det ud
komne stemme overens med det 

. samlede Antal Pund i Kontrol
bogen. 

Kontrolbogen 
er ligesom Dambogen delt i to 
Afdelinger. 

I f ø r s t e A f d e li n g indføres 
alt Foder, der efter Modtagelsen 
bliver vejet, bl. a. for at kontrol
lere Foderleverandørerne og f o r 
at faa muligt indtrufne Fejl 
straks afhjulpne. EtlilleSvind 
vil der jo som oftest fremkomme. 
N aar dette er fradraget Leveran
dørens Nettovægt, og' Foderets 
Pris + Fragt og Returfragt er 
indført, kan jeg se, til hvilken 
Pris vi har Foderet. 

I anden Afdeling indføres 
Salg af Fisk og Æg. Efter at vi 
har sorteret Ynglen anden Gang, 
bliver den ogsaa vejet, og derefter 
bliver Besætningen af større Fisk 
sorteret og vejet, hvilket jo skal 
ske en Gang alligevel ind mod 
Vinter. Alt, hvad der endnu ikke 
har naaet Spisefisk's Størrelse, be
regnes som konstant Besætning 
og overgaar til næste Aar. Hvad 
der staar færdigt eller allerede er 
solgt, lægger jeg sammen, saavel 

I 
! : 
i I 

12 15 20 

I 10 12 I 18 I 

I for Pundenes som Kroner og Ørers 
Vedkommende. Udgifter til Foder 
og Lønninger fradrages, og jeg 
kan da hvert Aar efter en saadan 
Opgørelse nok gøre mig et Be
greb om, hvordan Sagerne staar; 
og det maa enhver Fiskernester 
og Fiskeribestyrer efter min Me
ning være klar over, dersom hans 
Driftsledelse ikke skal falde ind 
under det, man kalder "B li n d
d r i f t" . J eg tillader mig endnu 
en Gang at opfordre til at frem
komme med Anvisning paa et let 
og nøjagtigt Regnskab til Brug 
ved vore Damkulturer, 

Af Hensyn til Selskabet, Fiske
rnestrene er ansat hos, maa de 
allervigtigste Tal holdes hemme
lige, hvad enten de er høje eller 
lave; og jeg tror ikke, det er noget 
Selskabs eller nogen Fiskeriejers 
Pligt at fremlægge disse Virkelig
heds-Tal. Derimod tror jeg, og 
flere med mig ~ at disse Tal 
skulde fremkomme fra 

Forsøgsstationen. 
Længe har vi nu ventet og ven

tet, først efter at faa en saadan 
Anstalt, og nu efter at høre noget 
fra den. Sommeren gik, og Vin
teren kom, men endnu intet. Det 
begriber jeg ikke. Jeg havde ven
tet at høre, hvilke Resultater der 
var opnaaed~ med Ynglen, hvor 
mange pet. levende, og under 
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hvilke Forhold de var fremkomne, 
hvor meget det kostede at produ
cere et Pd. Ørredkød, hvad Slags 
Foder, der var brugt, m. m. Jeg 
har forstaaet det saaledes, at Hr. 
Magister Otterstrøm var Lederen 
af Forsøgsstationen, men fra ham 
har jeg i Stedet for i "Fersk
vandsfiskeribladet"s Nr. 3 læst et 
Referat om 

Grusklækning. 
Med al Ære og Respekt for Dr. 

Walter Heins Forsøg og Hr. Ma~ 
. gister Otterstrøms Referat, hvoraf 

jeg indrømmer, at jeg ogsaa kan 
lære noget, kan jeg dog ikke lade 
være at komme frem med det 
Indtryk, en saadan Artikel har 
gjort paa mig og flere af mine 
Kolleger. Den bringer os arbej
dende Fiske-Klækkere og -Opdræt
tere næsten til at fortvivle; thi 
efter det saa velvilligt fremstillede, 
ser det ud, som om alt, hvad der 
hidtil er fremkommet af Klække
anstalter, er forfejlet, o"g at der 
ikke findes {m i Danmark, der 
duer. 

Men det er ikke saa galt, som 
det ser ud til. Ved Dr. Heins 
Forsøg er som Kontrolapparater 
anvendt kaliforniske Truge, og 
skønt der mellem disse og vore 
almindelige Klækkehuse med Bord 
og Bakker, efter mit Kendskab, 
er en meget betydelig Forskel, 
saa kan vi dog rigtig godt bruge 
det, vi har, naar vi blot har vor 
0pmærksomhed henvendt paa de 
Bteder, hvor det kniber med at 
klare sig; og jeg anser det ikke 
for nødvendigt at gaa over til 
Sten og Grus. Thi, selvom dette 
er mere n a t u r li g t, saa er det 
fremstillede efter Dr. Heins For-

søg ove rn a tu r ligt, - jeg havde 
nær sagt: unaturligt ; thi jeg 
har aldrig i Kolding-Nebel Aa set 
Smaafisk af den Alders Størrelse, 
som Dr. Hein har produceret, 
skønt Ynglen her ogsaa er kom
men frem mellem Grus og Sten. 
J eg vilde gerne se den Mand, der 
kan arbejde med en Million Æg i 
Grus og faa mere ud af det end 
ved den nu benyttede Fremgangs
maade, ved hvilken man samtidigt 
maa sørge for, at alt andet ved 
Fiskeriet bliver passet. 

Det er mærkeligt at læse den 
Sammenblanding, der forekommer. 
i nævnte Stykke. Først skal al 
Ting være naturlig, og saa begyn-

. des der alligevel med Fodring af 
Miltvand, og tilsidst skal det helst 
være Teglsten i Stedet for Grus. 
Hvorfor saa ikke blive ved det, 
vi har, naar vi sætter alt ind paa 
saa god en Behandling, som det 
paa nogen Maade kan lade sig 
gøre; er omhyggelig fra første 
Færd og, som man nu de fleste 
Steder gør, dækker Æg og Yngel 
og vænner denne lidt efter lidt til 
Lyset og saa i Stedet for Milt
vand benytter Naturen til at 
hjælpe disse smaa Skabninger til 

. Føde. Min bestemte Mening er, 
at som Regel kommer den meste 
Yngel for sent i Dammene. Jeg 
holder paa, at Ynglen hellere skal 
udsættes, f ø r Halvdelen af Blom
mesækken er opbrugt, end efter. 
J eg kan ikke forstaa, hvorfor den 
skal være indespærret, efter at den 
har indtaget den opretstaaende 
Stilling. Før den' Tid er der ingen 
videre Uro blandt Ynglen og alt
saa ingen unaturlig Tæring af 
Blommesækken ; men efter den Tid 
bliver der Uro blandt den, selv 
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ved den mindste Forstyrrelse, hvad 
der fremkalder Tæring af Blomme
sækken. 

Naar Dammene er gjort omhyg
geligt rene og befriede for Fiske
fjender har ligget tørre og er 
blevne udluftede og gennemtrængte 
af Frosten, eventuelt kalket, 
hvor Bunden trænger til det 
og endelig opstemt i god Tid, 
maaske ogsaa gødet lidt ved Kan
terne mon det ikke er lige saa 
nær de naturlige Forhold? Det 
forekommer mig, at de omtalte 
Forsøg nærmest maa betragtes 
som Laboratoriums-Arbejde, og 
dette venter jeg ogsaa meget efter, 
at vi faar noget af; thi selvom 
de tyske Forsøg er aldrig saa gode, 
vilde jeg dog ønske, det var de 
danske Laboratorier og Forsøgs
anstalter, der foretog dem. Det 
kunde jo f. Eks. ad den Vej være 
interessant at faa lidt at vide om, 
hvilke Stoffer en Ørreds Natur
næring bestaar af; thi det er jo 
ikke nok, at vi faar ret gode Re
sultater frem med Hensyn til Fi
skenes Form og det størst mulige 
Antal pCt. af Yngel, Sættefisk og 
Spisefisk, men det vil vist særligt 
knibe med at frembringe gode 
Kvaliteter. Jeg haaber og venter 
fremdeles noget fra Forsøgssta-
tionen. 

M. ltIunk, 
Fiskemester ved Haugaard Fiskeri 

pr. Ejstrup. 

Kort Gensvar! 
~o--

Maa jeg i Gensvar til Hr. Smidt 
Nissens Udtalelse i Fiskeribladets 
Nr.3d. A. først bemærke, at naar 
Hr. S. Nissen tilbyder at trække 

sig tilbage til Fordel for mig, saa 
betakker jeg mig for den tiltænkte 
Ære; min Tid . er for optaget til, 
at jeg kan beskæftige mig med 
Ordningen af en Eksportforening. 
Hr. S. N. kan jo heller ikke saa
dan uden videre afstaa et betroet 
Mandat; det er jo Generalforsam
lingen, der vælger sine Tillids
mænd. Det er nu anden Gang, 
Hr. S. N. er rede til at gaa ud af 
Udvalget. Forstaa det, hvo der 
kan! 

Til Hr. Fensmark vil jeg der
næst sige, at han maa have mis
forstaaet mig paa Generalforsam
lingen i Foraaret 1907. Jeg hen
stillede da, om det ikke vilde være 
rettest først at oprette lokale Salgs
foreninger. Disse kunde saa siden 
slaa sig sammen, og paa den· 
Maade kunde vi saa faa im fælles, 
stor Salgsforening. Men noget 
skulde der gøres snarest, ellers 
vilde flere Fiskerier sygne hen, 
hvad desværre ogsaa er sket. 
Jeg tør maaske oplyse, at jeg og 
flere Mænd siden den Tid har op
rettet en lokal Salgsforening, og 
jeg kan forsikre Hr. Fensmark, at 
jeg og Ravning Fiskeri er i bedste 
Velgaaende, og at det langtfra er 
min Tid at lukke. Maa jeg til Hr. 
F.s Bemærkning om, at der er 
ødslet 4 Spalter af Foreningens 
kostbare Papir i Anledning af mit 
Skriveri, bemærke, at det, jeg har 
skrevet, vel kan være lige saa 
værdifuldt, som det Hr. F. kom
mer frem med i sine Modbemærk
ninger. 

Der er særligt fremhævet, at saa
fremt der ikke kan regnes med al
vorlig Støtte fra de mindre Fiske
rier, da vil Tanken om en Salgs
forening i det store ikke blive rea-
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liseret. Fiskerierne maa selv tage 
Initiativet. 

J eg ved det ikke; men det staar 
for mig, som om de store Fiskerier 
helst vil undgaa en Salgsforening. 
Disse er for Tiden Mellemhandlere, 
hvilket formentlig vil ophøre, naar 
der bliver en Salgsforening. 

Bredsten, 18. Februar 1908. 

Bertelsen. 

Hermed sluttes denne Polemik! 
Red. 

A a le o P d r re t n i n g i It a li e n. 
Af Dr. phil. JOh.8 Schmidt. 

-0-

(Fortsat.) 

Ved omhyggelige Maalinger af 
et stort Antal ganske unge Glasaal 

. havde B ellin i fundet, at de for
deler sig efter Størrelsen i tre 
Grupper, og han kalder dem her
efter store, middel og smaa 
(Længde henholdsvis 56-~61, 56 
-73 og 78-84 Milimeter).*) 

I det hele indplanter Bellini godt 
1600 Glasaal i sine 15 Forsøgs
damme og saaledes, at hver Dam 
faar fra 51 til 115 Glasaal. I en 
enkelt Dam plantes der kun Glasaal 
af samme Gruppe, hvorved han 
opnaar at kunne følge de tre Grup
pers Skæbne hver for sig. Prin
cipet i Opdrætningsforsøgene er 
nu, at der bliver givet de forskel
lige Dammes Aaleyngel forskellige 
Livsbetingelser, for at man herved 
kan faa oplyst, hvilken Maade der 

*) Anmelderen' maa her bemærke, at 
han ikke ved Rine omfattende 1\1aa
linger af Glasaa.l fra Nordevl'opa 
har iagttaget en saadan Gruppefor
deling; men Sagen vil med Bellinis 
Resultater for øje blive taget op til 
fornyet UnderSØgelse. 

egner sig bedst, d. v. s., giver det 
største Pengeudbytte. Saaledes la
der Bellini Aalene i nogle af Dam
mene fodre kunstigt (med tørret 
Okse- eller Hesteblod, Milt, Lunge 
o. s. v.), i andre ikke. I nogle 
Damme sætter han flere Aaleunger 
end i andre, eller han prøver at 
indsætte forskellige andre Fiske
arter for at se, hvorledes Aalene 
trives sammen med dem osv. 

Opdrætningsforsøgene, som paa
begyndtes i 1899, fortsattes i nogle 
Aar, indtil de afsluttedes i 1906, 
efter at Aalene' var blevne til 
Blankaalog indfangede. Af de 
talrige ved Forsøgene vundne Re
sultater kan her kun anføres nogle 
enkelte af særlig økonomisk Be
tydning. 

De s m a a Glasaal bruger cirka 
31/ 2 Aar om at blive blanke, og 
de af dem udviklede Blankaal, 
som alle er H a n n e r, vejer kun 
71 til 115 Gram (1 Pd. = 500 
Gram). Der kan derfor ikke være 
Tale om med Fordel at opdrætte 
Aaleyngel af Hankøn. 

Baade de middelstore og de 
store Glasaal bliver til Hunner. 
De første bruger 4-41/ 2 Aar om 
at blive blanke og opnaar da en 
Vægt af 190·-340 Gram, medens 
de sidste, de store Glasaal, kom
mer til at veje meget mere som 
Blankaal, nemlig 740-2115 Gram, 
altsaa indtil over 4 Pd. Til Gen
gæld gaar der længere Tid, inden 
de bliver blanke, nemlig 61/~-7 
Aar. 

Paa Grundlag af sine Forsøg 
angiver B ellini , at man i Praksis 
med Fordel kan opdrætte saavel 
middelstore som store GlaSftal. -
Man maa da efter Omstændig
hederne vælge, om man vil pro-
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ducere middelstore Blankaal efter 
kortere Tid eller særlig store 
Blankaal, hvortil der kræves læn
gere Tid. Begge Metoder kan 
være fordelagtige, eftersom Sma
gen i de forskellige Lande med 
Hensyn til Aalenes Størrelse ikke 
er ens. 

Ved F,orsøgene viser det sig 
fremdeles, at den kunstige Fodring 
er meget virkningsfuld, idet den 
foraarsager, at Blankaalenes V ægt 
(og Værdi) bliver større end uden 
den. Desuden bevirker den,. at 
Tidspunktet for Blankhedens Ind
træden rykkes fra 3 til 6 Maane
der frem, saa at man altsaa saa 
meget tidligere kan begynde sin 
Høst af Blankaal. At det kan be
tale sig at fodre kunstigt, viser 
B elli ni s Forsøg tydeligt. 

Som man paa Forhaand kunde 
vente sig, fremgaar det af For
søgene, at Mængden af i samme 
Dam udsatte Glasaal har Indfly
delse paa Udbyttets Størrelse, idet 
de indhøstede Blankaal falder no
get mindre i saadanne Damme, 
hvor særlig mange GJasaal er ud
satte. Dette lærer en, at man na
turligvis ikke bør "saa for tæt", 
d. v. s. ikke udsætte et altfor stort 
Antal Yngel i sine Damme. 

Af stor Interesse er det at sam
menligne Udbyttet af Bellinis For
søgsopdrætning med Udbyttet . af 
Aalefiskerierne andre Steder i Ita
lien. Over nogle af disse føres 
der en meget nøjagtig Statistik, 
hvor det aarlige Udbytte angives 
i Kilogram Aalekød pr. Hektar 
(1'8 Td. Land). I fire af de ita
lienske Laguner var Udbyttet i et 
gunstigt Aar 14, 26, 45 og 54 
Kilo pr. Hektar. Ved sine Op
drætningsforsøg opnaaede Bellini 

gennemsnitlig at producere 75 Kilo 
pr. Hektar, altsaa betydeligt mere. 
Men her maa man dog erindre, 
at . han, for at gennemføre sine 
Forsøg konsekvent, ogsaa opdræt
tede Hanaa), skønt dette jo ikke 
er saa fordelagtigt. Opgør man 
derfor Udbyttet af de Damme, 
hvor kun Hunaal opdrættedes 
(med kunstig Fodring), ser man 
da ogsaa, at den aarlige Produk
tion beløber sig til 98-143 Kilo 
pr. Hektar. (Sammenlign disse 
Tal med Tallene ovenfor). 

Af disse 1626 Glasaal, der til
sammen kun vejede 487 Gram 
(knapt 1 Pd.), frembringer Beilini 
1114 Blankaal, (deraf 525 Han
ner), der tilsammen vejer 250 Kilo, 
d. v. s. 500 Pd. Han sælger disse 
Blankaal for 683 Fr. til de alm. 
Priser. Udgifterne til Indplantning 
af Glasaalene og andre Fisk, til 
kunstig Fodring, Renter og "for
skellige Udgifter" beløber sig til 
283 Francs, og Nettoindtægten 
bliver da 400 Francs eller 83 Fr. 
aarlig pr. Hektar. Og udregner 
man Nettoudbyttet for de Damme, 
hvor der kun opdrættes Runaal, 
- og selvfølgelig vil man frem
tidig kun opdrætte Hunaal, efterat 
Bellini har lært os at adskille 
Hanner og Runner hos Ynglen, 

saa finder man, at det beløber 
sig fra 137 til 300 Francs, Tal, 
der overgaar, hvad man har op
naaet andre Steder. 

Bellini har saaledes lært os, at 
man virkelig med Fordel kan give 
sig til kunstig Opdrætning af 
Aaleyngel, og at man i langt 
højere Grad, end man før havde 
anet, har det i sin Magt ved plan
mæssigt Udvalg af Ynglen og for
skellige andre Foranstaltninger at 
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bestemme over Opdrætningens For
løb og derved at bringe denne til 
at give et langt større Udbytte 
end ellers. Dette er i Virkelighe
den et meget betydeligt Resultat. 

( ~'ortsættes.) 

(Efter Dansk Fiskerittdende.) 

Lystfiskeri. 
-o-~ 

Spinning-Fiskeri med kunstig Agn. 

(Sluttet.) 

Af Fiskeformen har man navn
lig en Elritse af Metalblik, malet 
med Elritsens naturlige Farve, og 
en Grundling af Gummi med en 
enkelt 3-Krog, der begge er gode 
til Aborrer, Smaagedder og Forel
ler. Det er derhos heldigt at an
bringe et 3-dobbelt snoet, farvet 
Gutforfang af 1 Meters Længde 
imellem Wire-Gimpen og Hoved
linen. Der fiskes med dette Ap
parat paa samme Maade som ved 
almindeligt Spinning-Fiskeri, og 
det gælder om, at Agnfisken ro
terer saa hurtigt som muligt. 
Det er derhos af særlig Betydning, 
at der slaas hurtigt til, naar en 
Fisk hugger i Agnen, for at den 
ikke skal slippe denne igen, naar 
den mærker sin Fejltagelse, og af 
samme Grund er det ogsaa af 
særlig Vigtighed altid at have 
strammet Line. Overtrukken Luft 
eller stærk Blæst er altid en For
del ved dette Fiskeri, idet det 
gælder om saa vidt muligt at 
skjule den kunstige Fisk's Mang
ler og ikke vække Fiskenes Mis
tanke. 

Som Stang benyttes en alminde
lig Geddespinning-Stang, og Linen 
er som ved Geddespinning. 

Der er i den senere Tid frem
kommen nogle Spinningapparater, 
der er saa smaa og lette, at de 
særligt egner sig for Fluestang. 
V. d. Borne omtaler som saadanne 
"Farlows Hag backed Fly Spaan", 
- et ganske lille Skeblad der 
skal være meget god for Fangsten 
af Forener og Aborrer, "Phantom 
Minnow" , der laves af Fiskeskind 
eller Silke og er farvet som en 
naturlig Fisk, og endelig HPenne
posefisken ", som er en anden me
get yndet og særdeles let, kunstig 
Agn, der skal være meget virksom 
i klart, fladt Vand. 

Slutteligen skal jeg endnu om
tale et særligt interessant Fiskeri, 
anbefalet af v. d. Borne. Det er 
ogsaa anvendeligt til Geddefiskeri 
med kunstig Flue. Gedden tager 
nemlig til Tider ret villigt den 
kunstige Flue; navnlig gælder dette 
mindre Gedder; store Gedder gi
der næppe ulejlige sig for saa
danne Smaating som en kunstig 
Flue. Der anbefales til dette Fi
skeri særligt tvende Slags Fluer, 
begge med Vingeskruer og begge 
af en engelsk Konstruktion, nem
lig: 

»Spinning Alexandra", der er en 
kunstig Flue, og "Halcyon Spin
ner", der ligner førstnævnte, men 
nærmest forestiller et Vandinsekt. 
De føres begge med almindelig 
Fluestang. Med den førstnævnte 
fangede Borne en Dag i Løbet af 
et Kvarter 2 Gedder af 3 og 31/ 2 

Punds Vægt. Der fiskes med dem 
som med Spinningapparat, idet 
Fluen trækkes jævnt eller rykvis 
op imod Strømmen. Men man 
maa huske vel paa, at det er 
Gedder, man har med at gøre, og 
maa være forsigtig og give jævnt 
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efter, naar man faar en Gedde 
paa; og forsigtigst vil det være at 
anbringe et Stykke ca. 25 Cm. fint 
Wire-Gimp imellem Fluen og Ka
stelinens Svirvel for ikke at faa 
Forfanget overbidt af Geddens 
skarpe Tænder. Linen maa være 
fin og let. Hamp Berlin Lines 
Nr. 13 er passende. 

Disse Spinning-Fluer er ogsaa 
anvendelige ved andet Fluefiskeri. 
De er saaledes blandt andet an
vendt med Held til Stalling. Spin
ning-Fluerne er vel noget dyre, 
men er paa den anden Side meget 
varige. 

En gammel LY8tfisker. 

Praktisk Maade til Indpakning 
af . slagtet Fisk 

til Forsendelse og Opbevaring. 
-o--

Skønt vi tidligere, ligesom "Dansk 
Fiskeritidende" , har meddelt Brud
stykker af den Indberetning,som 
Danmarks Fiskeriagent i 
E n g l a n d har tilsendt Landbrugs
ministeriet om denne Sag, skal vi 
dog gærne efter Hr. L Chr. Sø
rensens Opfordring give en sam
let Fremstilling af Spørgsmaalet. 
Indberetningen lyder saaledes: 

I lange Tider har man arbejdet 
paa at finde praktiske Metoder til 
at opbevare slagtet Fisk til Forsen
delse paa længere Rejser, men alle 
disse Metoder lider af større eller 
mindre Mangler, som bevirker, at 
Fisken mister sit Udseende. men 
særlig sin Velsmag. 

Frysning af Fisk er vel en god 
Maade at bevare den paa, men der 
er den store Mangel derved, at den 
stadig skal bevares under Fryse-

punktet, og. det er vanskeligt paa 
længere Rejser med J ærnbane etc.; 
og saasnart Fisken er optøet, har 
den tabt sin væsentlige Smag og 
gaar meget hurtigt i Forraadnelse. 
Isning af Fisken er den Metode, 
som bliver mest anvendt, men og
saa den Metode har sine store 
Mangler. Hensigten med at be
nytte Is er at holde Temperaturen 

,nede for saa længe som muligt 
at forhindre Forraadnelsesproces
sen. Dette opnaas ogsaa i nogen 
Tid, men da Fisken er i stadig 
Berøring med Isen, som stadig 
smelter, og Isvandet stadig risler 
over Fisken, saa bliver denne ud
vandet og taber sin søde Smag 
og sit Næringsstof og bliver blød, 
og saasnart den udpakkes af Isen 
og udsættes for Luftens Indvirk
ning, bliver den, særlig i mildt 
Vejr, straks fordærvet. 

For 35 a 40 Aar siden begyndte 
man at bruge Is til Bevaring af 
Fisk i de engelske Fiskerskibe. 
Før den Tid gik man sjældent 
længere bort fra Havn, end at Fi
sken nok kunde holde sig frisk, 
til man kom i Havn, særlig da 
man nærmest kun tog Tunger, 
Pighvar og Slethvar, som de mest 
holdbare Fisk, hvorfor de endnu 
fra den Tid har bibeholdt Navnet 
prima Fisk. 

Rødspætter og Kuller tog man 
sjældent med. Da man i Begyn
delsen af SO'erne begyndte at 
bygge Damptrawlere, som skulde 
søge Fisken langt borte fra Hjem
met og undertiden kunde være 14 
Dage, ja 3 Uger eller længere paa 
Rejsen, var det nødvendigt at have 
en stor Forsyning af Is med om
bord. N aar man ser en Ladning 
Fisk efter en saadan Rejse, saa er 
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vel de øverste Lag Fisk faste og 
har nogenlunde bevaret deres U d
seende, men efterhaanden som Fi
sken udlosses, bliver den simplere 
og simplere og faar mindre og 
mindre Pris. Nu er det vel saa, 
at man her i England er vant til 
den daarlige isede Fisk og tror 
ikke, at det kan være anderledes; 
men har man først smagt god, 
velbevaret Fisk, eller Fisk, som er 
kogt lige efter Slagtningen, da har 
man vanskeligt ved at spise den 
isede, det er i ethvert Tilfælde in
gen Nydelse. 

Det var ved at se den daarlige 
Behandling, som Fisk er udsat for 
her i England, lige fra den bliver 
fanget, forsendt i Is i Lastrum, 
derefter udlosset og forsendt og 
tilsidst lagt ud- til Salg paa en 
Marmorplade, jævnligt overrislet 
med lunkent Vand, for at faa den 
til at skinne, særlig i varmt Vejr, 
- som først gav mig Anledning 
til at eksperimentere med Indpak
ning af Fisk ti[ Opbevaring og 

- Forsendelse. 
Hovedpointet ved en hvilken 

som helst Bevaring er at inde
lukke det, der ønskes bevaret, 
saa fri for Bakterier so!p vel mu· 
ligt, derefter udelukke Luften med 
tilhørende skadelige Bakterier. 

Ved Fiskens Opbevaring gælder 
det desnden om at forhindre Is
vandet med sit skadelige Bakterie
indhold i at komme direkte i Be
røring med Fisken, men alligevel 
at benytte Kulden for at forhindre 
de i Fisken mulig indeværende 
Bakterier i at udvilde sig. 

Ved min Metode med Indpak
ning af Fisken i Fiskeindpaknings
papir og derefter nedlagt i smaa
knust Is, udelukkes Luften,Isvan-

det forhindres i at komme i di
rekte Berøring med Fisken gen
nem Papiret, og derved forhindres 
de i Fisken mulig opbevarede 
Bakterier i at udvikle sig. 

For at opnaa dette Resultat er 
det aldeles nødvendigt, at Fisken 
tages under Behandling, medens 
den endnu er levende, eller i det 
mindste aldeles blodfrisk, og der
for er det heldigst, at dette fore
tages allerede ombord i Fisker
skibene. 

Fisken opskæres helst, medens 
den endnu er levende, Indvoldene 
udtages og Gællerne udskæres, 
men Hovedet bør altid beholdes 
paa. Sundemaven, hvor saadan 
findes, skæres igennem paa langs, 
og alt Blod under - den borttages. 
Fisken maa opskæres saa langt 
bagover, at al Blodsamling ved 
Gataabningen let kan faas bort. 
Derefter vaskes og skrubbes Fi
sken godt i rent Saltvand eller til
svarende Opløsning af Salt- og 
Ferskvand, baade ind- og udven
dig med en stiv Børste, indtil alle 
Blodklatter er fjernede. 

Saasnart Fisken har ligget saa 
længe, at alt Blodet er løbet af, 
og særlig paases det, at intet Blod
vand bliver staaende i Bughulen, 
- bliver den indpakket i Papiret, 
som for at opnaa den hensigts
mæssigste Indpakning maa være 
firkantet, hver Side i det mindste 
11/ z Gang Fiskens Længde. 

Man begynder med at lægge 
Fisken tværs over det ene Hjørne, 
ruller derpaa fast over, tager de 2 
Hjørner med ind og ruller saa vi
dere indtil det fjerde Hjørne, som 
helst maa fastgøres med et Sejl
garn. Der kunde maaske gøres 
den Indvending, at det er en alt-
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for omstændelig Maade at be-I formindskes stærkt Isens Holdbar
handie Fisken paa, og at det ta- hed. Derfor maa man opbygge 
ger for megen Tid, men dette store en saadan Stak paa gennemtræn-
Arbejde og lidt mere Udgift vil 
meget snart indvindes ved den 
højere Pris, som vil kunne op
naas paa Grund af Fiskenes langt 
større Holdbarhed; og den intelli
gente Fiskehandler vil meget snart 
indse Fordelen af at have en Fisk 
til Forhandling, som, hvis den ikke 
sælges i Dag, kan sælges om 3, 4, 
8 Dage og dog være lige god· og 
frisk. 

Det er derfor ikke sagt, at al 
Fisk er lige tjenlig til at indpak
kes paa denne Maade, heller ikke 
kan det maaske betale sig at ind
pakke al Slags Fisk, men de bedste 
Fiskearter som Tunger, Pighvarre, 
Slethvarre, Helleflynder, tildels 
Torsk, Rødspætter og Kuller vilde 
opnaa en ganske anderledes Pris, 
behandlede paa denne Maade, end 
det nu er Tilfældet. 

(Sluttes.) 

Blandede Meddelelser. 
-0-

Opbevaring af Is. I HFischerei
Zeitung" spørges der: Hvilken er 
den mest rationelle Maade for An
læg af en Isdynge paa jævn J ord 
(altsaa uden Murværk og Træ), 
og hvad har man at iagttage, for 
at Isen om muligt kan holde sig 
til Sommerens Slutning? 

Svaret lyder saaledes: Ved Byg
ning af en saadan Isstak uden An
vendelse af Murværk og Træ er 
følgende at iagttage: Allerførst 
maa man udvælge et saadant Sted, 
der byder Garanti for vedvarende 
Afledning af det smeltede Vand, 
thi stagnerer det smeltede Vand, 

gelig Undergrund, Sand, Grus, 
kløvede Sten o. s. v. Man vælger 
selvfølgelig bgsaa om muligt et 
højtliggende Sted. Om fornødent 
maa man fremskaffe en saadan 
ophøjet og gennemtrængelig Plads 
ved at underkaste et passende Lag 
Grus. Paa Jorden lægger man da 
først et ca. 30 Ctm. højt Lag Kvas 
og Straa og herpaa Isen i Kegle
eIler Pyramideform. Man maa 
agte paa, at Fugerne mellem Styk
kerne bliver saa smaa som muligt. 
Hvis man derfor ikke kan stable 
store, regelmæssige Blokke tæt paa 
hinanden, gør man bedre i med 
Økser at sønderslaa Isen, der 
naturligvis skal være klart, godt 
Kærneis, saa fint som muligt. An
læget skal finde Sted i tørt Frost
vejr. Er Pyramiden færdig, saa 
overgyder man den med varmt 
Vand, hvorved Fugernes tætte Sam
menslutning bevirkes. Den mas
sive Blok omgiver man omhygge
ligt med et tætpakket, 30 Ctm. 
tykt Straalag, og dette dækker man 
igen med et 100 Ctm. tykt Lag 
Tønesmuld. Det sidste udmærker 
sig særligt i Øjemedet. Staar Tørv 
ikke til Raadighed, saa kan i dets 
Sted anvendes et ca. 70 Ctm. tykt 
Jordlag. I saadanne Stakke hol
der Isen sig, naar de er godt an
lagte, i 2 Aar. Man vælger natur
ligvis saa skyggefuldt et Sted som 
muligt til Isstakkene, om muligt 
under Træer. Isen maa kun ud
tages tidligt om Morgenen eller 
sent om Aftenen fra Dyngens 
Nordside. Udtagnings stedet skal 
være saa lille som muligt og til
lukkes igen hver Gang med 3 



119 r~ ersk \'1\ ndsftsk ed b l~d et 120 

Knipper Straa. Isstakkene har den 
Fordel for de massive Huse, at 
Beskyttelseslaget hver Gang giver 
efter og synker sammen, naar Is
kærnen formindskes, hvorved hin
dres, at der opstaar' et skadeligt 
Luftlag. Ulempen bestaar deri, at 
Isen lettere forurenes ved Beskyt
telsesmaterialerne. 

Vandukrudtskæreren Simp] ex. 
Hr. C. Riedel, Bergstedt, henleder 
i "Fischerei-Zeitung" Opmærksom- . 
heden paa Vandukrudtskæreren 
Simplex, der ganske fortrinlig egner 
sig til at rense smalle Grave etc. 
for Ukrudt og Rør. Hr. Riedel 
bruger den selv i dette Øjemed, 
og den arbejder udmærket i Gra
vene og gør det hurtigere og grun
digere, end det hidtil har været 
muligt med ethvert andet Instru
ment. Det kan maaske interessere 
at høre, at Apparatet ogsaa anven
des i Ægypten efter en større 
Maalestok til Lugning af den tal
løse Mængde Vandingsgrave, og 
at den ægyptiske Regering for 
nylig, efter at have prøvet adskil
lige Systemer af Vandukrudtskæ
rere, har gjort en større Bestilling 
paa Simplex. 

Ferskvandsfiskeriet i Sydvest
jyllands Aaer. En større Kreds 
af fiskeriinteresserede Lodsejere ved 
Ribe Aa, Sneum Aa, Kongeaaen 
og Varde Aa holdt forleden Møde 
paa Hotel "Kikkenborg" for at 
drøfte, hvad der i Henhold til de 
ny Fiskeri-Love kunde gøres for 
Fiskeriet i de paagældende Vand
løb. 

Fiskerifoged Sørensen, Bram
minge, som havde indvarslet til 
Mødet, bød Velkommen og forkla
rede Hensigten med Mødet. Efter 
nogen Forhandling vedtog man at 

indgaa til Landbrugsministeriet med 
Andragende om, at der maatte 
blive afstukket Grænser for Fred
ningsbælterne ved de nævnte Aaers 
Udløb i Havet og tillige om, at 
der anbragtes Gitter ved de to 
Engvandingsanlæg ved Sneum Aa, 
nemlig ved Vong'--:Nøraa-Kanalen 
og Hessellund-Bramminge-Kana
len. Der blev ogsaa stillet Forslag 
om at indgive Ansøgning om Stats
tilskud til Udsættelse af Ørredyngel 
i Aaeroe. Staten har 5,000 at an
vende paa Ferskvandsfiskerierne 
til Forsøg af den Art. Men da 
man for Øjeblikket havde Vanske
ligheder ved at faa tegnet de Penge, 
der maa tilskydes af Fiskeriejerne 
for Opnaaelse af Statstilskud, blev 
Sagen udsat. 

(Efter" Venstrebl.~) 

Smelten. I Anledning af den i 
dette Blads Nr. 3 rettede Fore
spørgselom Smeltens Størrelse 
skal det oplyses, at Smelten, som 
tidligere nævnt, forekommer i to 
Former: en Ferskvandsform og en 
Vandreform, og at den førstnævnte 
ganske rigtigt næppe bliver mere 
end 4-5 Tommer, medens den 
sidstnævnte, der fra Fjordene gaar 
op i Vandløbene, f. Eks. i Guden
aaens Nedreløb, bliver indtil 11 
Tommer lang. Det er et ganske 
lignende Forhold, som gør sig gæl
dende hos Ørreden (Bækørred og 
Havørred eller Vandreørred). 

CM. L. 
Om Udsætning af Lakseyngel. 

I "Deutsche Fisch.-Zeit." Nr. 3 
findes, efter Pen Houten & Co., 
Rotterdam, en Artikel om Lakse
fangsten i Rhinen i Aaret 1907. 

I delme meddeles bl. a., at der 
i Aaret 1907 for den nederlandske 
Regerings Regning blev udsat 
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2,712,000 Laks mod 2,342,000 i 
1906. 

Beretningen gaar derefter over 
til at omtale Forsøgene med mær
kede Laks. Dr. H. C. Redeke ud
satte i September 1906 et stort 
Antal saadanne mærkede seks
maaneders Laks. Ten Houten tviv
ler om noget Udbytte; han er af 
den Anskuelse, at man hellere 
skulde udsætte sekugers Laks; thi 
jo yngre disse Smaafisk er, naar 
de bliver satte i Frihed, desto før 
gør de sig fortrolige med Strøm
forholdene, og desto bedre følger 
man den Lære, Naturen selv giver. 
At holde Fiskene fangne et halvt 
Aar er upraktisk, thi man opdræt
ter derved paa en vis Maade Hus
dyr, der saa længe har maattet 
undvære Friheden, at de ikke læn
gere kender de Farer, der truer 
dem, hvorfor de lettere forulykker. 
Dertil kommer, at der kun bliver 
mærket 3,498 hal vaarige Laks. 
Dette er et meget lille Tal for et 
saadant Forsøg. Naar man betæn
ker, hvor mange af disse, der om
kommer i selve Floderne og Havet, 
saa 'maa man kun undre sig, om 
nogle af de mærkede kommer til
bage som St. Jakobslaks eller 
maaske som voksne Laks. Der 
maa opdrættes Millioner Laks, hvis 
man vil gense nogle Tusinder 
som voksne Laks. 

Udsætning af Forelyngel. I de 
forenede Stater gaar man nu over 
til kun at udsætte Forelyngel i frie 
Vande som "Fingerlinge", d. v. s. 
ikke under 21/ 2 Tomme. Man har 
fundet, at U dsætning af Yngel 
kort efter, at Blommesækken er 
fortæret, har bragt alt for store 
Tab, ,der ofte gjorde Udsætningen 
helt illusorisk. Ved denne Længde 

bliver de smaa Foreller ofte et 
Bytte for større Fisk af deres egen 
Art, hvis Kannibalisme for længst 
er paavist. Der er bleven fanget 
6--12 Tommer lange Foreller, der 
var propfulde af Forelyngel. Aal 
o. a. tager ligeledes, hvad de kan 
faa af dem. Efter stærke Regnskyl 
kan desuden de smaa Fisk ikke 
gøre Modstand mod det voldsomt 
borWydende Vand; de bliver revne 
nedad Vandløbene af Strømmen og 
kommer her først i deres ,Fjenders 
Region. Adskillige Producenter 
anlægger derfor f. T. særlige smaa 
Damme, hvor de opdrætter Ynge
len til en Størrelse af 21/ 2 Tomme 
og sender først disse som "Finger
linger" til Bestilleren. "Fingerlin
gerne" ved da ret godt at undgaa 
de truende Farer. Som vi hører, 
bliver denne Fremgangsmaade og
saa difinitivt indført af de der
værende Myndigheder. 

(D, F.-Z.) 

Den mindste. Fisk er den paa 
Filippinerne levende Luzonfisk (Mi
stychtys luzonensis), der fortjener 
særligt Hensyn derved, at den til
lige er den spinkleste af alle Hvir
veldyr og ogsaa er den mindste 
Nyttefisk. 

Den bærer derfor sit videnskabe
lige Navn (ai det græske meistos, 
den mindste) med fuld Ret. Som 
det i Reglen er Tilfældet hos Fi
skene, er ogsaa Luzonfiskenes 
Hunner noget større end Han
nerne, men bliver dog i det højeste 
15 Mm. lange, Hannerne 13'5' 

Smaafiskene er næsten helt gen
nemsigtige og har kun enkelte 
sorte Pletter. 

De indfødte fanger den masse
vis i Tørklæder og finmaskede 
Net. Tilberedt med Peber og an-
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dre Krydderier spises de raa; og- l 
saa amerikanske Soldater spiser 
dem gerne. De optræder i store I 
Sværme og hører til Sortgrund
lings Familien (Gobins niger L.) 

(F. Z.) 

Berlins Karpeforbrug og Pris. 
Man anslaar den Tilførsel af Kar
per, som er indtruffen fra Schle
sien, Lausitz, Galizien og Frank-

. rig, for at blive fortæret af Stor
Berlins Befolkning Sylvesteraften 
(Nytaarsaften), til over 1 Million 
Kilogram. Overfor forrige Aar er 
Priserne lavere. 

I Engroshandelen forlangtes for 
usorterede schlesiske Karper pr. 
KIgr. Mark 1,16 til 1,24 mod Mk. 
1,30 til 1,42' det foregaaende' Aar. 
Lausitzer blev noterede med Mark 
1,30 til 1,40 (1,38 til 1,44). For 
franske forlangte man Mark 1,20 
til 1,24 (1,40 til 1,44) og for Ga
lizier Mark 1,16 til 1,24 (1,34 til 
1,60). 

Detailprisen er i Centralmarkeds
hallen pr. Klgr. Mark 1,30 til 2,00 
mod Mark 1,30 til 2,20 det fore
gaaende Aar. 

(Deutsch. J;'isch. Zeit.) 

Fiskemarkedet 
-o-

B e.r l i n, 16.-22; Februar. 
Levende Fisk: 

Gedde 70-97-95 Pf. pr. Pd. 
Gedder, store, 50-75-69 
Gedder, . mellemst., 93 - 99 
Sandart., mellemst., 161 
Aborre 83-98-93 
Suder 104-116 
Brasen 40-58-46 
AaI, store, 
Karpe, usort .• 

117-126 
61-68 

ISllakkede Fisk: 
Laks 246 Pf. pr. Pd. 
Sandart, usort., 
Sandart, smaa, 
Aborre 
Aborre, smaa, 
Gedde 
Geddel', store,. 
Gedde, mellst., 
Aal, store, 

104-102 -
61-73 

30-51-46 
23 - 33-28 
50-73-59 

53 
70-84 

104 
Aal, melIst., amaa, 80-64-69 
Aal, arna a, 62 
Brasen 
Karpe 

Blankørred 
Ørred 
Gedde 

27-32-20 
50-64-64 

P a r i B, 22. Februar. 
7,00 -10,00 Fr. pr. Klgr. 
3,75 ··6,00 -

Krebs, store, 25-30 Fr .. pr. 100 Stkr. 
mellemst. 17-20 -
smaa 10-'12 -

D. F. Z. 

K.upon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

... .. -------, den 190 

Navn: .. - Stilling: 

NB. 
Postadresse: 

K Il P o n e Il bedes i udfyldt Stand tilsendt ForeningeIl'! l<'Ol'tllantl, Hr. Cand'. 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe. Pcng-eforscndelser bedes 
dog adresserede til I!'oreningens Kasserer. Hr. Sagfører J lLl :\UI'S, R.ibt;J 
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Fiskemester 
eller 

Forpagter søges 
til et Anlæg af 20 Damme, tildels 
besatte. Ualmindelig gode Betin
gelser og en Masse Naturfoder. 
U dmærket Bolig med smuk Have. 

Hovedgaarden "Urup" 
pr. Horsens. 

10r en uifl1iskemester 
bliver Plads ledig til 1. April ved 
Frøjks Fiskedamme, HolsteM 
bro. Fri Bolig med Have og aar
lig Løn 1000 Kr. Den søgende 
maa være villig til at deltage i alt 
forefaldende Arbejde. 

Hen vendeise til 
Amtsforvalter Markmann, 

Holstebro. 
Telefon 126. Telefon 126. 

..... Dansk __ 
Yorel .. &ksport Compagni, 

Aktieselskab, Vejle, 
k ø b e r Spisetlsk til Eksport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Specialvogn (OzonPa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os i 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaendø. 
NB. .lEg, Yngel og Sættetlsk 

købes og sælges. 

Fi~t~ri~t i Vamdruu 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættetlsk 
af ø r r e d samt Sættetlsk af 
__ Karper og Suder. __ 

?ortionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

VYVVVVYV 
Det stou mig allerede for Aar tilbage 

klart, at hvad der Iler i I~andet produce
redes af Regnbueørred næsten overalt 
var blevet til nogle i høj Grad degenere
rede Individer, daarlig i Form og Fan-e, 
korte Gællelaag og Finner, lidet livskraf
tige, ikke modstandsdygtige, ja rene 
D~-ærgfisk. Grunden yar kun at søge i 
.den 1\Iaade, hvorpaa man forsynede sig 
med Rogn, der toges ganske i Flæng, ofte 
af altfor unge, ikke udviklede, i Smaa
damme uden Naturnæring, men ved 
KllJlstfodring opdrættede Fisk. Dette 
gav Anledning til, at jeg her i de mellem 
25 a 30 Tdr. Land store og dybe Damme, 
der, beliggende mellem fede .Jorder, er 
overordentlig rige paa Naturnæring, be
sluttede at opdrætte en Stamme gode 
Moderfisk, hvad der nu er en Kendsger
ning. Ved af 10,000 Stk. :Fisk at ud5~jge 
de mest hurtigvoksende og smukkeste 
Eksemplf>.rer og dernæst ved aarlig fra 
Amerika at importere en mindre Sending 
Rogn af Naturfisk, hvoraf jeg nu af de 
første (for 4 Aar siden indførte) kan an
vende Hanfisken til Befrugtningen og 
Blodfornyelsen.Disse har i ]'orhold til 
Alder opnaaet en betydelig Størrelse og 
kan nu afgive store. smukt rosafarvede, 
blodtornyede Rogn til Vaaren. Salget af· 
Rogn er herfra hvert Aar i stærk Stig
ning. Anbefalinger fra foregaaende Aar 
foreligger. Bestilling paa Itognf\ll til For
altr modtages helst straks. 

Fr. Jensen, 
Lykkt'sholm Fiskeri, Ellested. 

1\1\/(1\,,""" 
Fiskeri-Anlæg til Salg. 
Paa Grund af Dødsfald sælges 

meget billigt de i Lysbro ved 
Silkeborg anlagte Damkulturer, be
staaende af 20 Fiskedamme, 10 
Bassiner, fornødne Udklæknings
apparater, Fiskebestand, ret gode 
Bygninger, stor Vandkraft med 
Vandhjul og Savværk samt ca. 10 
Tdr. Land Ager og fortrinlig Eng. 

Henvendelse til 
Handelsgartner Plauborg Larsen. 
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IIF' 50,000 I :Frisk, frossen ~j 
Bækørred-Øjneæg er til Salg I F ~ k f' d 1 
a 2 Kr. 25 Øre pr. 1000 Stkr. I l S e o e}* _,' 

J. Sørensen, - ij 
Ny· Mølle Fiskeri pr. Ring- faas til 5 Øre pr. Pund fra' 

købing. 

150,000 Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

I-aarige Orreder, Telegramadress e: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. Unge Jtal, 
G. Dom8sehke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 
5-8 Ctm. lange, leveres lUarts
April med garanteret l e ven d e 

Ankomst. 15 a 20,000 Stkr. Egner sig til Udsættelse i ethvert 
Vand: Søer, Aaer, Tørvegrave; 

Mærgelgrave og Damme ===== under Kultur. ===== 
16 Kr. pr. 1000 Stk. med Rabat 

ved større Poster. 

Sættefisk 
(Regnbuer) fra 6-12 Ctm. i tre 

Størrelser er billig til Salg inden 
1. April fra 

Lundskllde Fiskeri 
pr. Børkop. 

F i s k e r i e t, Vamdrup, 
(N. P. Petersen.) 

.teuende 
TIsk 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse -3. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portiollsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Frisk frossen 

Fi~k~f~u~r 
kan bestilles nu 

til Aftagelse i Løbet af 
Sommeren. 

For prima friske 
Varer garanteres. 

1. !I. Jtteblsen a Co., 
Fiskeeksport, 

Røgeri, Fryseri, 
Struer. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

Trykt i ,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 

'. 
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~m:~~,,~m:t(~~~'~" ~!dla:~ :~s~~;~e D;:da:t s~~ ~:; 
U d P i n t e Van d e, 

-0---

. Fra :I o r d b r u g e t ved vi, at 
det ikke gaar an at udpine J or
den; thi gør vi det, saa bliver U d
byttet ved denne Drift for ringe, 
og vi ruinerer os med Tiden selv. 
For ikke at udpine Jorden og for 
at gøre den skikket til at bære en 
rig Afgrøde, gøder vi den, brak
ker den, lægger den ud som Græs
mark og giver den i det hele en 
formaalstjenlig Behandling. Noget 
lignende maa ogsaa være Tilfæl
det med Dam brug. 

Det ser dog næsten ud, som om 
adskillige Fiskeproducenter mener, 
at Fiskene kaI! leve af det bare 
Mudder. Lad os ,tage et Eksem
pel! 

Her er en Mand, der har en 
Eng, hvorigennem der løber en 
lille Rende. E;ngen har i mang
foldige Aar været anvendt til Græs
slet, men har givet et mindre godt 
Udbytte. 

Ejeren har maaske hørt lidt om 
eller gjort sig flygtig bekendt 

anvende den til Produktion af 
Fisk. 

Med en Del Bekostning udføres 
saa Opsteniningen og Besætningen 
af Dammen med forskellige Slags 
Fisk. Dersom saa Ejeren eller 
Brugeren af en saadan Fiskedam 
er heldig ved Købet af Sættefisk, 
og der ikke bliver gjort alt for 
store Bommert~r under Opdræt
ningen og U dfiskningen af de ind
satte Fisk, kan han maaske faa en 
N ettoindtægt, der er ikke saa lidt 
større, end hvad Engen hidtil har 
indbragt ved Græsslet og derpaa 
efterfølgende Afgræsning. 

Efter Udfiskningen bliver Dam
men imidlertid igen snarest mu
ligt besat med Fisk; men næste 
Gang,' den udfiskes,viser det sig, 
at Udbyttet er langt ringere. For
søget gentages, og Udbyttet bliver 
til~idst i høj Grad daarligt. Og 
hvorfor? Naturligvis fordi Dam
men er bleven for næringsfattig. 
Første Gang, Dammen blev besat, 
gik det godt; thi da var der til
strækkelig Næring til Fiskene, der
som der da ikke var udsat for 
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mange Fisk i den, hvad hyppigt 
sker. Men for hver Gang, Dam
men paany besattes med Fisk, blev 
den selvfølgeligt mer og mer næ
ringsfattig; og trods dette indsat
tes der maaske endda et lige stort 
Antal Fisk. Man greb maaske saa 
til Kunstfodring, uden at dette bi
drog til at bedre Resultatet. Pas
ningen var vel daarlig, og Fo
deret vel heller ikke altid friskt 
og godt. De, der ikke fodrede, 
høstede et mindre Antal Fisk med 
et stort Hoved og en lille Krop, 
og de, der fodrede, dræbte maaske 
en Mængde ved Anvendelse af 
usundt Foder og ved Fodring i 
Utide. 

Det er en saadan Driftsmaade, 
der udpiner et Vand. Rig Plante
vækst er Betingelse for et rigt 
Dyreliv. Ved den uafbrudte Drift 
af nævnte Vand, blev Dammens 
Planteliv fattigere og fattigere og 
dermed ogsaa dens Dyreliv j der 
blev med andre Ord for lidt Næ
ring for de deri levende Fisk. 

- Den Driftsm'aade duer altsaa 
ikke. 

For at fremme et rigt Plante
og Dyreliv er det nødvendigt at 
gøde Dambunden og om fornødent 
kalke den efter hver U dfiskning om 
Efteraaret. Til Gødning anvendes 
Kali og Fosforsyre. Om Foraaret 
derefter tilsaas Dambunden med 

. Græsfrø, og naar Græsset har en 
passende Højde, stemmes der op 
for Vandet, og Sættefiskene ud
sættes derefter i Dammen. S~al 

der ikke kunstfodres, maa man 
navnlig vogte sig for at besætte 
for stærkt. Som oftest gør Ejeren 
eller Brugeren rettest i ikke at 
kunstfodre, da dertil fordres en 
sagkyndig Pasning, som han ikke 

kan skaffe uden at paaføre Driften 
for store Omkostninger. Men der
med skal ikke være sagt, at Dam
men' uden Kunstfodring intet Til
syn behøver. 

Forøvrigt kan der ikke gives al
mindelige \ Regler,. da Forholdene 
her og der jo er meget forskellige. 
Savner Dambrugeren selv det for
nødne Kendskab til Driften af en 
saadan Dam, da bør han hidkalde 
en Mand, der er sagkyndig paa 
dette Omraade, for at denne kan 
undersøge de lokale Forhold og 
derefter give Raad angaaende 
Driftsmaaden, det Antal Sættefisk, 
der skal udsættes, samt disses 
Art og Alder og dertil. svarende 
Størrelse. 

Aaleopdrætning i Italien. 
Af Dr. ph il. Joh.s ScJmtidt. 

~o-

(Sluttet.) 

Hvad der navnlig giver Bellinis 
Resultater stor praktisk Interesse, 
er, at de er fremgaaede af a Il e
rede udførte Forsøg. Det 
drejer sig da her paa ingen Maade 
om Formodninger, men om Kends
gerninger, og der er da heller 
næppe nogen Tvivl om, at hans 
Metoder snart vil blive praktise
rede i hans Fædreland, hvor man 
allerede er saa g0dt i Gang med 
rationel Aaleopdrætning. 

Et Spørgsmaal, der naturligt paa· 
tvinger sig en, er nu, om de da 
ikke ogsaa har Betydning udenfor 
Italien og særligt her i Danmark. 
Dette Spørgsmaal lader sig for 
Øjeblikket ikke besvare med Sik
kerhed, thi der er jo f. Eks. stor 
Forskel paa de Betingelser, hvor· 
under Aalene vokser op i Italien 
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og i Danmark. *) Der tiltrænges 
derfor først og fremmest Forsøg 
her hjemme efter en lignende Plan 
som Bellinis, og man maa haabe, 
at saadanne Forsøg, der vil kunne 

I • udføres uden store Bekostninger, 
snart maa blive udførte, thi denne 
Sag vilde kunne faa en ikke ringe 
Betydning for Landet. Ganske vist 
disponerer man her i Danmark 
ikke over saa store Mængder Aale
yngel som i Italien, men de inter
nationale Fiskeriundersøgelser har 
for nylig lært os, hvorfra vi kan 
skaffe os dem, nemlig fra de Ky
ster, der ligger nærmest ved Aa
lens nys opdagede Ynglepladser, 
d. v. s. Englands og Frankrigs 
Atlanterhavskyster. Her findes der 
saa mange Glasaal, at Befolknin
gen, der mærkeligt nok kun i 
ringe Grad forstaar at vurdere de 
voksne Aal, fisker dem i Mængde 
for at anvende dem som Fødemid
del (de stuves eller bages sammen 
til en Slags Pandekager, som skal 
være meget delikate; men under
tiden faar man saa mange Glasaal, 
at man bliver ked af dem og an
vender dem til Svinefoder). Saa
ledes f. Eks. ved Bristol Kanalen 
i England, hvor det berettes, at 

*) Da Vinteren er betydelig længere i 
Danmark end i Norditalien, hvor Bel· 
lini arbejdede, og da Aalene kun 
vokser lidet om Vinteren, maatte man 
paa Forhaand vente sig, at de danske 
AaI bruger længere Tid til at blive 
blanke end de italiensl,e. Dette har 
da ogsaa gennemgaaende vist sig at 
være Tilfældet, hvaq der fremgaar 
af Cand. Gemzøes interessante Un
dersøgelser over Aalens Alder og 
Vækst ved Hjælp af Skællenes Byg. 
ning (udførte fra Biologisk Station og 
forny lig offentrggjorte i dennes Be· 
retninger). 

der i en enkelt lille By hver Nat 
kan være flere Hundrede Menne
sker beskæftigede med Fangst af 
Glasaal. N aar man hører, at der 
gaar ca. 1500 Stk. paa 1 Pd., og 
at et sædvanligt Udbytte er cirka 
100 Pd. pr. Mand for en enkelt 
N at, faar man et Begreb om, hvor , 
uhyre Masser Aaleyngel, -det her 
drejer sig om. Prisen er da og
saa meget lav. Den angives saa
ledes officielt til omkring 10 Øre 
pr. Pd., saa at man altsaa der kan 
købe 1500 Aaleunger for omkring 
10 øre. Naturligvis vil de med 
Transportomkostninger blive me
get dyrere, men selvom de skulde 
koste 10 eller endog 20 Gange saa 
meget, vilde det dog maaske være 
en god Forretning, om man kunde 
føre dem hertil og opdrætte dem -
efter Bellinis Metode, thi vi saa jo, 
at han af mindre end 1 Pd. af de 
i sig selv næsten værdiløse Glasaal 

. producerede 500 Pd. Blankaal. 

* * * 
Hvad jeg ved ovenstaaende Linier 

har ønsket, er dels at fremholde, 
at man i Udlandet ved Forsøg som 
de omtalte gør sig store Anstræn -
gelser for at udnytte sit Aalefiskeri 
saa rationelt som muligt, dels at 
bidrage til, at man her hjemme har 
Opmærksomheden henvendt paa, 
om ikke saadanne Metoder som 
Bellinis med Fordel skulde kunne 
finde Anvendelse ogsaa her. Vi 
har her i Landet jo Smaasøer, 
Damme og Vandhuller nok, der 
ligger hen uden at give noget 
nævneværdigt Udbytte. At faa 
dem anvendt til Aaleopdrætning 
vii derfor utvivlsomt være en Sag 
af national Betydning. i hvert 
Fald bør den erfarne italienske Fi-
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skerimands Resultater ogsaa her 
hjemme modtages med stor Inter
esse. Thi de viser jo bL a., at 
man ogsaa i Fiskeribruget er inde 
paa den Vej, der allerede for Land
brugets Vedkommende er betraadt 
med saa stort Held, . ikke mindst 
her i Danmark, d. v. s. man er 
inde paa de ganske planmæssige 
Forsøgsmetoder, hvor Praksis og 
Videnskab arbejder Haand i Haand 
paa Løsningen af Spørgsmaal, der 
har økonomisk Betydning for Be
folkningen. 

Blandede Meddelelser. 
_·o~ 

Rotteplagen. Som Fiskemester 
'ved en større Fiskekultur lærte jeg 
for nogle Aar siden Rotteplagen 
at kende. Ved Efteraarsudfisknin
gen slæbte disse adskillige Cent
ner Karper i Land. Hver Mor
gen, naar jeg kom, fandt jeg paa 
forskellige Steder Hobe paa tyve 
eller flere store, smukke, tildels 
endnu levende, men bidte Fisk; 
her og der fangede jeg ogsaa en 
Rotte i en Fælde, men jo længere 
U dfiskningen varede, desværre blev 
det; megen Tid var der heller ikke 
tHovers, og saa lod jeg det gaa, 
som det kunde .. Flere Gange ud
lagde jeg flere Hundrede Smaa
fisk, der var forgiftede med Stryk
nin. Krager laa deraf i dusinvis 

. rundt omkring, men ingen Rotter. 
Skulde disse maaske ligge døde i 
deres Huller? Men da der ikke. 
blev færre af dem, maatte Sagen 
forholde sig anderledes; og dette 
var ogsaa Tilfældet. Ved Bort
køringen af Pilene, gjorde Arbej
derne mig opmærksom paa, at 

vore Giftfisk laa under Piledyn
gerne. Ja, disse Rotter var lige 
saa kloge, som vi; de lod Giften 
raadne og vedblev saaledes at 
leve. Nu indtraadte en stærk 
Frost. Femten Stykker Træfæl
der, nøjagtigt som Markmusefæl
der, kun betydeligt større, blev 
opstillede for ved Hullerne og 
rundt omkring, godt tilstoppede 
med Sten, Is o. lign. Næste Mor
gen kunde jeg næppe vente, til 
d~t blev Morgen; men alle mine 
Fælder stod, og stod endnu i otte 
Dage; kun nogle enkelte smaa 
Rotter var en Gang imellem saa 
dumme at bide Traaden over. Paa 
den Maade var der· altsaa ikke 
noget at stille op. Nu købte jeg 
mig et større Antal Rottesakse; 
thi i den ene Saks, jeg havde, 
fangede jeg næsten hver Dag en 
Rotte. Alle Gange, som førte til 
Vandet, blev besatte, saaledes at 
Saksen kom til at staa 1 til 2 cm. 
under Vandet, især i Tilløbsgrave, 
hvor man rigtig tydeligt kunde se 
Gangene, og som ikke frøs til. 
Hvert Jærn blev godt blindet, 
nogle Pile blade og Græsstraa 
gjorde Sagen naturlig, og dette 
fik jeg Udbytte af. Ugevis havde 
jeg iagttaget alle Jærnene godt, 
efterset dem dagligt og, hvor det 
gjordes fornødent, stillet dem 
paany. Medens jeg i den første 
Tid dagligt fangede 6 til 7 Rotter, 
fangede jeg snart færre; og jeg 
vidste med Sikkerhed, at det vilde 
blive færre. Saasnart Isen var op
tøet, saa jeg her og der i Dyndet 
Sporet af en Rotte. Straks stillede 
jeg der en Saks, kvorpafl, der som 
Lokkemad var sat en lille Fisk, 
som var syet til med en Stoppe
naal, saaledes at Traaden ikke 
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var at se. Næste Morgen var 
Rotten da sædvanligt fangen.
Dermed var Rotteplagen udryddet. 
I. Løbet af Sommeren ,kom der 
vel altid igen andetsteds fra Rot
ter; men disse er ingen øvede Fi
skere, og naar man fra Begyndel
sen af opererer med Saks, .vil 
disse aldrig tage overhaand. Rvo 

. der' ingen Jæger er, vil desuden 
skaane Rottefjender, som Ræv, 
Væsel og Ilder; navnlig den sidste 
udrydder om Vinteren en Mængde 
Rotter; jeg har mer end en Gang 
fanget saadanne i Kassefælde med 
en halvfortæret Rotte. Ogsaa 
Rotteboets Udskylning med Gød-. 
ningsvand eller Kalkmælk er me
get godt. løvrigt er det lettere at 
forebygge en Kalamitet end fjærne 
den. Ti,. 8chulr:e. 
emfter Fiseh. Zeit.) 

I Anleclning af Hr. Fiskemester 
Munks Artikel i forrige Nummer 
skal jeg oplyse, at den' af ham 
savnede Beretning om Fiskerista
tionens Virksomhed er optaget i 
den officielle Fiskeriberetning, af 
hvilken der som sædvanlig vil 
blive udsendt Særtryk til alle dem, 
fra hvem Indberetninger er mod
taget.-- De Forventninger, Hr. 
Munk nærer til Resultaterne af 
Forsøgsvirksomheden, er desværre 
for store, thi som allerede frem
hævet i den Bekendtgørelse om 
Stationens Aabning, der stod her 
i Bladets Nr. 12 for i Fjor, kunde 
større Forsøgsopgaver ikke tages 
op paa selve Stationen; Pengemid
lerne er ikke saa rigelige, og For
søgsdammene er meget smaa. 
Fiskerierne opfordredes derfor til 
selv at anstille Forsøg af praktisk
økonomisk Art· under Stationens 
Raad og Vejledning, samt eVen-

tuelt under dens Kontrol*) ; der 
meldte sig imidlertid ingen Fiske
rier i Fjor; i Aar, da Fiskeriejerne 
har haft Tid til at tænke over Sa
gen, haaber jeg, at der kan komme 
nogle af den Slags Forsøg i Gang. 

Hr. Munk mener, at de Hein'ske 
Resultater er bedre, end hvad Na
turen opnaar, og han er ængstelig 
ved Tanken om, at Fiskerierne 
'skulde arbejde med saadanne Fisk. 
Men i Landbruget bliver man dog 
ikke staaende ved, hvad Naturen 
alene kan opnaa med vedkom
mende, Plante eller Husdyr,' men 
man søger tværtimod gennem 
Avlsvalg og omhyggelig Pasning 
at frembringe et forøget Udbytte. 
"Husdyret Ørreden" skulde vi og
saa gerne.have gjort bedre end 
den vilde Ørred, men mon vi ikke 
overalt staar paa det Standpunkt 
i denne Husdyravl, at de vilde 
Ørreder saa at sige i alle Hen
seender er bedre end de kultive
rede? Er der da nogen Grund til 
at blive ængstelig, fordi det .synes, 
som om en ændret Pleje af Ørre
deri kan bringe den paa Højde 
med eller endog faa den til at 
overgaa sine vilde Frænder? 

Ikke ængstelig, snarere misunde-
lig, ~ynes jeg. C. V. O. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
KTebs 

.Fiskemarkedet. 
-0-

Kf~benhavn, 7. Marts. 
45 - 65 Ølle pr. Pd. 

100 140 
35-65 
25-30 

300-450 Øre pr. 100 Stk. 

"~'l AI Stationen8 Assistance sker uden 
nogen Udgift for Fiskerierne. 
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B e r l i 11, 1.-,-7. Marts. 
Levende Fisk: 

Gedde 70 94-85. Pf. pr. Pd. 
Gedder. store. 72-55-74 ,-
Gedder: mellemst., 10] - 85 - 95 
Sandart 160-176 -
Sandart. store. 106 
Sandart., mellemst., 124 
A borre 95-104 -
Aborre. smaa, 31-61 
Sud"r, store, 130 
Suder, mellet., 110-107 -
Brasen, smaa; 31-36 
Brasen, store. f>5 60 
Karpe, uBort.; 64-67 
Karudse 94 

bpakkede Fisk: 
Laks 
Foreller 

170-180 Pf. pr. Pd. 

FOl·eller. II a smaa. 
Ørred . . 

89 91 -
147 

119-127 -
100-103 -
198-149 -

Sandart, uBort., 
Sandart. store, 
Sandart, mellemst., 
Sandart, smaa, 
Aborre 

82 
60-75-05 

38--47 
58-45 -75 

40 - 60 

Aborre, smaa, 
Gedde 
Gedder, store, 
Gedde, mellst., 
AaI, mellemst., 
Brasen 
Brasen, smaa, 
Suder 
Suder II It 
Karudse 
Karpe 

østersø· Jiaks 
Blankørred 
Ørred 
Gedde 
Krebs. store. 

. mellemst. 
smaa 

110 
20-25 

18 

42-53-48 
72 

52,,48 54 

P It r i s, 7. J.\;hrts. 
3,75-6,00 Fr. pr. Klgr. 
7,50-10,00 
3,50 .. 6,50 -' 
1.25-2,50 -
17-20 Fr. pr. 100 Stkr. 
12-19 -

7 9 
D. F. Z. 

Annoncer. 
--0--'-

Fiskemester 
eller 

Forpagter søges 
til et Anlæg af 20 Damme, tildels 
besatte. Ualmindelig gode Betin
gelser og en Masse Naturfoder. 
U dmærket Bolig med smuk Have. 

Hovedgaarden "Urup" 
pr. Horsens. 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern 

kan købes straks; der er over 20 
Damme, tildels besat med Fisk. 
En Ejendom til 3 a 4 Køer og en 
Hest kan medfølge. Gode Betin
gelser for en praktisk Fiskeme
ster. Pengeforholdene kan rette 
sig efter en solid Købers Ønske. 

Henvendelse til 
Teglværksejer A. Poller 

pr. Skjern. 

0rredyngel 
samt 

. ca .. :1000 Stk. 8-12 Ctm. 

Regnbueørred 
opvokset iNaturdam uden Fodring 

faas hos 

I. A. Bie, Hobro. 
Vandukrudtskæreren 

"Simplex" 
(omtalt i Ferskvandsfiskeribladets 

Nr. 5) 
faas kun ved Henvendelse til 

Hr. Riedels Repræsentant for Dan
mark: 

Sander-I. .. arsen, 
Elisedal, Hornsyld .. 

Illustreret Prospekt og Anbefalin -
ger sendes paa Forlangende. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima OJneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk., Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut bit1igst~ ,"ser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 
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Telefon" 126. Telefon 126 . 

..-Dansk ..... 
lorel-&ksport Compagni, 

Ak t i e s e I sk a b, Y ej I e, 
k ø b e r' Spisefisk til Eksport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Specialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon" Patentet sætter os i 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved "nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 

"i Stand til at betale Dagens 
" højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaenda. 
NB. Æg, Yngel og Sæt.tefisk 

købes og sælges. 

"Til Købs ønskes: 
50,000 Stk. Sættefisk (Regnbuer) 
50,000 Stk. Sættefisk (Bækørred) 

Opgivelse af Størrelse samt bil
ligste Tilbud sendes til 

Fiskeriet Alslev ltlølle 
pr. Varde. 

Fi~k~ri~ti Vamdrn~ 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af Ørred samt Sættefisk af 

fIII/IIP Karper og Suder. -.ri 

?ortionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører.,. 

150,000 
I-aarige Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
G. Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin, J onasstrasse 3. 

Vvvvvvvv 
Det stod mig allerede for Aar tilbage 

klart, at hvad der hel' i Landet produce
redes af Regnbueørred næsten overalt 
var blevet til nogle i høj Grad degenere
rede Individer, daarlig i Form og Farve, 
korte Gællelaag og Finner, lidet livskraf· 
tig'e, ikke modstandsdygtige, ja rene 
Dværgfisk. Grunden var kun at søge i 
den I\Iaarle, hvorpaa man forsynede sig 
med Rogn, der toges ganske i Flæng, ofte 
af altfor unge, ikke udviklerle, i Smalt· 
damme uden Naturnæring, men ved 
KUllstfodring opdrættede Fisk. Dette 
gav Anledning til, at jeg her i de mellem 
25 a 30 Tdr. Land store og dybe Damme, 
der, beliggende mellem fede ,Jorder, er 
overordentlig rige paa Naturllæring, be
sluttede at opdrætte en Stamme gode 
Modf"'rfisk, hvad der nu er en Kendsger
ning. Ved af 10,000 Stk. Fisk at udsøge 
de mest hurtigvoksende og smukkeste 
Eksemplarer og dernæst ved aarlig fra 
Amerika at importere en mindre Sending 
Rog,n af Naturfisk, hvoraf j eg nu af de 
første (for 4 Aar siden inrlførte) kan an· 
vende Hanfisken til Befrugtningen og 
BlodfornyeIsen. Disse har jo Forhold til 
Alder opnaaet en betydelig Størrelse og 
kan llU afgive sture. smukt rosafarvede, 
blodtornyede Rogn til Vaaren. Salget af 
Rogn er herfra hvert Aar i stærk Stig
ning. Anbefalinger fra foregaaende Aar 
foreligger. Bestilling paa Rognen til For· 
aar modtages helst straks. 

,,'r. Jensen, 
Lykkesholm Fiskeri, Ellested, 

1\1\1\1\1\""" 
Fiskeri-Anlæg til Salg. 
Paa Grund af Dødsfald sælges 

me.get bi-lligt. de i Lysbro ved 
Silkeborg anlagte Damkulturer, be
staaende af 20 Fiskedamme, 10 
Bassiner, fornødne Udklæknings
apparater, Fiskebestand, ret gode 
Bygninger, stor Vandkraft med 
Vandhjul og Savværk samt ca. 10 
Tdr. Land Ager og fortrinlig Eng. 

Henvendelse til 
Handelsgartner Plauborg Larsen. 
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Unge Jtal, 
· ........................ . 

Russisk-Degra Smørelse 
5·-8 Ctm. lange, leveres lBarts
April med garanteret l e vend e 

Ankomst. 
(eget Fabrikat) 

gør alt Lædertoj fuldstamdig 
van d t æ t, bloflt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

Egner sig til Udsættelse i ethvert 
Vand: Søer, Aaer, Tørvegrave, 

Mærgelgrave og Damme 
under Kultur. === 

16 Kr.- pr. 1000 Stk. med Rabat 
ved større Poster. 

PrØv den, men efter Brugsanvisnin-
~en, som findes under Bunden af enhver 
Daase, og De ,vil erkende, at De har 
faaet, hvad De s~jger. -- Faas iDaaser 
1/1' 1/2 og til henholds'ris 1 Kr., 50 og 
25 Øre pl'. Daase, samt j. Bøtter paa 6 
Pund Netto, -- saadanne Bøtter leveres 
emballage· og portofrit for 6 Kr.; wc! 
Indsendrise af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaenc1e 2 KvartDaasel' porto. 
frit til Prøve. 

F i s k e r i e t, Vamdrup, 
(N. P. Petersen.) 

}'rislr, frossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", J ol'gen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Glyngøre. Telefon 517. 
Telegramadresse: Fryseriet. · ........................ . 

Telefon Nr. 7. 

levende 
Tisk 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs.. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

( •. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
-strasse 3. 

· ' ... " ...... " ...... " ..... " . 
Sydjydsk 

Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
tlel' til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
storre Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. J o r g e Il s e Il, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Frisk frossen 

Fi~k~f~u~r 
kan bestilles nu 

til Aftagelse i Løbet af 
Sommeren. 

For prima .friske 
Varer garanter,es. 

1. Jt. Jtlehlsen • Co" 
Fiskeeksport, 

Røgeri, Fryseri, 
Struer. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

1'rykt i .,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Meddelelser, - ]j'iskerilarkedet. - An
noncer. 

Udbyttet af Dambrug. 
~o~ 

Den Tid ligger ikke SaR langt • 
tilbage, da de saakaldte "Damkul
turer" skød op som Paddehatte 
rundt omkring i vort Land. I den 
Retning var der Fart i Udviklin
gen. I kvantitativ Henseende gik' 
det glimrende; men i kvalitativ 
Henseende var Damanlægene og 
deres Drift mange Steder af den 
Beskaffenhed, at Folk med nogen 
Sagkyndighed lige fra Begyndel
sen af kunde forudse, at der ikke 
vilde gaa ret mange Aar, før der 
vilde indtræde en Reaktion; og 
den er nu kommen. Man hører 
her og der fra Klage over, at Ud
byttet er for ringe, eller at der 
endog bliver Underskud, hvad de 
fallerede store Dambrug til Over
flod offentlig konsta.terer. 

At Damkulturen bredte sig med 
SaR rivende en Fart, som har væ
ret Tilfældet, havde for en Del 
sin Aarsag i de glimrende U dsig
ter, der af adskillige Interesserede 
foregøgledes Dambrugerne; i den 
Henseende nægtede vedkommende 
Agitatorer sig ikke noget, og det 
uden' at have i det mindste et 
Sted her i Landet, hvor det kunde 
paavises, at der var opnaaet saa 
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glimrende, et Resultat, som der 
foregaves at kunne opnaas. 

At Dambrug kunde være meget 
rentabelt, var: en Kendsgerning. 
Den Erfaring var, ikke alene gjort 
i Tyskland, men ogsaa her hjemme; 
men at der kunde opnaas saa 
stort et Udbytte, som der af nogle 
fabledes om, var der ingen af dem, 
som da havde givet sig af med, 
Dambrug, der nogensinde havde 
drømt om, og som ogsaa efter de 
allerede gjorte Erfaringer maatte 

. anses for umuligt. 
Der ble\' da ogsaa her i Bladet 

'den Gang advaret imod at nære 
disse overdrevne Forventninger og 
ogsaa imod at gaa for rask fremad, 
da vi endnu sad inde med saa 
liden Erfaring paa Damdriftens 
Omraade, særligt hvor det gjaldt 
store Anlæg. Her maatte vi krybe, 
til vi lærte at gaa; men vi vilde 
springe, før vi blev store nok til 
det. Det gjorde vi og forberedte 
saaledes Miseren. At der vilde 
følge noget usundt ogsaa med 
denne nye Bevægelse, var natur
ligvis at vente, og vi vil nu kunne 
maale dette efter Reaktionens eller 
Tilbagegangens Styrke og Varig
hed. 

For at faa Del i det fabelagtige 
U dbytte; anlagde man rask væk 
Damme der, hvor det paa nogen 
Maade kunde lade sig gøre, uden 
i Forveien at have grundigt un
dersøgt, om nu ogsaa de nødven
'dige Betingelser for Damdrift var 
til Stede. Man anlagde saa mange 
Damme, som det var muligt; thi 
jo flere Damme man havde, des 
flere Fisk kunde der produceres, 
og desto større maatte naturligvis 
Udbyttet blive. Man undersøgte 
ikke først, om man havde til-

strækkeligt Vand til at føde de 
mange Damme med baade Som
mer og Vinter; og ofte viste det 
sig, at der var alllor lidt Vand 
om Sommeren. - For at faa det 
store Udbytte havde man ogsaa 
besat Dammene saa stærkt, som 
man syntes kunde gaa an, idet 
man ogsaa her gik ud fra, at jo 
flere Fisk, man havde i Dammene, 
des større blev Udbyttet. Hvordan 
det saa gik om Sommeren med 
den" sparsomme Vandmængde til 
de alllor mange Damme og disses 
alllor store- Besætning, det ved vi. 

Kommer vi saa til F o dringen, 
bliver det ikke bedre. Nu er vi 
komne bort fra Fodring med Kød, 
Lunger, Lever o. s. v. af Køer og 
Heste og er slaaet ind paa Fodring 
med Fisk. Fejltagelserne, der er 
gjorte ved Fodring med Havfisk 
kender vi. Ikke alene 'Var Foder
fiskene ikke altid friske, men der 
blev ofte kastet for meget ud og 
fodret i Utide; og hvad Fiskene 
ikke aad, laa saa paa Dambunden 
og raadnede og forpestede Dam
men. Sortering fandt mange 
Steder heller ikke Sted eller fore
toges paa for sent et Tidspunkt 
o. s. v. Vi vil ogsaa i Fremtiden 
komme til at gøre mer eller 
mindre dyrekøbte Erfaringer. Vi 
har jo saaledes i den forløbne 
Vinter først nu for Alvor sine Ste
der faaet at føle, hvilket Tab 
stræng Vinter med Snestorm kan 
paaføre vore Kulturer, naar der 
ved Anlæget ikke er regnet med 
denne Eventualitet for øje. Naar 
dertil kommer, at Anlægene ofte 
har været for kostbare og Drifts
udgifterne for store, saa vil det 
kunn~ forstaas, at de omtalte 
Fejlgreb har kunnet være skæbne-
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svangre, især for store Kulturer. 
Men, hvis man mener, at der 

er begaaet saadanne Misgreb i 
lige høj Grad ved alle vore Kul
turer, eller at de alle i samme 
Grad har været udsatte for uhelds
svangre Eventualiteter, saa' er 
dette en Fejltagelse. Der er vist 
næppe nogen Kultur, hvor der 
ikke er begaaet Fejlgreb hvor 
kunde det ogsaa være anderledes; 
men hvor dette er sket, har man 
ogsaa sine Steder forstaaet at 
raade Bod derpaa og at afpasse 
sig efter Forholdene. Man har 
været rask i Vendingen og er 
bleven klog af Skade. 

Saadanne Steder har man der
for ogsaa haft et godt Udbytte af 
sin Damarift. 

"Nævn os da en Kultur, der 
giver et ordentligt Udbytte", siger 
man; "thi vi kender ingen.« -
Vi svarer: "Da kender vi adskil
lige!" Men at nævne dem, har vi 
ingen Ret til. Det er jo heller 
ikke tilstrækkeligt at opgive N av
net paa en Kultur, der svarer sig 
godt, fordi man skønner det og 
tilmed kan bygge paa en Udtalelse 
af vedkommende Dambruger. For 
at' kunne vise paa en Kultur, der 
har givet godt Udbytte, maa dette 
have været konstateret ved et nøj
agtigt ført Regnskab. Men i -den 
Henseende ser det desværre maade
ligt ud ved mange af vore Kul
turer. Hvis der ved enhver Kul
tur blev ført et paalideligt og nøj-' 
agtigt Regnskab, vilde det maaske 
vise sig, at det, selv hvor der kla
ges højest, ikke ser saa daarligt 
ud med Udbyttet, som man an
tager, ja, at Driften - hvis man 
kan kalde det saaledes - endog 
har givet et meget respektabelt 

Udbytte, . navnlig under de for
haan den værende Omstændigheder. 
Det kender vi Eksempel paa. Paa 
den anden Side kan en Dambru
ger, der ikke fører nøjagtigt Regn
skab, maaske anslaa U dby.ttet for 
højt, hvad vel dog sjældnere er 
Tilfældet; og endelig kan Tabet 
ved Driften være meget større, 
end man anslaar. 

Skal man altsaa paavise renta
belt Dambrug, saa kan dette kun 
ske for de Kulturers Vedkom
mende, hvor der er ført og frein
lagt nøjagtigt Regnskab. Men 
Dambrugerne nægter i Alminde
lighed at fremvise deres Regnskab 
og tillader endnu mindre at offent
liggøre det. 

- Man har saaiedes opfordret 
Ejerne -', af Haugaard Kultur til at 
offentliggøre Regnskabet for denne; 
men det er gentagende nægtet. 
Det kan vi altsaa ikke' fremlægge 
her. 

Vi tror dog at turde sige saa 
meget, at denne Kultur hidtil har 
givet et særdeles godt Udbytte. 

Derimod kan vi offentliggøre 
Udbyttet af et Par Dambrug, men 
uden Navns Nævnelse. . 

Vi skal dog ikke fremlægge 
specificerede Regnskaber, skønt 
disse selvfølgeligt forefindes, men 
kun anføre de vigtigste Poster. 

Udbyttet af de enkelte Damme 
m. m. maa lades ude af Betragt-
ning her. ' 

Den ene Kultur omfatter et 
Damareal paa ca. 3 Tdr. Land. 

Indtægterne har ialt ud-
gjort .............. . 

Udgifterne ........... . 

Rest .. . 

Kr. ø. 

7,170 31 
6,444 95 

725 36 
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U dgifterne er faldne saaledes: 

Renter af Anlægskapita· 
len ............... . 

Forpagtningsafgift .... . 
Æg og Sættefisk ..... . 
Foder ... , ........... . 
Fragt ............... , 
Lønninger ........... . 
Forskelligt ........... . 

laIt .. . 

Kr. ø. 

475 00 
180 00 

2,400 00 
1,896 35 

284 10 
1,200 00 

9 50 

6,444 95 

Af de anførte 1200 Kroner til 
Lønninger har Dambrugeren be
regnet 1000 Kr. som Vederlag for 
sig selv for udført Arbejde ved 
Pasningen. 

-- Den anden Kultur omfatter et 
Damareal paa godt 11/ 2 Td. Land. 

Kl'. ø. 
l Aaret 1907 var Ind· 

tægten ............ , 4,530 95 
l Aaret 1907 var Ud· 

giften .. . . . . . . . . . . . . 1,762 52 

Rest. .. 2,768 43 

U dgifterne fordeler sig saaledes: 

Udgift til Foder og Ved-
ligeholdeise ........ . 

Løn til en Mand ..... . 

Kl'. ø. 

962 52 
800 00 

laIt .. : 1,762 52 

.Fra de 2,768 Kr. 43 Øre, som 
er Udbyttet, skal dog fradrages 
Renten af Anlægskapitalen, som 
ikke er opgivet. Indtægten af 
dette Fiskeri hidrører fra Salg af 
store Fisk, Portions- og Sættefisk. 

. Ejeren har aldrig brugt at rekla· 
mere for sine Varer, men har des
uagtet ikke haft vanskeligt ved at 
afsætte dem, hvad der efter vor 
Mening bedst vidner om Varens 
Kvalitet. 

De to anførte Dambrug har haft 

lignende Udbytte Aarene forud for' 
1907, hvad der borger for, at de 
ogsaa. fremdeles vil svare god 
Regning. 

(Vi haaber inden ret længe at 
kunne meddele Udbyttet af et 
tredje Dambrug.) 

Endvidere maa vi fremhæve, at 
de forskellige Produkter er solgte 
til de gængse Priser. Dermed er . 
bevist, at Dambrug med de for
haandenværende Priser paa Spise-

. fisk af Foreller svarer sig ret godt, 
naar Driften virkelig er rationel. 
I?en Tale, at Darndrift til Frem
bringelse . af Portionsforeller, nu 
ikke kan betale sig med de lave 
Priser, har derfor kun hjemme i 
de DaIJlbrug, hvor Anlæget er for- , 
fejlet, eller hvor Dambruget van
røgtes. Paa saadanne Steder var 
det jo nemmest at raade Bod paa 
de slette Resultater ved paa en 
eller anden Maade at faa Fiske· 
priserne skruede op uden noget 
videre Arbejde fra Kulturernes 
Side. --. Ved saadanne Dambrug 
venter man nærmest Redningen 
udefra. 

Hermed skal dog ikke være sagt, 
at vi faar det for vore Fisk, vi kan 
tilkomme. Vi har blot af de an
førte Dambrugs Driftsudbytte vil
let slaa fast, at Darndrift til Pro
duktion af Spiseforeller kan svare 
sig godt endnu. 

Der er derfor slet ingen Grund 
til at se mistrøstigt paa Udviklin
gen af denne ny Erhvervsgren her 
i Landet, saa længe der ikke er 

. lagt u overvi n de lig e Hindrin
ger i Vejen for dens Produkters 
Eksport. 

I en Fiskeriberetning fra Bayern 
stod der fornylig, atE ft e r
g p ø r g s l e n næsten til alle Tider 
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af Aaret havde været større end 
T i l b u d e t, hvorfor en Udjævning 
paa dette Omraade maatte tilstræ
bes, og det anbefaledes derfor 
overalt, hvor Betingelserne tillader 
Produktion ' af Spiseforeller, at 
skænke denne større Opmærksom
hed. - Den saa meget frygtede 
Overproduktion er der altsaa hel
ler slet ingen Fare for for det 
første. 

Vi kan i en vis Henseende ud
trykke Stillingen mellem før og 
nu saaledes: Interesserede be
gyndte med at skildre det enorme 
U dbytte af Dambrug, og nu lader 
det tii, at' nogle ikke kan finde 
nedsættende Ord nok om det. 
Hvilke usunde Forhold, der ved 
førstnævnte Fremgangsmaade frem
kaldtes, har vi berørt. Den sidste 
Fremgangsmaade kan desværre og
saa faa uheldssvangre Følger, idet 
der derved avles Mistro i vide 
Kredse til Sagen, hvad der vil 
have adskillige uheldige Følger 
for Dambrugerne. Det bidrager 
saaledes til at nedsætte Prisen 
paa den Slags Ejendom, og den 
berøver os efterhaanden den Støtte 
fra Regeringen og anden Side, 
som vi haardt trænger til. 

I Betragtning heraf er det, vi 
har villet konstatere, at' den saa
kaldte Damkultur, trods de lavere 
Priser paa Portionsfisk, nu for Ti
den arbejder under gunstigere For
hold end for nogle Aar tilbage, 
naar vi ser hen til de Fremskridt, 
der er gjorte med Hensyn til An
læg og Driftsmaade, lige som vi 
nu ogsaa har bedre Transportmid
ler og et bedre Foder at byde vore 
Fisk. Herom vidner Kends
gerningerne! 

Et Fiskerimøde om Regulativ- , 
Dannelse 

afholdtes Mandag den 16. Marts i 
Hvilested Kro. 

S m i d t N i s s e n aabnede paa 
U dvalgets Vegne Mødet. Han 
meddelte først, at dette Møde, 
hvortil der var indvarslet i to af 
Egnens mest udbredte Dagblade, 
havde til Hensigt at faa vedtaget 
et Fiskeriregulativ for en Del af 
Kolding-Nebel Aa og Aakjæraa. 

Derefter oplæste han den Del 
af Fiskerilovens § 9, som vedrørte 
Mødet, og hvori der stilles føl
gende Fordringer, nemlig: at Ind
varsling til et saadant Møde skal 
ske med mindst 8 Dages Varsel, 
og at en Trediedel af samtlige 
fiskeriberettigede ved det paagæl
dende Vand, skal være repræsen
terede paa Mødet, og naar' et Fler
tal af de mødende, der skal re
præsentere mindst Halvdelen af 
det paagældende Fiskevand, stem
mer for Forslaget, betragtes det 
som vedtaget. De mødende kan, 
naar de er forsynede med behørig 
skriftlig Fuldmagt, afgive Stemme 
for ikke mødende fiskeriberettigede. 

Forinden der skredes til Frem
læggelse og Forhandling af Regu
lativ-Forslaget, blev det konstate
ret, at der personlig var mødt 33 
fiskeriberettigede og 38 ved Fuld
magt, ialt repræsenteret 71. Da 
der ved det paagældende Fiske
vand findes at være 137 fiskeribe
rettigede, og Loven fordrer, at kun 
en Tredjedel af disse skal være 
tilstede, gik man derfor over til at 
oplæse og drøfte det udarbejdede 
Forslag. 
. Efter at enkelte Ændringer og 

Tilføjelser var vedtagne, stemtes 
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der om det da foreliggende For
slag, hvilket vedtoges med 65 
Stemmer. 

Aastrækningen udgør ialt ved 
nævnte Vande ca. 55,261 Al. De 
afgivne Stemmer for Regulativet 
repræsenterer en Aastrækning paa 
ca. 37,804 Al.; altsaa ikke saa lidt 
over Halvdelen. 

Forsamlingen gik derefter over 
til at vælge Bestyrelsesmedlemmer, 
1 for hver af de 5 Kommuner, 
Regulativet omfatter. Valgte blev: 
J. Hansen, Aakærdal, Lejrskov; 
Th. Buhl, Gjelballe, Skanderup; 
N. C. Madsen, Kolding; H. H. 
Larsen, Vrannerup, Seest; Smidt 
Nissen, Harte. Til Hevisorer valg
tes: Pastor Birk, Paaby, og K. 
Dahl, Stenvad Mølle. 

Det vedtagne Regulativ indsen
des nu til Landbrugsministeriet til 
Stadfæstelse. 

Aalefaring~ 
-0-

Nu nærmer sig den Tid, da 
Aalefaringen paa sin Vandr1ng 
ind fra Atlanterhavets Dybder naar 
til vore Kyster. Først vil Glas
aalene vise sig i de vestjydske 
Vandløb; senere begynder de at 
stige op i de østjydske og i Vand
løbe:qe paa Øerne; og endnu senere 
naar de frem til Bunden af øster
søen. Danmark er gunstigt stillet 
i Sammenligning med de andre 
østersølande ; thi disse faar kun 
den Aalefaring, som ikke har vil
let slaa sig til Ro hos os. Men 
vi udnytter vor gunstige Beliggen
hed paa en uforsvarlig Maade, 
idet vi gør altfor lidt for at hjælpe 
Aalefaringen frem i vore Vandløb, 

,hvor disse er spærrede ved Stem· 

værker eller paa anden Maade. -
Vi stoler trygt paa, at Aaleynglens~1 
Mængde er saa . overvældende, at ,1 

om end de allerfleste spærres ude, 
slipper dog et tilstrækkeligt Antal 
op; eller snarere - de færreste 
skænker det hele en Tanke. 

- I Atlanterhavet samles hvert 
Aar et kosmopolitisk Selskab af 
Blankaal. Her mødes spanske, 
franske, belgiske, hollandske, tyske, 
engelske, islandske, danske, norske, 
svenske, finske og russiske Aal, 
der søgte ud mod det store Dyb· 
for at formere Slægten. Børnene 
lærte ikke her at kende Forskel 
paa Nationerne, og naar de stime 
mod Kysten, vil det nærmest blive 
et Tilfælde, om de træffer paa det 
Land, fra hvilket deres Moder 
stammede. Ogsaa dette er en stor 
Fordel for os. Aalene fra hele 
østersøen maa, naar de som blanke 
søge ud til AtlanteIjlavet, passere 
Sundet eller Bælterne, og selvom 
vi nu, hvad der maaske ligger 
indenfor det muliges Grænser, fan-
gede næsten hver eneste Aal, der 
forsøgte at slippe ud her, og selv 
om vi tillige fangede alle de Aal, 
der var voksede op i vore egne 
Fjorde og ferske Vande, saa vllde 
alligevel Tilgangen af Aalefaring 
ikke høre op ; thi ved Norges, 
Skotlands og Frankrigs klippe
fulde Kyster vil det være umuligt 
at fiske Aalene helt op, og disse 
Aal vil sikre ogsaa os Tilgang af 
Glasaal. 

Er der end saaledes ingen Fare 
for, at et selv nok saa intensivt 
Fiskeri efter de blanke Aal skal 
være Rovfiskeri, saa er der en 
anden Maade, paa hvilken det 
med Lethed kan lade sig gøre at 
ødelægge Aalefiskeriet i hvert Fald 

:." 
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i de ferske Vande. Man behøver 
blot at lade alting fortsættes i den 
samme Slendrian, i hvilket det nu 
gaar. Hver Gang, der bygges et 
nyt Stemværk, skal man blot lade 
være at anbringe det lovbefalede 
Aalepas, og særlig probat virker 
det, om man bygger et ordentlig 
muret eller cementstøbt Stemværk ; 
det er et fortræffeligt Middel, og 
anvendt rigtigt fører det til, at 
ikke en eneste Aal kan komme 
op i det ovenfor liggende Vand
omraade. Er man vittig anlagt,*) 
anbringer man med det samme en 
~t\alekiste, der kan fange alle de 
Blankaal, der gaar ned ad Strøm
men; man viI da efter nogle Aars 
Forløb kunne konstatere den 
prompte Virken af Stemværket, idet 
der ikke mere kommer Aal i Ki
sten. Har man mere Lyst til at 
lade andre anstille den Slags Eks
perimenter, sørger man først og 
fremmest for, at alle Stemværker 
nedenfor ens eget har funktions
dygtige Aalepas, og derefter an
bringer man selvet; det kan koste 
ca. 2 Kroner, saa det er da til at 
overkomme. 

Først naar man paa denne Maade 
har tænkt paa Fremtiden, har man 
moralsk Ret til at ~ætte Aalekiste. 
Vort Princip her i Landet maa 
være: Alle Blankaal skal fanges, 
inden de naar Vesterhavet, lige
gyldigt om de er fra Danmark 

. eller fra andre østersølande, men 
Aalefaringen skal ogsaa have Lej-
lighed til at komme op i alle vore 
frie Vande. Omtrent hvilken som 
helst ufremkommelig Mose eller 
tilgroet Sump, hvor ingen kan 

*) Mange synes at være det, mell det 
er maaske ufrivilligt. 

fiske, kan give Udbytte med Aal; 
thi, naar Aalene bliver blanke, 
vandrer de selv fra det sikre Sted 
nedad mod Havet lige ind i det 
under Vejs opstillede Redskab. 
Bedre kunde Ferskvandsfiskerne 
ikke have ønsket sig Aalens Na
tur, men Utak er Verdens Løn; 
Aaleungen, der gør sit bedste for 
at naa op til Mosen, bliver stand
set af Stemværk paa Stemværk. 
Danske Ferskvandsfiskere burde 
ikke have nogen rolig Samvittig
hed, saalænge der mangler et 
Aalepas. 

Men selvom Aalefaringen blev 
modtaget paa det bedste, kunde 
der jo nok være Steder, hvor den 
vanskeligt naaede frem, og hvor 
en Udsætning af Aaleyngel vilde 
være paa sin Plads. Mærkeligt 
nok er der slet ikke saa faa, der 
allerede nu ønsker Sætteaal til 
Købs, skønt de muligvis fik et 
tilstrækkeligt Antal gratis ved at 
tvinge Aalepas igennem i de paa
gældende Vandløb. Ved Køb af 
Sætteaal er der visse Forhold, som 
man bør tage i Betragtning. Det 
er jo mange bekendt, at jo ældre 
Sættefisk, man anvender, des mere 
Chance er der for, at de klarer 
sig overfor. deres Fjender; da det 
tilmed er saa let at faa Under
maalsaal for en billig Penge fra 
de Fiskere, der hele Sommeren 
igennem ligger ~ og slæber med 
Aaledrivvaad i vore Fjordes aale
rige Bændeltangmarker, saa kunde 
man maaske tro,. at det var langt 
bedre at anvende saadanne Under
maalsaal til Sættefisk end de smaa 
Glasaal j der er da ogsaa forskel
lige, der har anvendt smaa Fjord
aal til Udsætning i Ferskvand. 
J eg maa imidlertid advare mod 
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· en saadan Anvendelse af Under
maalsaal fra salt eller brakt Vand, 
thi de er saa at sige alle Hanaal, 
og disse bliver ikke nær saa store 
som Hunaalene, der normalt lever 
i Ferskvand. Det er derfor meget 
bedre at anvende Glasaal. Men 
hvor faar man dem fra? 

Her i Bladet og i "Dansk Fi
skeritidende" har man i længere 
Tid kunnet se en mærkelig An
nonce,*) i hvilken "Unge Aal, 5-8 
Ctm. lange" altsaa de alminde-

· lige Glasaal tilbydes til 16 
(seksten) Kroner pr. 1000 Stk. -
Ganske vist ved jeg, at Aalefarin
gen kunde forskrives billigere fra 
Rom O), me~ det vilde dog være 
for unaturlig en Udvej. I Virke
ligheden bør den, som det ogsaa 
fremgaar af Dr. Schmidts i forrige 
Nummer gengivne Artikel, ikke 
koste mere end 1 a 2 Kroner pr. 
1000 Stk. Saa langt naar vi næppe 
ned allerede i Aar, men der vil 
blive gjort Forsøg med Indførsel 
af Aalefaring fra England og lyk
kes den. saa at Sagen kan gribes 

· an i større Stil, vil vi forhaabent
lig til næste Aar kunne nøjes med 
disse Priser. Men een Fugl i Haan
den er bedre end ti paa Taget, og 
jeg skal derfor oplyse, at man i 
Aar vil kunne faa Aalefaring til 4 
Kr. pr. 1000 Stk. Efter at have 
talt med H r. F i s k e e k s p o r t ø r 
Brammer, Frederiksværk, kan 
jeg meddele, at han er villig til at 
levere Glasaal til denne Pris; men 
da der muligvis kun kan leveres 
et begrænset Antal, maa Bestil-

*) At denne Annonce hidrører fra en 
Mand med en betroet Stilling in
denfor F erskvandsfiskeriforen ingen, 
forekommer mig ikke det mindste 
mærkelig. 

linger være indleverede inden den 
1. Maj; de vil da blive effektue
rede i Rækkefølge i Løbet af Maj 
eller Juni. Der garanteres for, at 
Aaleynglen er levende ved An
komsten; Fragten be~ales af Kø
beren. 

Forøvrigt skulde man tro, at 
Aalefaring her i Landet i størst 
Mængde kunde faas i de vest
jydske Vandløb. Det er vel hel
ler ikke for intet, at hveranden 
Bæk derude hedder Aalebæk. 

C. V. Otterstrøm, 
mag. scient. 

Til foranstaaende skal vi tilføje, 
at Sagen om Aalefaring blev drøf
tet i det sidste Bestyrelsesmøde, 
og at det blev overdraget Hr, F i
skerifoged J. Chr. Sørensen, 
B r a m m i n g e, at skaffe Forenin:
gens Medlemmer billig Aalefaring 
mod Forudbestilling. Maa vi bede 
om en Udtalelse fra Hr. J. Chr. 
.Sørensen her i Bladet, om han 
snart fremkommer' med et saadant 
Tilbud; thi vel tilbyder Hr. Bram
mer, efter Hr. Otterstrøms Medde
lelse, Aalefaring til 1. Maj til en 
rimelig Pris; men derfra kan der 
jo kun leveres et begrænset AntaL 

Ogsaa vi har undret os over Hr. 
Petersens ublu Priser for "Unge 
Aal", der er 5-8 Ctm. lange. 

Red. 

Praktisk Maade til Indpakning 
af slagtet Fisk 

til Forsendelse og Opbevaring. 
-0-

(Sluttet.) 

Ferskvandsfisk som Laks, Kar
per og Sandart, vilde have et 
ganske andet Udseende, naar de 

".~ 
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forsendes indpakkede i Papiret for 
nogle faa Dage, men det maa sta
dig erindres, at Princippet er, a t 
Fisken skal opskæres, Ind
voldene og Gællerne udta
g e s o g Fi s k e n vel a f va s k e s 
til længere Forsendelse. 

Mit første Forsøg anstilledf;ls i 
Oktober 1905, da jeg med Tilla
delse af den danske Regering om
bord i Undersøgelsesdamperen 
"Thor" fik fanget de nødvendige 
Fisk. 

For at anstille Sammenligning 
blev Fisken pakket paa 4 forskel
lige lYuader: 

1. Opskaaret, pakket i Papir 
og Is. 

2. U opskaaret, pakket i Papir 
og Is. 

3. Opskaaret og uden Papir, 
pakket i Is; 

4. U opskaaret og udep. Papir, 
pakket i Is. 

laIt blev der pakket 147 Fisk, 
og af de forskellige Slags var der 
af Fladfisk: Tunger, Pighvarre, 

• Slethvarre; Rødspætter, Rødtunger 
og Skærising. Af Rundfisk var 
der Torsk, Kuller, Hvidling, Kul-. 
mule og Knurhaner. 

Den 6. og 7. Oktober blev Ind
pakningen foretaget, og den 17. 
Oktober blev Metoden forevist og 
forklaret til forskellige interesse
rede og viste da følgende Resul
tat: 

Nr. 1. Den opskaarne Fisk, ind
pakket i Papir, viste sig fuldstæn
dig hvid, frisk og fast i Kødet, 
uden Spor af Lugt, ingen Affarv
ning af Skindet, og i de fleste af 
dem var Dødsstivheden endnu til 
Stede. 

Nr. 2. Den uopskaarne Fisk, ind
pakket i Papir, var i de fleste Til-

fælde ikke rigtig god i Bugen,. 
men for Fisk, som kun skal beva
res i nogle faa Dage uopskaaren, 
vil denne Behandlingsmaade være 
meget tjenlig, da den, ved at være 
indsvøbt i Papiret, ikke udsættes 
for Luftens eller Isens skadelige 
Indvirkning og vil holde sig haard 
og fast. 

Nr. 3 og 4. De opskaarne og 
uopskaarne Fisk, som ikke havde 
været i Papiret, og været i direkte 
Berøring med Luften og Isvandet, 
var bløde, slatne og affarvede paa 
Skindet. 

Nr. 1 blev sluttelig undersøgt 
den 21. Oktober, altsaa 14 Dage 
efter Indpakningen, og 7 forskel
lige Arter blev kogt og undersøgt 
og befundet fuldstændig friske og 
velsmagende, uden Spor af For
raadnelseslugt eller Afsmag. 

Efter Opfordring pakkede jeg 
for Den kg!. grønlandske Handel 
i København 3 Helleflynder paa 
ca. 20 Pd. Stykket efter min Me
tode den 26. Marts 1906. Efter 
at være rensede og indpakkede i 
Papiret, blev der yderligere lagt 
et tyndt Stykke Tøj udenom for 
at forhindre Papiret i at blive re
vet i Stykker ved Transporten, og 
blev Tøjet gennemtrukket og for
synet med Plombe, derefter ned
lagt i en Kasse med Is og samme 
Dag sendt til København. En 4. 
Helleflynder blev lagt i Kassen 
med de andre, uden at være ind
pakket . i Papir for at kunne an
stille Sammenligning. 

Den 9. April, 14 Dage efter Ind': 
pakningen, blev den første Helle
flynder udpakket i flere Vidners 
Nærværelse og blev efter Medde
lelse, da jeg ikke selv var tilstede, 
befunden fuldstændig frisk og uden 
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Affarvning af Skindet. Den 4. 
Helleflynder, som blev ~edlagt 

uden Papir i direkte Berøring 
med Isen, viste allerede Tegn til 
Forraadnelse. 

nen 20. April, altsaa 25 Dage 
efter Indpakningen, blev den 2. 
Helleflynder udtaget, og var jeg 
da selv: tilStede. Fisken blev be
funden frisk, fast og hvid i Kødet. 
Df')n blev kogt og spist af adskil
lige, jeg selv indbefattet, og' be
fundet udmærket frisk og velsma
gende. 

Den 26. April, altsaa 31 Dage 
efter Indpakningen, blev den 3: 
og sidste Helleflynder udtaget i ad
skillige Vidners Nærværelse, jeg 
var ogsaa selv til Stede, og Fisken 
blev befunden fuldstændig frisk og 

. fast i Kødet og velsmagende. 
Det sidste pråktiske Forsøg med 

Indpakning af Helleflynder efter 
min Metode blev foretaget af den 
kgl. grønlandske Handel i Køben
havn, idet 39 Stk. Helleflynder, 
som var fanget paa Bankerne ud
for Holstensborg paa 67° N. Br. 
og 56° V. Lgd. blev slagtet den 
11. og 14. August 1906 og ind
pakket respektive 13. og 14. Aug. 
i Papir og nedlagt i Kasser med 
Is og derefter den 15. Aug. sendt 
med Damperen "Hans Egede", som 
landede i Peterhead den 1. Sep
tember. Derefter blev de sendt 
over Land til Grimsby, hvor de 
blev solgt den 3. September, ca. 
21 Dage efter at være slagtet. 
Jeg var selv til Stede ved Udpak
ningen og Salget paa Grimsby 
Fiskemarked, og Fisken var frisk 
og fast i Kødet og opnaaede 
efter Omstændighederne eQ særlig 
god Pris. 

I Henhold til de i det foregaa-

ende omtalte Forsøg tør jeg paa
staa at have bevist min Paastand, 
at Fisk, pakket efter min ~etode, 
kan holde sig frisk i lang Tid og 
frembringe en langt sundere og 
bedre Vare end som nu, naar Fi
sken forsendes og opbevares. i 
dire,kte Berøring med Isen. 

I Forbindelse hermed skal jeg 
. tillade mig at meddele,at man ikke 
behøver at begrænse denne Ind
pakningsmetode til Fisk alene, og
saa Kød vil i den varme Tid holde 
sig udmærket, naar det ganske 
friskt bliver indpakket i Papiret 
og nedlagt i Is. Heller ikl\fl skal 
jeg undlade at meddele om et 
Forsøg med at sende kogt H u m
m e r fra Canada til London, ind
pakket i Papir og lagt i Is, som 
faldt meget heldigt ud. Fra Ca
nada har man adskillige Gange 
prøvet ,at føre levende Hummer 
til Londons Marked, men ved An
komsten var de altid døde og 
havde som saadan kun ringe eller 
ingen Værdi. Jeg blev tilfældig 
spurgt om en Metode til at føre 
Hummerne til London saaledes, at 
de beholdt Værdien, og jeg anbe
falede at koge Hummerne i Ca
nada og, saasnart de var afkølet 
da at indpakke dem i Fiskepapiret 
og forsende dem i Kasser med Is 
hertil. Metoden har vist sig 
fuldtud tilforladelig, Hummerne er 
ankomne hertil fuldstændig friske, 
og vil det· kun være et Tids
spørgsmaal med at faa dem ind
arbejdede her paa Markedet.' Pa
piret, jeg bruger til Indpakningen, 
kaldes "vegetabilsk Pergament", 
men jeg foretrækker at kalde det 
Fiskeindpakningspapir, da det ikke 
ligner Pergament, for derved at 
undgaa, at slette Efterligninger 
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skulde blive benyttet med et daar
ligt Resultat, hvorved min Metode 
let vil kunne komme i Miskredit. 
Papiret, hvoraf jeg bruger to Slags, 
faas i London; hvor det fabrikeres, 
vides ikke. Det lyse og lettere, 
til Indpakning af mindre Fisk, er 
27" i Firkant, og 480 Stk. vejer 
ca. 25 Pund. Det mørke 0g svæ
reste, til Indpakning af større Fisk, 
er 28" bred og 56" langt, og 480 
Stk., vejer ca. 112 Pd., engl. Til 
større Fisk bruges 2 eller flere 
Stykker af det største Papir, som 
syes sammen med 1 Syning paa 
en Symaskine, hvorefter Syningen 
dækkes over paa hver Side med 
Strimler af Papir, smurte med en 
varm Opløsning af 4 :pele Linolie 
og 15 Dele Harpiks. Denne Smø
relse er uden Lugt og Smag og 
brækker ikke i Isvand. 

L Y S tfi S k e r i. 
-0-

Hdt om Fiskestangens Behand
ling. 

Til hvad jeg i tidligere Artikler 
har anført om Valget af Fiske
stangen, skal jeg endnu tilføje 
nogle Bemærkninger om Stangens 
Konservering. 

Det er jo nemlig aabenbart, at 
det ikke er nok, at man har skaf
fet sig en g9d og passende Stang, 
men det er ogsaa af særlig Vig
tighed, at man bevarer Stangen i 
fuld Kondition, saa at man ved, 
at man fuldtud kan stole paa den 
under alle Forhold. For det første 
maa man sørge for, at Stangens 
Bøsninger er forsynede med Prop
per, som man maa sætte i saa 
snart man skiller Stangen ad. Er 

Stangen ikke forsynet med Prop
per, naru;' man køber den, bør 
man hos en Drejer lade lave saa
danne Propper, der nøje passer i 
Bøsningerne. Propperne tjene nem~ 
lig til at beskytte Bøsningerne 
imod Tryk og Stød, hvorfor de er 
meget udsat. 

Naar man kommer hjem fra en 
Fisketur, bør det første, man gør, 
efter at have hængt sin Line op 
til Tørre, være det, at man fjærner 
Stangens Propper og hænger de 
enkelte Led af Stangen 'op, for at 
Stang, Bøsninger og Tapper kunne 
blive gennemtørre, før man sætter 
Stængerne hen. Stangen maa op
bevares paa et tørt, men ikke for 
varmt Sted og ikke sættes hen i 
en Krog, men hænges op. 

Til Beskyttelse anbringes Stan
gen i en 'Pose af stærkt Tøj med 
en særlig Afdeling til hvert Led. 
Man bør jævnligt efterse Bevik
lingerne samt fernisere og even
tuelt forny disse, naar fornødent· 
gøres, ligesom man ogsaa af og 
til maa fernisere selve Stangen, 
saa at der ikke noget Sted findes 
Revner o. s. v., hvori Fugtighed 
kan trænge ind og angribe Træet. 

Det hænder stundom, naar en 
Stang ikke har været brugt i 
længere Tid, at Bøsningerne kunne 
løsnes. I saa Tilfælde maa man 
fæstne derri paany, enten ved Hjælp 
af Segllak, ener, hvad der er bedre, 
ved at opvarme Kautschuk over en 
Spiritusflamme til det bliver fly
dende og derefter lade det flyde 
over paa Stedet, hvor Bøsningen 
har sin Plads, samt derefter hur
tigt sætte Bøsningen paa, og, ved 
at støde' Enden af Skaftstykket 
imod Grunden, bringe den paa 
Plads igen. 
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Til Træstænger er den af mig I lang Aarrække bevare sin Stang i 
tidligere omtalte Fernis af Schellak, udmærket Stand, saa at han ube· 
opløst i ren Alkohol, bedst. Til tinget vil kunne stole paa dens 
Rørstænger anbefales Bernstenlak. Y de evne og Modstandskraft. 

Som jeg allerede i tidligere Ar·· En treleddet Stang holder bedre 
tikler har fremhævet, maa Stan· sammen i Sammenføjningerne og 
gens enkelte Dele passe saa nøje er i det hele at foretrække for en 
i hinanden, at Leddene ikke løs- Stang i flere Led. 
nes, naar der gøres Kast med En ,qammel Lystfi8ker. 
Stangen. Man har søgt at bøde 
herpaa ved at anbringe forskellige 
Indretninger, der skulle forhindre 
denne Løsnen af Stangens enkelte 
Led, men disse Indretninger, der 
i høj Grad fordyre Stangen, er 
absolut unødvendige, naar blot de 
enkelte Led passer nøje i hin· 
anden, hvad de maa gøre paa en
hver omhyggelig lavet Stang; Led· 
dene skal kunne sættes sammen 
uden nogen særlig Kraftanvendelse, 
og de skal .igen kunne ~ tages fra 
hinanden blot ved et Ryk med en 
Lyd, som naar man trækker en 
Prop op af en Flaske. 

Passer man paa at faa sin Stang 
godt tørret, før man hænger den 
hen, og naar man jævnlig pudser 
Metaltapperne, saa de bliver helt 
blanke, samt fra Tid til anden 
gnider Tapperne godt ind med 
lidt Fedt eller Sæbe, da vil Stan
gens Led som Regel kunne sam
les og skilles ad uden nogen sær
lig Kraftanstrængeise. Skulde et 
Led alligevel af en eller anden 
Grund sætte sig fast, da løsnes 
det let ved at holde Sammenføj
ningenover en Spiritusflamme, 
idet Varmen vil bevirke, at Bøs
ningen udvider sig. 

Den, der ikke skyer Ulejligheden 
ved at undergive sin ~tang den 
ovennævnte omhyggelige Behand
ling, vil slippe for mange Skuffel
ser og Ærgrelser, og gennem en 

Blandede Meddelelser. 
-0-

"Preszluft-Stab". (Levendetrans
port af Flodfisk.) Vi har tidligere 
her i Bladet meddelt, at Engros
Fiskehandlerne Brødrene Jacob, 
Berlin-Stettin, og Preszlufts - In
geniør A. Sert'myi, Berlin, har op
fundet et Apparat til Levende
transport af Fisk. I den Hensigt 
at udnytte denne Opfindelse grun
dedes Firmaet: Gebrfider Jacob 
und Serenyi, Preszluft-Gesellschaft 
m. b. H. in Berlin. 

Fremgangsmaaden ved Anven
delse af Presluft gaar ud paa at 
holde de under Transporten væ
rende Fisk levende i længere Tid 
i 'rolige Beholdere. Erfaringen har 
lært, at det for Fiskenes 0phol
delse mindre kommer an paa Van
dets Fornyelse end paa en ved
varende grundig Gennemluftning 
af samme. Den er saa meget nød
vendigere, . jo større Mængden af 
Fisk er i Forhold tjl Vandet, 
hvori de skal leve. Den nævnte 
Opfindelse gaar ud paa, ved Hjælp' 
af de patenterede "Preszluftstaben" 
at lade den filtrerede atmosfæriske 
Luft tilstrømme Ferskvandet i utal
lige Blærer. Samtidig bliver det 
i Beholderen værende Vand filtre-
ret og Vandmængden regenereret 
ved et Filter. Den herved og ved 
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Damperens naturlige Rullen frem
kaldte Bevægelse erstatter Fiskene 
det flydende Ferskvand. 

"Deutsche Fisch.-Zeit." meddeler 
nemlig, at Norddeutsche Lloyd i 
Bremen nu ogsaa for første Gang 
har udrustet Hurtigdamperen "Kaj
ser Wilhelm II" med denne Presz
luftstab-Indretning, efter at de af 
fornævnte Firma indrettede Spe
cialvogne til Transport af levende 
Fisk havde udstaaet sin Prøve for
træffeligt. Den 18. Februar d. A. 
begyndte det første Forsøg, og 
samme lykkedes saa glimrende, at 
de til dette Forsøg leverede Fisk 
ved Tilbagekomsten den 10. Marts 
programmæssigt igen indtraf le
vende til Bremerhafen, og Direktio
nen for N orddeutschen Lloyd i Bre
men agter ogsaa at udruste andre 
Dampere, der gaar mellem Bremen 
og New-York, med dette Anlæg. 

I fornævnte Meddelelse hedder 
det bl. a.: "For den ombordvæ
rende Opfinder af den ny Frem
gangsmaade var det en stor Til
fredsstillelse, at ved Aftensbordet 
viste Retterne af de levende tyske 
Ferskvandsfisk sig at være de mest 
eftertragtede Lækkerbidskener. De 
levende Fisk leverede Fiskeengros
handelen Brødrene Jacob, 'Berlin
Stettin." 

Særligt maa der lægges Mærke 
til den Kendsgerning, at de, til 
den patenterede Nyindretning hø~ 
rende 4 Maskiner i 24 Dage og 
24 N ætter, det er Tidsvarigheden 
af Hurtigdamperen "Kajser Wil
helm II" s Fart fra Bremerhafen til 
New York inkl. Opholdet der og 
tilbage igen til Bremerhafen, funk
tionerede automatisk uden særlig 
stor Pasning og Opsigt til fuldeste 
Tilfredshed. Dermed er ogsaa For-

søget, at holde tyske levende Fisk 
godt levende om Bord paa Hen
og Tilbagerejsen, fuldstændigt lyk
kedes. 

Odderen, som paa' Grund af sit 
værdifulde Skind systematisk efter
stræbes i de nordlige Egne, er 
derved let udsat for fuldstændig 
at blive udryddet. Man har der
for fremsat det Forslag at yde 
den et Fristed paa en eller flere 
af de aleutiske Øer; men det er 
aldrig blevet til Alvor. For nogle 
Aar siden har nu Russerne gjort 
Fredningsforsøg, blandt andet paa 
Kommandorsky -Øerne i Berings
havet. Saaledes er en stor Del af 
en af disse Øer blev en afspærret. 
Paa den Aarstid, i hvilken en For
følgelse af Odderen er at befrygte, 
bliver her af dertil bestemte Baade 
øvet strængt organiseret Vagttje
neste. Den oprindelige Odderbe
stand androg 30 til 40 Stkr., og 
denne har der i Løbet af nogle ' 
faa Aar faaet en saadan Tilvækst, 
at man nu aarligt tør nedlægge 
flere Hundrede vel voksne Handyr. 
Hunner og Unger skaanes. Der 
bliver kun jaget en Dag om Aa
ret. Hele Kysten bliver da af
spærret ved N et for at hindre, at 
Dyrene undviger' til det aabne 
Hav. Dyrene dræbes ved Kølle
s!.ag, og Kadaveret fjærnes hur
tigst for at gøre de tilbageblevne 
saa lidt sky som muligt. Da der 
kun jages en Gang aarligt, er 
Odderne sædvanligt meget tamme 
og befinder sig meget vel ved den 
Omsorg, som man lader dem ve
derfares. U den Tvivl vil dette Fred
ningssystem med Tiden betale sig 
godt. Man maa ikke glemme, at 
et smukt Odderskind kan opnaa en 
meget høj Pris. (F. Z.) 
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Fiskemarkedet. 
-o-~ 

B e r l i n, 16.-21. Marts. 
Levende Fisk: 

Gedde 64- 85-75 Pf. pr. Pd. 
Gedder, store, ,61-65-58-
Gedder, mellemst, 75 ~ 85 
Sandart: mellst., 151-137-155 
A borre 92 ~. 82--97 
Suder, mell. smaa 

II a, 70-84~81 

Brasen 64 

Aal, store, 127 
Aal, mellemst, 120-106-113 
Aal, SlIlaa, 84' 

Israkkede F;sk: 
Laks 266 Pf. pr. Pd. 
Foreller, smaa, 91 

Ørred 188 
Sandart, usort., IOn-100 -
Sandart, mellemst.. 110-]25-
A borre 43·-64-46 
Aborre, SIllan. 

Brasen 
Karnds!? 
Karpe 

østersø·Laks 
Blankørred 
Ørred 
Gedde 

36 46-~41 

41-47-36 
53 

47- 57 

P åd B, 21. :VIllrk 
3,00-6,00 Ih. pr. Klgr. 
7,00 -10,00 
3,50 5,25 
1,50-2,50 

Krebs, store, 30- 40 Fr. pr. 100 8th. 
mellemst. 18-25 
smaa 8-10 

D. F. Z. 

Annoncer. 
-0-

En Gaard med 
Ferskvandsfiskeri 

til Salg. 
En Gaard i Vestjylland paa 60 

Tdr. Land (12 Tdr. Land Eng) 
er til Salg. Der er gode naturlige 
Forhold for Ferskvandsfiskeri. 6 

'Danllne og lJdk~æknings)lUs 
er bygget. , 

Nærmere Besked faas hos 
',Jens Kristian Jacobsen, 

Sig, Varde. 

Fiskemester 
eller 

·Forpagter søges 
til et Anlæg af 20 Damme, tildels 
besatte." Ualmindelig gode Betin
gelser og en Masse N atuIToder. 
Udmærket Bolig med smuk Have. 

Hovedgaarden "lJr1lp" 
pr. Horsens. 

.... Ved .... 

Ravning Fiskeri 
skal snarest sælges til billige 

Priser 
7000 Sættefisk, Bæk og Kilde 

fra 10 til 12 Cmt., 
5000 Sættefisk fra 7 til 9 Cmt. 

og 4: O ,O O O S t k. Y n g e l 
af Bækørreder. 

Tilbud gives. Køberne bedes 
henvende sig til 

Bertelsen, Bredsten pr. Vejle. 

Fiskeri .. Anlæg til Salg., 
Paa Grund af Dødsfald sælges 

meget billigt de iLysbro ved 
Silkeborg anlagte Damkulturer, be
staaende af 20 Fiskedamme, 10 
Bassiner, fornødne Udklæknings
apparater, Fiskebe.Stand, ret gode 
Bygninger, stor Vandkraft med 
Vandhjulog Savværk samt ca. 10 
Tdr. Land Ager og fortrinlig Eng. 

Henvendelse til 
Handelsgartner Plauborg Larl'ien. 

Fi~k~ri~t i Vamnru~ 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d . saInt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ...... 

Portionspsk og større fisk købes. 
N. P. Petersen. 

Telefon 26. Forretningsfører.' 
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vvvvvvvv 
Det· stod allerede for Aar tilbage 

klart, at hvad der her i Landet produce
redes af Regnbueørred næsten overalt 
var blevet til nogle i høj Gnd degenere
re<1e Individer, daarlig i Form og .Farve, 
korte Gællelaag og Finner, lidet livskraf
tige, ikke modstandsdygtige, ja rene 
Dvæl·gfisk. Gru'nden var· kun at søge i 
den l\Iaade, bvorpaa man forsynede sig 
llled Rogn, der toges ganske i Flæng, ofte 
af altfor unge, ikke udviklerle, i Smaa
damme uden Naturnæring, men yed. 
KUllstfo[Jl'ing opdrmttedp Fisk. Dette 
gav Anledning til, at jeg her i de mellem 
25 a 30 Tdl'. Land store og dybe Dammel 

beliggC'll,le meUC'!l1 fede .Jorder, er 
overordentlig rige plm Naturnæring, be
sluttede at opdrætte en Stamme gode 
Moderfisk, hvad der nu er en Kendsger
ning. Ved af 10,000 Stk .. Fisk at udsøge 
(le mest hurtigvoksende og smukkeste 
Bksemplarel' og dernæst ved aarlig fra 
Amerika at importere en mindre Sending 
Rogn af Naturfi"k, hvoraf jeg nu af de 
første lfor 4 Aar siden indførte) kan an
vende Hanfisken til Befrugtningen og 
Blodfornyelsen. Disse bar i Forhold til 
Alder opnaaet en betyd~lig Størrelse og 
kan nu afgive store, smukt rosafarvede, 
hlodtornyede Rogn til Vaaren. Salget af 
Rogn er herfra hve:ct Aar i stærk Stig
ning. Anbefalinger fra foregaaende Aar 
foreligger. Bestilling paa Rogn/m til For
aar modtages helst straks. 

I:<~r. Jensen, 
Lykke~holm Fiskeri, Ellested. 

1\1\1\1\"""" 
Fis k eri e t "Aaly k k e" 

pr. Lundersko,' 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Begnbueørred samt. Sætte
fisk af Karper og Suder 

tit .absolut billigste 'ris er. 
PortionsDsk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Ørredyngel 
samt 

ca. 4000 Stk. 8-12 (jtm. 

Regnbueørred 
opvokset i Naturdam uden Fodring 

faas hos 

I. A. Bie, Hobro. 
Telefoa 126. Telefon 126. 

..-Dansk __ 
lorel-&ksport Compagni, 

Aktieselskab, Vejle, 
k ø b e r Spisefisk til Eksport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Specialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os· i 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaendø. 
NB. .. l'Eg, Yngel og Sættefisk 

købes og sælges. 

150,000 
I-aarige Ørreder, 

8-12 Ctm. lange, at levere For
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 
( •• Domaschke, Fischhandlung, 

Berlin, Jonasstrasse 3. 

Til Købs ønskes: 
50,000 Stk. Sættefisk (Regnbuer) 
50,000 Stk. Sættefisk (Bækørred) 

Dpgivelse af StøITelse samt bil
ligste Tilbud sendes til 

Fiskeriet Alslev JIølle 
pr. Varde. 
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Fris]{, frossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet " Limfj orden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

Unge .1\al, 
5--8 Ctm. lange, leveres ltIarts~ 
April med garanteret levende 

Ankomst. 
Egner sig til Udsættelse i ethvert 

Vand: Søer, Aaer, Tørvegrave, 
Mærgelgrave og Damme. 

=== under Kultur. === 
16 Kr. pr. 1000 Stk. med Rabat 

ved større Poster. 
F t s k e r i e t, Vamdrup, 

(N. P. Petersen.) 

Vandukrudtskæreren 
"Simplex" 

(omtalt i Ferskvandsfiskeribladets 
Nr. 5) 

faas kun ved Henvendelse til 
Hr. Riedels Repræsentant for Dan

mark: 
Sander-Larsen, 

E li s e d a l, H o r n s y l d. 
Illustreret Prospekt og Anbefalin

ger sendes paa Forlangende. 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern 

kan købes straks; der er over 20 
Damme, tildels besat med Fisk. 
En Ejendom til 3 a 4 Køer og en 
Hest kan medfølge. Gode Betin
gelser for en praktisk Fiskeme
ster. Pengeforboldene kan rette 

I sig efter en solid K-øbers Ønske. 
l Henvendelse til 

l . Teglværksejer A. Poller 
pr. Skjern. 

. Sydjydsk Frisk frossen . feuende 
~~~~~i~~~ Fi~k~f.~n~r ",'sk' 
Sættefisk af Bæk-, kan bestilles nu J 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
dertil billigste Priser. 

til Aftagelse i Løbet af 
Sommeren. 

For p r i m a f r i s k e 
Varer garanteres. 

Portionsfisk og '1" 11 'M hIs .. C 
større S)lisefisk af J. I', J.le en 'I O" 
alle Arter købes i fast Fiskeeksport, 
Regning eller pr. Kom- . Røgeri, Fryseri, 
mission. Struer. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. J ørgells en, 
Kildeværk. 

Begge pr.' Lunderskov. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

. og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

(;. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3~' 

Trykt i "Kolding Folkel,lad"s :Bogtrykkeri, Kol<ling. 
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Indhold: Kontrollerede Dambrugsfor- l forskellige Forhold, faa ikke liden 
søg. Endnu en Gang om Klækning i B d' f . 
Grusseng. - Frossent ]'iskefodcr. - lllan- et y mng or Damkulturen l det 
dede lVIe~de1elser. - Fiskemarke~et. - Sta- hele taget. _ 
tens StatIOn for FerskvandsfiskerI, Hansted S d d t h Id' d d 
pr. Horsens. - Annoncer. aa er er e e 1ge ve en 

Slag~ Forsøg, at de saare godt 

Kontrollerede Dambrngsforsøg. - kan foretages uden at gribe for
styrrende ind i de enkelte Kul-

-0- turers Drift. 
I Henhold. til Hr. Mag. C. V. Ot

t e r s tr ø m s Meddelelse i "Fersk
vandsfiskeribladet"s Nr. 6 opfor
dres Fiskerierne atter i Aar til 
selv at anstille Forsøg af praktisk 
økonomisk Art under Forsøgssta
tionens Raad og Vejledning, samt 
eventuelt under dens Kontrol; og 
han gør opmærksom paa, at Sta
tionens Assistance sker uden nogen 
Udgift for Fiskerierne. 

r Fjor meldte der sig ingen Fi
skerier; men han haaber, at der i 
Aar kan komme nogle af den 

. Slags Forsøg i Gang. 
Vi tilraader meget Fiskerierne 

at tage mod Stationens Tilbud. 
Sagen er simpelthen den, at saa
danne Forsøg da vil blive fore
tagne under meget forskellige For-. 
hold; og de anstillede Forsøg vil 
ikke alene have Betydning for den 
enkelte Kultur, ved hvilken de 
foretages, men vil ved Sammen
ligning af de forskellige Resul
tater, som fremkommer under de 

De, der ønsker saadanne Forsøg 
foretagne ved deres Kultur, raader 
vi derfor til snarest at indgive 
Meddelelse derom. løvrigt henvi
ser vi til Hr. Fiskeriinspektør L ø f
tings Kundgørelse andetsteds i 
Bladet. Red. 

Endnn en Gang om Klæknin~ 
i Grnsseng. 

(:'YleddeleIse fra den Kg!. Bayerske Biolo· 
giske Forsøgsstation for Fiskeri 

i lVIiinchen.) 

-0-

Fra forskellige Sider, dels fra Fi
skeri-Interessenter, dels fra Fiske
avlere, er der blevet rettet det 
Spørgsmaal tilos, om det kan an
befales i denne Vinter i det større 
at gennemføre Grusklækning af 
Salmonideæg efter den i denne 
Tidende angivne Metode. Enkelte 
Spørgere omgaas endog med den 
Tanke at opgive den brugelige 
Metode med Yngletruge og ude-
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lukkende at indføre Grussengsme
toden i deres Anstalter. 

Saa tak- og anerkendelsesvær
digt det i Sagens Interesse ogsaa 
er, at Spørgerne viser deres In
teresse for de i de særskilte Af
handlinger gengivne Erfaringer og 
ogsaa s e l v i d e r e s A n s t a It e r 
vil bidrage til Klaring af 
Spørgsmaalet om Grussengs
klækningen, saa maa vi dog for 
Tiden absolut ikke give Anledning 
til overdrevne Forhaabninger og 
særligt ikke til overilede Ændrin
ger i Anstalternes hele Drifts
maade. 

- At Grusklækningen og endnu 
mere Klækningen mellem Tagsten 
vil give meget gode Klæknings
resultater er utvivlsomt, og at 
Metoden og ved dens Resultater 
Manglen ved de kaliforniske Ap
parater og Fejlene, vi hid~il har 
gjort ved Yngletrugsklækning og 
i Følge Apparatets hele Konstruk
tion maatte gøre, ligeledes vil 
være enhver indlysende, der ikke 
nogensinde rent mekanisk har be
skæftiget sig med Fiskeavl, er og
saa utvivlsomt. 

Men Grussengsmetoden blev i 
enkelte Anstalter, og med den 
nødvendige talmæssige Nøjagtig
hed og under vedvarende Iagt
tagelse, saa vidt vi ved, kun gen
nemført systematisk og offentlig
gjort i en Anstalt, nemlig i den til 
den Kgl. bayerske-biologiske For
søgsstation for Fiskeri i Miinchen 
knyttede Forsøgsanstalt Miihlthal; 
om Metoden ogsaa vil staa sin 
Prøve andetsteds, hvor der fore
findes andre Forhold, det maa just 
Forsøgene i de enkelte Anstalter 
selv lære. Det er meget vel tænke
ligt. at ved meget koldt Vand, om 

ogsaa kun forsynet med moderat 
jordagtig Iblanding, den lange 
Klækningstid med Tiden vil lade 
et Bundfald afsætte sig paa Æg
gene, som kan blive fordærveligt 
for Æggene. Naar Ynglevandet, 
hvad der er Tilfældet i mange An
stalter, først maa underkastes en 
Renselse gennem Filter før dets 
Anvendelse, saa kan denne Sinter
danneise, om ikke Forslamning, 
ligeledes meget vel indtræde, der 
naturligvis i Grusseng eller i Trug 
med Tagsten kan hidføre ulige 
større Tab end i kontrolleret Yngle
apparat, der eventuelt, naar det er 
nødvendigt, let tilsteder en Ren
selse for Bundfaldet. Ved en 
Grussengsklækning i det større, 
naar det altsaa drejer sig om Hun
dredetusinder af Ungfisk, vil de 
enkelte Anstalters Rum- og Vand
forhold særligt komme i Betragt
ning o. s. fr. 

- Alt dette er Spørgsmaal, der 
maa· afgøres i Praksis, og derfor 
anmodes Fiskeavlere om at gøre 
disse Forsøg i deres Anstalter, om 
og kun i det smaa, og at bekendt· 
gøre Resultatet. Er Forsøgene da 
faldne godt udi de enkelte An
stalter, og videre Erfaringer er 
samlede, da vil det paa Grund af 
disse Erfaringer være muligt at 
opspore videre Metoder. Kun ved 
mangesidige Forsøg under 
de forskelligste Forhold vil 
en Maade til kunstig Klækning 
lade sig finde, der mer eller mindre 
sikkert kan anvendes overalt og 
med Udbytte. 

Vi er selv absolut overpeviste 
om Godheden af Klækningsmeto
den efter de angivne Forskrifter 
under de i Forsøgsanstalten i 
Miihlthal givne Betingelser, hvad 
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Kvalitet og ogsaa det producerede 
Antal Yngel angaar; men vi ind
ser ogsaa· Manglerne og IDæm
perne helt igennem, nemlig Klæk
ningens Ukontrolbarhed, Mulighe
den af overhaandtagende Sygdom 
hos Æg og Yngel o. s. v., og der 
er for Tiden Forsøg i Gang, som 
skulde afhjælpe disse Misligheder. 

. Men derom senere. 
Naar vi' med disse Linjer paa 

den ene Side bestemt fraraader 
Grusklækning i større Stil, saa 
gentager vi Anmodningen om 
endnu denne Vinter at anstille 
Forsøg med nogle Tusinder Æg 
efter den tidligere her angivne 
Metode og at indgive Beretning 
derom ~ om muligt med alle En
keltheder til fornævnte Forsøgs
station i Miinchen. De saaledes 
indvundne Erfaringer skal da i det 
større om muligt finde Anvendelse 
i de for næste Vinter pJanlagte 
Forsøgsrækker. 

Dr. Walter Hein. 
(AUg. Fisch. Zeit.) 

Frossent Fiskefoder ! 
-o-

Da Foraaret nu 'er begyndt' og 
dermed Fodring af Fiskene, vilde 
jeg gerne have Lov til at frem
komme med disse Linier i Deres 
ærede Blad for at henvende Fiske
mestrenes Opmærksomhed paa Fo
dringen med frossent Fiskefoder. 

Der var sidste A ar nogle Fiske
rier, som havde Sygdom mellem 
deres Fiskebesætning, og der var 

'enkelte, som lagde Skylden paa 
det frosne Foder, og jeg tror, at 
de tildels kan have Ret, og det er 
netop, for at det ikke skal gen
tage sig, at jeg henvender mig til 

Fiskemestrene. Jeg ved, det har 
været brugt flere, Steder at tage 
det frosne Foder ud ,af Kasserne 
og male og give Fiskene det med 
det samme; men derved kommer 
den lille Fisk jo til at sluge en 
Isklump, som der skal en stærk 
Mave til at taale. 

Lad os tænke os, at vi selv 
spiste frossen Mad en Ugestid ; 
jeg er da vis paa, at vi vilde have 
vor Mave saa ødelagt, at vi kunde 
søge hvilken Doktor, vi vilde, og 
endda ikke blive kureret. 

Vi kan godt forstaa, at det maa 
have megen mere Indvirkning paa 
en lille spæd Fisk, som næsten 
ingen Modstandskraft har. Jeg 
vil derfor gerne rette den ind
stændige Henstilling til alle Fiske
producenter : V ær ikke bange for 
at bruge frossent Fiskefoder, men 
tø Foderet op i koldt Vand, før' 
De maler det (ved at lade Vandet 
løbe over det, efter at det er ma
let, svinder det for meget), men 
giv aldrig Fiskene frossent Foder, 
før det har den samme Tempera
tur, som Vandet i Dammen hol
der, og De kan være forsikret om, 
at naar De faar frisk frossen Fo
der, skal De aldrig faa Sygdom i 
Deres Besætning, fordi De brugel~ 
frossent Foder. 

Glyngøre, 6. April 1908. 

A. P. Kristensen. 

Blandede Meddelelser. 
~o-

Billig Aale~·ngel. "Der Deutsche 
Fisch.-Verein" lader indfange Aale
yngel i England, bringe i Dampere 
til Cuxhaven og der foreløbigt op
bevare. Aaleynglen afgiver For-
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eningen til den billige Pris af 1 
til 1'20 Mark for 1000 Stkr. over 
hele Tyskland. (Fiseh. Zeit.) 

Det russiske Fiskeris Produk· 
tion. Rusland ejer uden Tvivl de 
største Indsøer i Evropa, og lige
ledes har intet Land en saa uhyre 
Kyststrækning som vor østlige 
Nabo. Men først fra den senere 
Tid daterer Udviklingen af et ra
tionelt Fiskeri og en rationel Fiske
avl sig. I "det russiske Landbrugs 
fuldstændige Encyclopædie" giver 
N. A. Borodin, en af de første vi
denskabelige Autoriteter paa Fi
skerivæsnets Omraade, følgende 
interessante Meddelelse om Fiskeri
forholdenes øjeblikkelige Stilling i 
Rusland. En af de første og vig
tigste Opgaver vil være at oprette 
den Skade, som fremfor alt Fiske
bestanden i det Kaspiske, Asovske, 
Sorte og Baltiske Hav og ogsaa 
de store Ferskvandssøer har lidt 
ved det indtil for kort Tid siden 
almindeligt herskende Rovfiskeri. 
- Desuagtet angives den aarlige 
Fiskeproduktion af Borodin til 
1,120 Millioner Kg. Heri er de 
enkelte Søbækkener delagtige saa
ledes: Det Kaspiske Hav med 
Tilløb leverer aarligt 19'04 Millio
ner Kg., det Baltiske og Hvide 
Hav og de store Søer leverer til
sammen 34'72 Millioner Kg., det 
Sorte og Asovske Hav 16'80 Mill. 
Kg., medens det Nordlige Ishav 
og det Stille Hav kun i Følge 
deres mangelfulde Aabning bidra
ger· 6'32 Mill. Kg. Fiskeriet i Ural
søen giver aarligt 4'8 Mill. Kg.; 
Amur producerer 6'4 til 8 Millio
ner, og Sachalin og Kamschatka 
tilsammen 7'2 Millioner Kg. 

Hvad de forskellige Fiskearter 

angaar, saa bliver der efter Boro
din i Rusland aarligt fanget 33,(\ 
Millioner Kg. Stør, 44'8 Millioner 
Kg. Laks, 752 Millioner Kg. Kar
per og Aborrer, men kun, og det 
vel paa Grund af Havfiskeriets 
uheldige Stilling, 152 Millioner Kg. 
Sild, hvortil kommer endnu 40 
Mill. Kg. forskellige andre Hav
fisk. 

Af Ferskvandsfisk bliver aarligt 
foruden de nævnte Arter endnu 
udbyttet omtrent 64 Mill. Kg. 

Disse Tal viser noksom, at vi i 
nationaløkonomisk Henseende har 
at regne med en uhyre vigtig 
Faktor og en allerede nu ganske 
antageligt godt udnyttet Indtægts
kilde. 

Allerede nu overgaar Udbyttet 
af det russiske Fiskeri det ameri
kanske med det tredobbelte, det 
engelske med det femdobbelte, 
det franske med det 16-dobbelte. 
Tyskland kan overhovedet her slet 
ikke komme i Betragtning. 

(D .. l". z.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

" KØb.enhavn, 2f.-28. Marts. 
Ad 40 65 Øre pr. Pd. 
taks 100 165 
Gedde 40-65 
Aborre 20~30 

Krebs 300-450 Øre pr. 100 Stk. 
. D. F. 

B e r l i n, 1.-7. April. 
Levende Fisk: 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedder, mellemst., 
Sandart, store, 
Sandart., meUst., 
Aborre 
Aborre. smaa, 
Suder, store, 

68-93 Pf. pr. Pd. 
45-63 
77-100 

121 
158 

74-91 
43-65 

119-120 -
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Suder, melIst., 
S·uder, usort, 
Aal, slore, 
Aal, mellemst., 
Aal, srnaa, 
Karudse 
Kupe, U8ort., 

130 
125 

122-133 -
108-125 -
80-90 
78-100 
60-66 -

F. Z. 

B e r li n, 30. Marts til 4. April 
Ispakkede Fisk: 

Laks 240-252 - 924 Pf. pr. Pd. 
Ørred 123-108 109-
Sandart, usort., 
Sandart. store, 
Sandart, mpllemst., 
Sandart, smaa, 
Aborre 

117 

130-137 -
195 
75 

32-52-50 
48-68-60 
45-42-45 

Gedde 
Gedder, store, 
Gedde, mellst., 
ARl, mellemst., 
Brasen 
Suder 
Karpe 

østersø·Laks 
Blankørred 
Ørred 
Gedde 
Krebs, store, 

mellemst. 
smaa 

H-69 
93 

:.l6-27 
53 

40-50 
D. F. Z. 

P a ri s, 4. April. 
3,00-6,00 Fr. pr. Klgr. 
6,00-10,00 
9,50-5,75 -
1,00-2,50 

30-40 Fr. pr. 100 Stkr. 
20-25 -
10 13 

D. F. Z. 

Statens Station 
for 

F~r~kvand~fi~k~ri, 
. Hansted pr. Horsens. 

Til April optager Stationen sin 
Virksomhed i 1908. Opmærksom
heden henledes derfor paa, at 
Spørgsmaal vedrørende Fersk
vandsfiskeriets biologiske Side (f. 

Eks. Bestemmelser at Fiskearter 
eller af andre Van d dyr og af 
Vandplanter, Oplysninger om deres 
Levevis, Midler til deres Ødelæg
gelse eller til at fremme deres U d
vikling, Foderstoffers Brugbarhed, 
Vandets Iltholdighed o. s. v.) og 
ganske særlig vedrørende Fiske
sygdomme kan rettes til Statio
nen, Jigesom denne efter Evne og
saa vil besvare Spørgsmaal ved
rørende Ferskvandsfiskeriets rent 
tekniske og økonomisire Side (Dam
anlæg, Gødning, Indretning af 
Klækkehuse o. s. v. Fordelag
tigste Fiskearter,Foderpriser o.l.). 

Ønskes Stationens Undersøgelse 
af syge Fisk, maa følgende iagt
tages: 

1. Fiskene (helst mindst fem) ind
sendes for Afsenderens· Reg
ning. 

2. De maa forsendes levende. Der
som dette er umuligt, maa de 
forsendes pakkede i Is, men 
noget sikkert Udfald af rnder
søgeisen kan da ikke ventes. 

3. Forsendelsen maa . anmeldes 
forud pr. Telegram (Telegram
Adresse: Otterstrøm, Horsens), 
pr. Telefon eller skriftlig med 
Angivelse af, med hvilket Tog 
den kommer til Horsens. 

4. Samtidig med Forsendelsen 
(eller før)· maa der gives en 
skriftlig Redegørelse for de 
nærmere Omstændigheder ved
rørende Sygdommens Opstaaen, 
Omfang m.. m. Oftest vil det 
være ønskeligt at faa følgende 
oplyst: 
a) om Fiskene er fra naturlige 

Vande (Sø, Aa) eller fra 
kunstige Damme og i saa 
Fald Dammens Størrelse, 
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Dybde, Bund-, Strøm- og 
Besætningsforhold; 

b) hvornaar Sygdommen be
gyndte at vise sig; 

c) om kun enkelte Fisk er an
grebne, eller om Sygdom
men er almindelig blandt 
dem og har en større Ud
bredelse, om den f. Eks. 
optræder i flere forskellige 
Damme, der ikke er i For
bindelse med hverandre; 

d) om der det paagældende 
Sted haves forskellige Fiske
arter, og om kun en enkelt 
Art eller om flere Arter an
griber, og i saa Fald hvilke; 

e) hvordan Sygdommen særlig 
ytrer sig, om Fisken er 
dvask eller" tværtimod me
get urolig, om der er noget 
paafaldende i dens Maade 
at bevæge sig ·paa, om den 
har mistet Ædelysten, om 

. dens Udseende er usædvan
ligt, om der har vist sig 
Dødelighed blandt de an
grebne Fisk; 

f) om Fiskene er fodrede og i 
saa Fald, hvilken Slags Fo
der der er anvendt, og hvor
ledes det har været behand
let· (kogt, raa, frossen); 

g) Indsenderens nøjagtige Post
adresse og endvidere, om 
Emballagen ønskes tilbage, 
i hvilket Fald den returne
res paa Stationens Regning. 

Naar Undersøgelsen er afsluttet, 
gives der Indsenderen skriftlig 
Meddelelse om dens Resultat osv. 
Uvedkommende vil ikke faa at 
vide, hvorfra de indsendte Fisk 
stammer. 

Undersøgelserne vil som Regel 

kun finde Sted Onsdag, Torsdag 
og Fredag, hvorfor Forsendelser 
til Stationen saavidt muligt bedes 
indskrænkede til de nævnte Uge
dage. 

Alt Stationens Arbejde sker uden 
Udgift for dem, der søger dens 
Assistance; kun hvis Rejser ud
kræves, bliver Befordringsudgift 
og 8 Kr. i Dagpenge at betale. 

Breve og Forsendelser adresse
res til Magister C. V. Otterstrøm, 
Fiskeristationen, Hansted 'pr. Hor-
sens. Chr. Løfting. 

Annoricer. 
-0-

Fiskerielev . 
En Elev eller .Medhjælper kan 

til 'l. Maj faa Plads ved Ravning 
Fiskeri pr. Vejle. 

Peter Koch . 

~~~~Y4~~~~~~.~~~ 

Telefon 126. "Telefon 126. 

lIf"" Dansk __ 
1oret- Kkspon Compagni, 

Aktieselskab, Vejle, 
k ø b e r Spisefisk tfl Eksport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i SI)eclalvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os i 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgåaende. 
NB. Æg, Yngel og Sættefisk 

købes og sælges. 
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Piskemester. 
Som saadan søger en gift Mand 

Plads. Vedkommende har været 
Fiskemester i 8 Aar og er godt 
kendt med alt til Fiskeriet henhø
rende. Billet, mrkt. ,,801", med 
Opgivelse af Løn og Anlægets 
Størrelse, bedes sendt til dette 
Blads Kontor. 

Tvangsauktion. 
Effer Begæring af Sagfører Jul. 

Nors, Ribe, paa vedkommende Pant
og Udlægshavers Vegne bliver den 
Aktieselskabet "Kongeaaens 
Damknltur" tilhørende Ejendom 
"Jedsted Mølle" pr. Gredstedbro 
Station, skyldsat under Matr. Nr. 
58 a af Jedsted, Vilslev Sogn m. m., 
af Hartkorn ialt 5 Tdr. 2 Skpr. 2 
Fdk. 1/4 Alb., med derpaa værende 

, 

En Gaard med 
Perskvands:6.skeri 

til Salg. 
En Gaard i Vestjylland paa 60 

Tdr, Land (12 Tdr. Land Eng) 
er til Salg. Der er gode naturlige 
Forhold for Ferskvandsfiskeri. 6 
Damme og lJdklækningshus 
er bygget. 

Nærmere Besked faas hos 
Jens Kristian JacobseD, 

Sig, Varde. 

150,000 
I-aarige Orreder, . 

8-12 Ctm. lange, at levere For;. 
aar 1908, ønskes til Købs, ogsaa i 
mindre Partier. Tilbud ab Fiske
riets Station udbedes. 

Bygninger med mur- og nagelfast G. DOlnaschke, Fischhandlung, 
Tilbehør, den tilhørende Vandmølle Berlin, Jonassfrasse 3. 
med staaende og løbende Redska
ber, Stampe- og Benmølle med Ma
skiner, Driftsmateriel og Inventa
rium, stillet til Bortsalg ved en 
Tvangsauktion, der afholdes paa 
selve Ejendommen . 

Torsdag den 30. d. ltl., 
Form. Kl. 101/ 2• 

Ejendommen staar indtil Auktio
nen til Eftersyn for lysthavende, 
naar man derom henvender sig 
til Fiskemester Andersen, Jedsted 
Mølle. 

Ribe Herreds Kont{)r, 8. April 

}1'risk, frossen 

~liskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

....Ved .... 

• 1908. ~hr. Fenlev. Kavning Fiskeri 
Fl~k~rmt l Vam~rnD skal snarest;.~~es til billige 

modtager Bestilling paa 7000 Sættefisk, Bæk og Kilde 

ø, ,r l- S tt ti k fra 10 til 12 Cmt., Jneæg, ... nge og ~ æ e s !!il: S tt f' k . 
af ø r r e d samt Sættefisk af ... 000 æ e IS fra 7 til 9 Cmt. 
__ Karper og Suder. ""WIII ~g" O ,0 O O S t k. Y n g e I 

a · f' k t .... k t .... b af Bækørreder. forbons IS og S arre ;-tls IW es. Tilbud gives. Køberne bedes 
N. P. P e t e r IS e n, henvende sig til 

Telefon 26. Forretningsfører. Bertelsen, Bredsten pr. Vejle. 
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· ... ,. . . . . . . . . . . . . .. . ..... · ........................ . 
Rnssisk-Degra Smørelse 

(eget Fabrikat) 
gør alt Lædertøj fuldstændig 
vandtæt, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

PrØv den, men efter Brugsanvisnin-
gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. -- Faas iDaaser 
l/lI og 1/4 til henholdsvis 1 Kr., 50 og 
25 _ Øre pr. Daase,' samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, saadanne Bøtter leveres 
em ballage. og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser porto· 
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

· ........................ . · ........................ . 

I Fiskeriet "Aalykke" 
I pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sætte:ftsk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
:ftsk af Karper og Suder 

til absolut billigste ,"ser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern 

kan købes straks; der er over 20 
Damme, tildels besat med Fisk. 
En Ejendom til 3 a 4 Køer og en 
Hest kan medfølge. Gode Betin
gelser for en praktisk Fiskerne
ster. Pengeforholdene kan rette 
sig efter en solid Købers Ønske. 

Henvendelse til 
Teglværksejer A. Poller 

pr. Skjern. 

Sydjydsk Frisk frossen fevende 
~~~~~\l:~ Fl~n~~!~s~u~r Tisk 
Regnbue- og Kilde- til Aftagelse i Løbet af 
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætie- Sommeren. 
fisk af Karper og Su- For prima friske 
der til billigste Priser. Varer garanteres. 

Portions:ftsk og !:' 11 V hl 2. e 
større Spise:ftsk af I. I'· J"e sen Cl o., 
alle Arter købes i fast Fiskeeksport, 
Regning eller pr. Kom- Røgeri, Fryseri, 
mission. Struer. 

P. Hansen, Telefon Nr. 2. 
Aakjærdal. Statstelefon Nr. 10 

P. Jørgensen, og Nr. 12. 
Kildeværk. Telegram Adresse: 

Begge pr. Lunderskov. Mehlsen. 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
-Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

'l'tykt i .Kolding Folkeblad"$ Bogtrykketi, Kolding. 

1 
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Vore Fiskemestres Uddannelse. 
-0---

Det er en Selvfølge, at vore 
"Fiskemestres" Uddannelse til at 
begynde med kun kunde være 
meget tarvelig. Dels indskræn
kede nemlig deres Uddannelse sig 
til en meget kort Tid, og dels var 
den Erfaring, de da i Praksis 
kunde indvinde i deres Læretid 
under de primitive Forhold, meget 
begrænset. Følgen heraf var na
turligvis, at der blev begaaet 
mange større eller mindre Fejl
greb, der, navnlig for de store 
Kulturers Vedkommende, kunde 
blive skæbnesvangre nok; thi det 
er da vel indlysende, at en Kul
turs Udbytte i højeste Grad af
hænger af Driftsledelsen; altsaa, 
hvor der holdes Fiskemester, af 
dennes Indsigtsfuldhed, Energi og 
Dygtighed. 

Der er intet Spørgsmaal om, at 
vi nu rundt om i Landet ved 
smaa og store Kulturer har baade 
dygtige Driftsledere og Fiskeme
stre, Her er altsaa nu i langt 
højere Grad end tidligere de nød
vendige Betingelser til Stede for 

Driftlederes og Fiskemestres Til
syn og Vejledning. Der er bare 
den Fejl ved det, at Elevernes 
U ddannelsestid som oftest er alt
for kort, og jeg tør vel ogsaa nok 
sige: for ensidig. Det er gaaet 
med mange af disse, som det gik 
med Skaden, da den skulde lære 
at bygge Rede af Skovduen. Da 
den havde set denne lægge de 
første Pinde paa Kryds og tværs, 
raabte den: "Det er nok; nu kan 
jeg det!" Men derfor blev Ska
den ogsaa saa daarlig en Bygme
ster, som den er. 

Naar Eleverne har været nogle 
Maaneder ved en Kultur, raaber 
de ogsaa: "Det er nok; nu kan vi 
det!" ~ Og saa rejser de bort og 
faar Ansættelse som Fiskemester 
ved en eller anden Kult·ur, hvis 
Ejer maaske ikke har mindste Be
greb om Damdrift og derfor fuldt 
ud maa forlade sig paa sin Fiske
mesters Sagkundskab og Dygtig
hed. 

Men hvilken Garanti har nu en 
Fiskerlejer for, at en saadan Fiske
mester har den fornødne Indsigt 
og Dygtighed? Den eneste Ga
ranti, der er noget værd, er maaske, 
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at den antagne Fiskernester har 
været Lærling ved et .anerkendt 
godt drevet Dambrug. Men det 
er for ringe en Garanti. Det siger 
sig selv, at Eleven i nogle faa 
Maaneder ikke kan have indvun
det ret megen Erfaring. Han har 
maaske gjort sig bekendt med, 
hvordan det gaar til med kunstig 
Befrugtning og Klækning, med 
Sortering, Fodring, Bogføring osv.; 
men alle de Hindringer, der skal 
overvindes hvert Aar under de 
forskellige Temperatur- og Vand
forhold, lærer han ikke at kende 
til Bunds. Forholdene kan Som
mer og Vinter jo være vidt for
skellige de forskellige Aar. Her 
gælder det da om at afpasse Drif
ten efter de forskellige Forhold. 
Men dette kan kun læres ved et 
fleraarigt Kursus ved et eller flere 
Dambrug, der virkelig ledes ratio
nelt. Et flere Maaneders Ophold 
som Lærling ved et Dambrug kan 
jo falde paa en Tid, da Driften 
foregaar under normale Forhold; 
men det er jo netop under abnorme 
Forhold, det gælder, om Fiskeme
steren er Situationen voksen. 

Det er heller ingen tilstrække
lig Garanti, at Lærlingen har faaet 
sin Uddannelse ved e t af vore 
bedste Dambrug. Han kan jo ef
ter endt Læretid faa Plads som 
Fiskernester ved et Dambrug, hvor 
Forholdene er vidt forskellige fra 
de Forhold, hvor han har faaet 
sin Uddannelse. 

Det synes derfor at ligge nær 
at kræve, at for at blive Fiske
rnester maa vedkommende have 
gennemgaaet et praktisk Kursus 
gennem f. Eks. 3 Aar ved to eller 
tre anerkendt gode Dambrug. I 
samme Tidsrum skulde han saa 

.ogsaa have Lejlighed til at faa 
den fornødne teoretiske U ddan
nelse ved kortere Lærekursus om 
Vinteren. 

Forrige Aar stod her i Bladet 
en Artikel, der meddelte, hvorledes 
man i Tyskland uddannede Fiske
mestre eller i hvert Fald agtede 
at gøre det. J eg tror, at Forsla
get pegede i den rigtige Retning. 
Meri der skal absolut ogsaa h o s 
o s gøres noget i samme Retning. 
Det forekommer. mig, at her fore
ligger en Sag, som den ærede Be
styrelse for vor Ferskvandsfiskeri
forening skulde se at faa ordnet 
paa en tidssvarende Maade. 

Men vi trænger ogsaa til ud
dannede 

Fiskemestre til rationel Sødrift 
i Forbindelse me(l Dambrug. 

Man har nu enkelte Steder i 
vort Land paabegyndt en saadan 
Sødrift. Men i det Stykke er vore 
Naboer, Svenskerne, et betydeligt 
Stykke foran os. 

Disse har bl. a. dannet en For
ening, der hedder "Sødra Sveriges 
Fiskeriforening" under Ledelse af 
Dr. Ose. Nordqvist. I Aarsbe
retningen for nævnte Forenings 
Virksomhed i 1906 hedder det: 

"Medens andre Næringsgrene, 
saasom Jordbrug, Kvægavl og 
Skovbrug gennem langvarig plan
mæssig udført Forsøgsvirksomhed 
lidt efter lidt er drevet op til 
deres nuværende høje Udviklings
grad, er Søfiskeriet i Sverrig næ
sten blevet staaende paa samme 
Standpunkt, som for hundrede 
Aar tilbage. Paa mange Steder 
er det gennem Vanrøgt, Uviden
hed og Retsløshed blevet saa for
sømt, at det næppe mere betrag-
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tes som en Indtægtskilde. Og dog 
kunde Fiskeriet mange Steder 
være Jordejerens vigtigste Bier
hverv, ja endog en indbringende 
Hovednæringsvej. Hvad der der
for først og fremmest tiltrænges, 
særligt for at højne Søfiskeriet, er 
IndretteIse af Stationer, ved hvilke 
Forsøg kunde anstilles, ikke alene 
vedrørende Opdræt af ulige Slags 
Fisk, men ogsaa vedrørende Fiske
røgt, Anvendelse af forskellige 
Fangstredskaber og Fangstmaader 
m. m., saaledes at det offentlig 
kunde konstateres, hvilke Resul
tater en rationel Drift af Fiskeriet 
kan give. - For'" Fiskeopdræt 
i Søer og Damme var det af stor 
Betydning at udforske, hvilke Fiske
arter og Racer, der bedst egner 
sig til Opdræt under de her raa
dende Naturforhold, ligesom ogsaa 
at frembringe for disse Forhold 
afpassede, hurtigvoksende Racer." 

Foreningen vil altsaa virke med 
nævnte Formaal for øje, og den 
vil desuden søge at sprede de 
vundne Erfaringer gennem en Fi
skeriskole, uddannede Instruktører, 
udgivne Skrifter, samt gennem 
meddelende Oplysninger lette Fi
skenes Afsætning. Uagtet For
eningens Virksomhed er begræn
set til Syd-Sverrig, vil dog hele 
Landet faa Gavn af den Erfaring, 
der her vindes. Navnlig vil der 
her fra kunne faas værdifulde Fisk 
til Udplantning i Søer og Damme, 
ligesom der ogsaa fra Foreningens 
Skole vil kunne faas kyndige Fi
skere og Fiskeopdrættere. 

I Omtalen af 

"Fiskeriskolen" 

hedder det: "Jævnsides med Sø
fiskeriet maa Dambruget faa en 

stor Betydning for Syd - Sverrigs 
Fiskeriproduktion. Men paa Fiske
avIere - og Opdrættere er Tran
gen i Landet endnu større "end 
paa duelige Fiskere. Ved For
eningens Forsøgsstation har Sty
relsen derfor besluttet fra og med 
1908 der at indrette en Fiskeri
skole med følgende Program: 

Skolens Maal er at uddanne 
kyndige Søfiskere og Fiskeavlere. 

Kursuset skal begynde omkring 
1. Februar og vare 9 Maaneder, 
samt otnfatte saavel teoretisk som 
praktisk Uddannelse, hvorved Ho
vedvægten dog skal lægges paa 
den sidste. 

Den teoretiske Undervisning 
henlægges til Vinteren og omfat
ter følgende Læreæmner: Indsøer
nes Naturlære, Fiskeridrift, Fiskeri
Bogføring, Sverrigs Fiskeri-Lovgiv
ning, Opmaaling, Lodning samt 
anden Undersøgelse og Beskrivelse 
af Søer og Damme, Tegning, Skrift
øvelser m. m. 

Den praktis ke Undervisning 
skal omfatte følgende Æmner: Fi
skefangst, Tilvirkning og Repara,;. 
tion af Fiskeredskaber, Anlæg og 
Vedligeholdelse af Fiskedamme, 
simplere Baadbygning, Rensning 
af Søer, Indretning af kunstige 
Legepladser, Plantning af Vand
vækster, kunstig Befrugtning af 
Fiskerogn, Røgt af Fiskedamme 
og Damfisk, Fisketransport osv. 

Som man ser tilendebringes 
baade den praktiske og teoretiske 
Uddannelse gennem et 9 Maane
der ·langt Kursus ved Forsøgssta
tionen. De~ er muligt, at en saa
dan Uddannelse er tilstrækkelig 
for Søfiskere, der er opdragne ved 
Søfiskeri, og som fra Barnsben af 
er fortrolige med dette Fiskeri; 
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men for andre maa en saa kort 
Uddannelsestid absolut være util
strækkelig. 

Jeg har tilladt mig at henlede 
0pmærksomheden - paa nævnte 
svenske Fiskeriforening, netop 
fordi dennes Styrelse ogsaa har 
øjet oppe for, at hvad der i første 
Linie tiltrænge s for at højne Fi
skeriet, enten det saa er Søfiskeri 
eller Dambrug, det er, at der uden 
Tøven maa sættes Kraft ind paa 
at faa uddannet kyndige Fiske
rnestre baade til det ene og andet 
Brug. 

Skønt det egentlig ligger uden
for Æmnet, kan jeg dog ikke und
lade at anføre, hvad der i Nr. 1, 
1906, af de Skrifter, der udgives 
af "Sødra Sveriges FiskerifOrening" , 
foreslaas Ejere af mindre Søer. 
Herom hedder det: 

"For Ejeren af en mindre Sø 
eller Dam er det ofte vanskeligt 
at faa denne udfisket og Fangsten 
afsat paa en fordelagtig Maade. 
Dette kan derimod i mange Til
fælde opnaas ved Sammenslutning 
af flere Ejere til fælles Udfisk
nings- og Salgsforeninger. At 
søge at organisere slige Forenin
ger og paa anden Maade at lette 
Fiskens Afsætning er ogsaa et af 
de Formaal, Sverrigs Fiskerifor
ening har sat sig." 

Saadamie mindre Søer har vi jo 
ogsaa ell Del af her i Landet. 
Mon den af den svenske Forening 
anviste Vej for et indbringende 
Fiskeri i den Slags Vande ikke 
netop er den, som vi ogsaa skal 
slaa rnd paa? 

Men først og fremmest gælder 
det om, at vi i vore Søer kan pro
ducere og fange en ganske ander
ledes Mængde Fisk, end hidtil 

har været Tilfældet; men det vil 
kun kunne naas, naar Sødrift og 
Dambrug arbejder Haand i Haand 
sammen, og vi har kyndige Folk 
paa begge Omraader til at lede 
Driften. J eg er selv Søejer; der
for ligger denne Sag mig særlig 
paa Sinde. 

Der er blevet skrevet en Del 
her i Bladet om Ophjælpning af 
vort Søfiskeri; men derved er det 
nok ogsaa blevet. Jeg ved_ nok, 
at der gøres et lille Forsøg vest
paa med en mindre Sø j men no
get saadan til Ophjælpning af Sø
fiskeriet; som den svenske Fiskeri
forening er t;aaet i Vej med, har 
vi ikke en Gang set antydet fra 
vor Forenings Side. J eg ved nok, 
det er nemmere sagt end gjort; 
men kan vore Naboer, Svenskerne 
og Tyskerne, sætte det igennem, 
saa maa vi vel ogsaa kunne. Vi 
maa derfor se at faa begyndt paa 
Uddannelsen af virkelige Fiske
M e s t r e, baade til Sø- og Dam
drift, og begge Dele i Forening. 
J eg synes, dette absolut er nød
vendigt, hvis vi vil sikre vor Sø
drift og vort Dambrug en støt og 
rolig Fremgang og afværge, at 
der paaføres de enkelte Fiskerier 
altfor store Tab ved mislykkede 
Forsøg eller ved ukyndig Drift. 

_ En Fiskel'iejer. 

Lystfiskeri. 
-o--

Om Behandling af' Stang. Hjul 
og Line ved lange Udkast. 

Medens Føringen af Linen ved 
korte Udkast ikke frembyder no
gen nævneværdig Vanskelighed, 
idet man med Lethed kan~ holde 
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den Del af Linen, man skal be
nytte ved Udkastet, i venstre 
Haand, stiller Sagen sig ulige 
vanskeligere, naar der er Tale om 
at gøre lange Udkast. Der har 
mellem Sportsfiskerne været ført 
og føres den Dag i Dag en ivrig 
Kamp om den Maade, hvorpaa 
Stang og Line bør føres ved disse 
lange Udkast. Der staar i denne 
Henseende to Partier overfor hin
anden. Det ene Parti, der hylder 
den saakaldte T h e m s e s t il, hol
der bestemt paa, at man, forinden 
Kastet gøres, bør trække saa me
gen Line,' som man mener at have 
Brug for, fra Hjulet, og enten 
lade denne Line i løse og klare 
Bugter falde for sine Fødder, eller 
ogsaa opsamle Linen i den ven
stre Haand. Det andet Parti der~ 
imod; der synes at have flest Til
hængere i Amerika og Tyskland, 
holder paa, at Linen skal kastes 
fra selve Hjulet,. den saakaidte 
Nottinghamstil. 

En anset tysk Sportsfisker, Dr. 
Carl Heintz, der har udgivet et 
større Værk om Sportsfiskeriet i 
fersk Vand, har skrevet en læn
gere Afhandling om dette Spørgs
maal, ,og jeg har for en Del be
nyttet hans Udtalelser ved U dar
bejdelsen af nærværende Artikel. 
N ottinghamstilen er' først opstaaet 
i de seneste Aartier. Selv har jeg 
i en længere Aarrække benyttet 
Themsestilen ; men jeg maa dog 
nu indrømme, at Nottinghamstilen 
byder betydelige Fordele frem for 
Themsestilen ; men herom nær
mere nedenfor, 

Som det vil. ses, har jeg i tid
ligere Artikler, hvor aer har været 
Tale om at gøre lange Kast ikke 
omtalt den Maade at føre Linen 

paa, hvorved denne lægges i Bug
ter for Fiskerens Fødder, men 
derimod anbefalet at samle Linen 
op i den venstre Haand og derfra 
give Line i U d.kastet. J eg anser 
det nemlig, efter de Erfaringer jeg 
har gjort, for absolut uheldigt at 
anbringe Linen paa J orden. Er 
der nemlig Plantevækst: Smaasiv, 
Rør eller stive Halvgræsser paa 
det Sted, hvor man færdes, fan
ges Linen let af disse i Udkastet, 
særlig naar Linen er vaad, og 
Følgen heraf vil ofte blive den, at 
Kastet mislykkes, og Agnfisken 
enten tabes eller ødelægges. Er 
Bunden, hvor man færdes, bar og 
bestaar af Grus, Sand eller Smaa
sten, vil Følgen blive den samme, 
idet Gruset osv. vil hæfte sig til 
den vaade Line og hæmme dens 
fri og lette Udløbning gennem 
Ringene. Man kan heller ikke i 
dette Tilfælde gøre Regning paa 
sikre og gode Udkast. Hertil kom
mer endnu, at den vaade Line, 
særlig naar den er betynget af 
Grus osv., har en meget uheldig 
Tilbøjelighed til at komme i Urede, 
og dette gælder ogsaa den flet
tede, præparerede Line, især naar 
den er ny. Man faar ofte paa den 
Maade ,et langt og fortrædeligt 
Arbejde med at faa Snoningerne • 
og Knuderne løste. 

J eg skal villigt indrømme, at 
det er lettere sagt end gjort, at 
faa Linen til at gaa sikkert og 
godt ud fra venstre Haand, og der 
hører . en Del Øvelse hertil; men 
denne Færdighed kan enhver snart , 
tilegne sig, naar han vil øve sig 
flittigt, hvad han kan gøre paa 
Landjorden, f. Eks. samtidigt med, 
at han øver sig i, som jeg har 

. omtalt ved Geddefiskeriet, at 
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ramme et bestemt Sted med sin 
Agnfisk; man slaar altsaa paa den 
Maade to Fluer med et Smæk og 
slipper med den Ubehagelighed 
at spilde sin Tid, svække sin Line 
og faa sit gode Humør ødelagt. 

Gør man Kastet fra venstre 
Haand, bør man passe paa og 
være omhyggelig, naar man sam
ler Linen i Haanden. Bugterne 
maa ligge løse og saa klare som 
muligt i Haanden og være lige 
lange. Man lægger derefter ven
stre Haands Tommelfinger let over 
Bugterne i Haanden og lader 
Linen, naar den løber ud, passere 
ud over Tommelfingeren. Bug
terne maa derhos være saa korte, 
at de ikke, naar man gaar langs 

. Vandløbet, skal gribe fat i Under
grunden eller Opvæksten, og Linen 
derved blive uklar. 

(Fortsættes.) 

En gammel LYf'tjisker. 

B1andede Meddelelser. 
-0-

Aalefaring. Hr. Fiskerifoged J. 
Chr. Sørensen, Bramminge, har 
tilsendt os en Artikel, som er kom
men for sent til at optages i dette 
Nr. og derfor maa vente til næste 
Gang. Vi maa derfor foreløbigt 

4 nøjes med at meddele, at de, der 
ønsker Aal ef ari ng eller unge 
A a l, kan henvende sig til ham og 
opgive, hvor mange Kroner, der 
skal anvendes paa Forsøget, og 
han skal da levere enten Aalefa
ring nu i Foraaret eller unge Aal 
i Efteraaret for Beløbet. Han ven
ter at kunne levere over 1000 Pd. 
unge Aal fra det derværende Aa
løb. I Betaling forlanger han kun 
Dækning af hans Udlæg for ydet 
Hjælp af andre og et lille Veder-
lag for eget Tidsspilde. Red. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

Gedde 

. Fiskemarkedet. 
-0-

KØbenhavn, 11.-18. April. 
45-65 Øre pr. Pd. 
75-125 -
40-60 
20-30 

300-450 ø. pr. 100 Stk. 
(D. F. T.) 

Berlin, 11.-18. Apnl. 
Levende Fisk: 

Gedde, store, 
Gedde, mellet., 
Sandart 

97-80-101 Pf. pr. Pd 
51i 75-72 -

109-90-112 -
100-120 -
140-144 Sandart. mellBt.. 152 

Aborre' 62-92 
Aborre, smaa,' 
Suder, usort, 
Suder, store, 
Suder, Bmaa, 
Brasen 
Aal, store, 
Aa!. mellemst .• 
Aal, smaa, 
Karper, 25er 

Karudse 

30-40er 
40-60er 
50er 

40-()1 -
111 125-

135-120 126 
109-122-118 

54-70 -
138 HH-lill 
125-110-120 --

62-80-73 
72 79 

77- 64-80 
64 70 
62-76 

93-90-100 

Ispakkede Fisk:. 
Laks 
Ørred 

160 221 Pf. pr. Pd. 
93-106 -

Sandart, usort., 
Sandart. store, 
Sandart. mellemst., 
Sandart. smaa, 
Aborre 

10t 
8t 

118---140 -
120 

46-30-44 
Aborre. smaa. 
Gedde' . 
Gedde, mellet., 
Brasen 
Suder 
Karpe 

34-17--36 
52 80 
76-85 

38 ll9-47 
62 

44-60- 56 
D. F. Z. 

:Frisli, frossen 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

, 
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Fi~k~ri-Innntar, 
Fra det nu n e d l a g t e Fiskeri 

"Bierne Mølle" ved Langeskov St. 
skal sælges: 

80 Munke, Hjulbøre, Strømkas
ser, Sorterbord, Transportbehol
dere, Ruser, Vaad, Borde og Bak
ker til 3/4 Million Æg, Fjælle, Plan
ker, Plader af Messingvæv og Zink 
og m. m., alt komplet og af L 
Klasses Materiale. 

Henvendelse til Ejerens befuld
mægtigede, Forpagter, Fiskeriejer 
Clauseu i Marslev. 

Telefon: Marslev 14. 

Telef'oll 126. 'relefon 126. 

..... Dansk ...... 
1orel-&ksport Compagni, 

Aktieselskab, Vejle, 
k ø b e r Spisefisk til Eksport. 
. Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Specialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os i 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaa,ende. 
NB. lEg, Yngel og Sættefisk 

købes og sælges. 

Fi~k~ri~t i Vam~rn~ 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ...... 

Portionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

vvvvvvvv 
Det stod allerede for Aar tilbage 

~lart, at hvad der her i Landet produce
redes af Regnbueørred næsten overalt 
var blevet til nogle i høj Grad.degenere
rede Individer, daarlig i Fo;:m og Farve, 
korte Gællelaag og Finner, lidet livskraf
tige, ikke modstandsdygtige, ja rene 
DværgfiHk. Grunden var kun at søge i 
den lVIaade, hvorpaa man forsynede sig 
med Rogn, der toges ofte 
af altfor unge, ikke udviklede, i Smaa
damme uden Naturnæring, men ved 
Kunstfodring opdrættede Fisk. Dette 
gav Anledning til, at jeg her i de mellem 
25 a 30 Tdr. Land store og dybe Damme, 
der, beliggl'wle mellem fede Jorder, er 
overordentlig rige paa Naturnæring, be
sluttede at opdrætte en Stamme 

Moderfisk, hvad der nu er en L'-""U''''''''
ning. Ved af 10,000 Stk. Fisk at 
de mest hurtigvoksende og smukkeste 
Eksemplarer og dernæst ved aarlig fra 
Amerika at importere en mindre Sending 
Rogn af Naturfisk, hvoraf jeg nu af de 
første (for 4 Aar siden indrørte). kan an
vende Hanfisken til Befrugtningen og 
Blodfornyelsen.Disse har i FOlhold til 
Alder 0pllaaet en betydelig Størrelse og 
kaI. nu afgive store. smukt rosafaryede, 
blodtornyede Rog'n til Vaal'en. Salget af 
Rogn er herfra hvert Aar i stærk Stig
ning. Anbefalinger fra foregaaende Aar 
foreligger. Bestilling paa Rogllp.n til For
aar modtages helst straks. 

1<'r. Jensen, 
Lykkesholm ~'iskcri, Ellested. 

"'1\"""""" F i S k e r i e t n A a l y k k e " 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 
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GeneraliorsaD1.ling 
i 

Ferskvandsfiskeriforeningen 
afholdes. paa 

Jærnbanehotellet i Fredericia 
..... Lørdag den 23. Uaj 1908, Kl. 10 Form .... 

Dagsorden: 
1. Beretning om Foreningens Virksomhed. 
2. Det reviderede Regnskab fremlægges. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Diskussion om "U ddanneise af Fiskernestre " . 
6. Eventuelt. 
7. Foredrag af cand. ,mag. Otterstrøm om "Naturfoder" . 

Bestyrelsen. 

Fiskemester. Min Andel 
i Som saadan søger en gift Mand 

Plads. Vedkommende har været 
Fiskernester i 8 Aar og er godt 
kendt med alt til Fiskeriet henhø
rende. Billet, mrkt. ,,801", med 
Opgivelse af Løn og Anlægets 
Størrelse, bedes sendt til dette 
Blads Kontor. 

Ravning Fiskeri 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kil d eværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

pr. Vejle 
el' til Salg snarest. 

Bertelsen, 
Bredsten pr. Vejle. 

~risk frossen fevende 
Fl~n~~!~s ~~r . TIsk . 
til Aftagelse i Løbet af 

Sommeren. 

For prima friske 
Varer garanteres. 

1, It Mehlsen ~ Co" 
Fiskeeksport, 

Røgeri, Fryseri,. 
Struer. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærme ste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandl ung, 

BerlinN. W. 21; Jonas
strasse 3. 

Trykt i ,Kolding Folkeblad". Jlogtrykkeri, Kolding. 
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Fm'eningens Formand er H1', Gand. 
B~'e, Hobro, til hvem Begæring om Ind
meldelse i Foreningen t'eties, Næst
(onnand er Ht" Speditør Petersen i 
Vamdmp. A1,tiklm' og Annoncer til 

. Bladet sendes til Kont(wet i Gielballe, 
P1'isen f'or Annoncer e1' 10 Ør6 pr, 

Petitlinje af l/S Sides Bredde. For 
længm'e Tids Annoncering indrømmes 
betydelig og stigende Rabat, 

Efteytryk al Bladets Ar·tikle·r til
lades, naar Kilden angives. Und
tagelsestilfælde vil være angivet ved 
den paagældende Artikel, 

Klager over Man,q'er ved Forsendel-

sen rettes til Postkontm'et, hvis Mang

lern" ikke afhiælpe8, bedes Klagen sendt 

til Bladets Kontor i Gjelballe. 

-- Am's-Abonnement a 4 Kt', kan 
fremti(lig tegnes paa Postkon tm'erne. 

Indhold: Et uheldigt Forhold for vort 
Damhrug, - Lidt om tre Ferskvands
fiskeriforeninger. Frosset Fiskefoder, -
Om Leverance af ~~ alefaring. - Waiwai. 
Berlins Fiskeforsyning. ~ Blandede Med
delelser, - Fiskemarkedet. - Annoncer. 

Et uheldigt Forhold for vort 
Dambrug. 
-0-

Først vil jeg takke den ærede 
Red. for Optagelsen af min Artikel 
om vore Fiskemestres Uddannelse 
i forrige Nr, af Bladet. Det ser 
nemlig ud, som om den var over
flødig, i det mindste da min Op
fording til den ærede Bestyrelse 
om at se at faa denne Sag ordnet 
paa tidssvarende Maade, thi i 
samme Nr. af Bladet se~ jeg af 
Formandens Kundgørelse, at der 
paa Dagsordenen for den indv·ars
lede Generalforsamling er opgivet 
Diskussion om "Uddannelse af 
Fiskemestre" . Naar Red. desuag
tet har optaget min Artikel, tør 
jeg nok deraf slutte, at denne i 
det væsentligste deler min Syns
maade paa denne Sag. 

Der er imidlertid en anden Sag, 
der er af ikke ringe Betydning for 
vort Dambrug, og jeg haaber, den 
ærede Red. er saa velvillig igen at 
give mig Plads i Bladet for en 
kort Redegørelse af denne Sag og 
de Hindringer, den lægger i Vejen 
for vor Damkulturs Trivsel og U d
vikling. 

Blandt det meget, vore Damkul
turer fra Begyndelsen af har haft 
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at kæmpe med, maa vi særlig nævne 
de forholdsvis store Driftsomkost
ninger. Ukendskab til Driften og 
Mangel paa Fremsyn har maaske 
medvirket til, at disse ofte er ble
ven ikke saa lidt større end nød
vendigt. Men paa eet Punkt har 
der for. mange af vore Kulturer 
været et uheldigt Forhold, der sær
lig har skadet denne Erhvervs
grens Trivsel og Fremgang, og som 
det i sin Tid forgæves har været 
gjort Forsøg at raadeBod paa. 
J eg sigter her til de dyre Laan, 
mange hidtil har været henviste 
til. at gøre paa deres Damkulturer. 

Medens Landbruget til en rime
lig Rente kan gøre Laan i vore 
Kreditforeninger og faa billigt 
Statslaan til Forskudsforeninger, 
ja, medens endog Havfiskere kan 
faa billige Statslaan til Indkøb af 
Fiskekuttere og Redskaber med 
Pant i disse, saa har vore Dam
kulturer for Størstedelen været hen
viste til at gøre 61/ 2 pOt. Laan i 
vore Banker - foruden Afdrag. 
Hvad et saa dyrt Laan har at sige 
for et Dambrug, lader sig let paa
vise. 

Vi vil tage et Eksempel. ~ Her 
er en godt anlagt og veldreven 
Kultur, der lavt ansat er 100,000 
Kr. værd. Denne Kultur har en 
Gæld i en Bank paa 60,000 Kr., 
der foruden Afdrag skal forrentes 
med 61/2 pOt. Dersom der nu et 
eller andet Sted kunde gøres et 
Laan paa 50,000 Kr., altsaa Halv· 
delen af Taksationsværdien, til 4 
pOt. foruden aarligt Afdrag, saa 
vilde det blive en Forskel af 21/ 2 

pOt. p. A., altsaa af 50,000 Kr. 
ialt aarlig 1250 Kr. For den Sum 
kunde der købes saadan noget som 
25,000 Pd. Fiskefoder, eller vi kan 

ogsaa sige: der vilde blive sparet 
Løn til en Fiskernester. - Der 
skal endda produceres et ganske 
antageligt Antal Portionsforeller, 
for at F o r t j e n e s t e n paa disse 
kan dække det Tab, der er foraar
saget Dambruget ved det uforholds
mæssigt dyre Laan .. 

Nu skal det villigt indrømmes, 
at det ikke var at forlange, at Sta
ten -- som det blev forsøgt paa 

skulde paa billige Betingelser 
laane Penge ud til et Erhverv med 
Pant i dets Ejendomme, saa længe 
dette var saa uprøvet, og ingen i 
Grunden vidste, hvor vidt det hele 
ikke var vilde Planer, der ikke lod sig 
realisere. Det var jo ogsaa. umu
ligt at taksere et Dambrugs Værdi, 
saa længe det ikke havde været 
saa længe i Gang, at dets Ren
tabilitet kunde paavises. Den for
nødne Sagkyndighed til at be
dømme en saadan Kulturs Brug
barhed og Værd maatte da ogsaa 
savnes, da det jo var noget splin
ternyt, der her var begyndt paa i 
vort Land. Der maatte derfor for
udsættes, at den fornødne Kyndig
hed i Anlæg og Drift savnedes og 
først skulde erhverves gennem For
søg og de derved indvundne Er
faringer. 

Saaledes er Forholdet imidlertid 
ikke længere. Nu er den fornødne 
Erfaring til Bedømmelse af et Dam
brugs Værd indvunden, og nu 
kunde der ikke være noget i Vejen 
for, at Staten lige saa vel kunde 
anbringe billige Laan· i Damkul
turer som i Fiskekuttere og Fiske
redskaber; ja, jeg tvivler om, at 
Risikoen var saa stor. Jeg tror 
ikke, der· risikeredes saa meget 
ved at udlaane indtil Halvdelen af 
et Dambrugs Taksationsværdi. Selv-
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følgelig under betryggende Betin
gelser! - Der maatte saaledes for
langes, at intet Dambrug kunde 
faa Laan, med mindre det havde 
været i Drift i 2 eller 3 Aar. I 
den Tid skulde der være ført nøj
agtigt Driftsregnskab over Indtægt 
og Udgift, ligesom der maatte 
kunne opgives, hvor stor Vand
tilførslen i Sekundliter har været 
til Dammene, Damvandets llthol
dighed og Temperatur altsam
men nøjagtigt anført for de for
skellige Aarstider. Af Regn
skabet maatte det ogsaa tydeligt 
fremgaa, hvor mange Pund Fiske
foder der var forbrugt for at frem
bringe et Pund Forelkød, samt 
Fiskefoderets Pris. - Naturligvis 
maa Kulturens Bogføring omfatte 
hver enkelt Dam med Anføring af 
de indsatte Fisks Størrelse, Alder, 
Antal, Sortering, U dfiskning, An
givelse af Dato, naar Indsættelse, 
Sortering og U dfiskning har fundet 
Sted, o. s. v. - Anlægets Hensigts
mæssighed saavelsom Jordbunds
forholdene kan kyndige Taksations
mænd nok bedømme, og naar disse 
saa ved Siden af har de foran om
talte Oplysninger, kan et Anlægs 
Værdi uden Vanskelighed fastsættes. 

J a, vil man maaske sige, men 
Dambrugenes Værdi kan jo synke 
betydeligt. U dIandet kan f. Eks. 
lægge Hindringer i Vejen for deres 
U dførselsartikler ved Toldpaalæg 
o. s. v. - Ja, det er meget rig
tigt; men saadanne Eventualiteter 
er Landbruget og andre Erhverv 
ogsaa udsatte for. Risikoen kan 
da ikke være saa stor, naar der kun 
kan laanes indtil Halvdelen af 
Taksationssummen. Laanet kan 
desuden ogsaa forlanges udbetalt 
gennem rimelige aarlige Afdrag. 

Jeg synes, at Retfærdighed taler 
for, at ogsaa denne Erhvervsgren 
sikres Støtte gennem Statslaan til 
en rimelig Rente, saaledes som nu 
er Tilfældet for Havfiskeriet. 

Damkulturen spiller allerede nu 
ingen helt ubetydelig Rolle i vort 
Samfund. Den beskæftiger 
saaledes et anseligt Antal 
M e n n e s k e r, lige fra Fiskemestre 
til Fiskerielever og almindelige Ar
bejdsmænd, og er saaledes allerede 
et vigtigt Erhverv for mange Men
nesker. 

Damkulturen har heller i n g e n 
ringe Betydning for Hav
fiskerne, idet den Del af deres 
Fangst, som tidligere gik til Spilde 
og mangen Gang laa og raadnede 
op paa Hav- eller Fjordkysterne, 
nu kan sælges til Damkulturerne 
som Fiskefoder. At det ikke her 
gælder om Smaating, fremgaar af, 
at en enkelt Kultur endog nar 
brugt forrige Aar over 130,000 Pd. 
Fiskefoder. 

Jeg vil ogsaa tillade mig at hen
vise til Artiklen om "U dbyttet af 
vore Dambrug" i dette Blads Nr. 
7 d. A. Til den Kultur, der om
fatter 3 Tdr. Land Vandareal, op
gives Forbruget af Fiskefoder i 
1907 til 1896 Kr. 35 Øre; og til 
den anden Kultur paa 11/ 2 Td. 
Land anføres Udgiften til Foder og 
Vedligeholdelse til 962 Kr. 52 øre. 
Udgiften til Fiskef9der kan her 
vist godt anslaas til mindst 900 
Kr. nævnte Aar. 

Det bliver hele Landet over ikke 
Smaasummer, det drejer sig om. 
Her har altsaa Damkulturen skabt 
en betydelig Indtægt for Hav
fiskerne, som disse altsaa ikke har 
kendt til tidligere. 

Og denne Indtægt kan øges 
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meget endnu, ligesom ogsaa mange 
flere Mennesker kan faa Beskæf
tigelse ved vort Dambrug og Fersk
vandsfiskeri, efterhaanden som Ud
viklingen skrider fremad. Jeg tror, 
at navnlig Søfiskeri i Forbindelse 
med rationel Damdrift har en god 
Fremtid for sig. 

Men vi maa se snarest muligt 
at rydde Hindringerne af Vejen for 
vort r~tionelle Ferskvandsfiskeris 
Trivsel og Fremgang. Vi maa 
derfor ikke alene sørge for at faa 
godt uddannede Fiskernestre, men 
vi maa ogsaa arbejde paa, at vore 
Kulturer kan faa billige Statslaan, 
og jeg mener, at dette sidste ogsaa 
er en Opgave, som det særlig maa 
være Ferskvandsfiskeriforeningens 
Bestyrelse magtpaaliggende at faa 
løst ien nær Fremtid. 

Lidt om tre Ferskvandsfiskeri
foreningør. 
-o~ 

r. 
Sødra Sveriges }~iskeriførening. 
I Nr. 9 af Medlemsbladet d. A. 

har en "Fiskeriejer" henledt Op
mærksomheden paa "Sødra Sveriges 
Fiskeriførening" og særlig omtalt 
Foreningens"Fiskeriforsøgsstation" 
og "Fiskeriskole". Vi vil nu efter 
Nr. 2 af de af nævnte Forening 
udgivne Skrifter i Aaret 1907 med
dele, hvorledes der skaffedes Mid
ler til Foreningens Virksomhed. 
Herom hedder det i Aarsberet
ningen for 1906: 

For at kunne virkeliggøre sine 
Hensigter har Foreningen, behøvet 
ret betydelige Pengernidler . Da 
Aarets Medlemsantal imidlertid var 
ringe, og de indkomne Medlems-

bidrag ikke en Gang kunde dække 
de løbende Udgifter, har Forenin
gen henvendt sig til Husholdnings
selskaberne indenfor Foreningens 
Virksomhedsomraade med Ansøg
ning om Bevilling og Laan. Imid
lertid havde kun Kronobergs og 
Blekinge Lens Husholdningssel
skaber dette Aar . disponible Midler, 
der kunde overlades Foreningen 
som Bevilling. Af Kronoberg Lens 
Husholdningsselskab har saaledes 
Foreningen erholdt 2 , 5 O O K r o n e r 
og af Blekinge Lens Husholdnings
selskab 700 Kroner. -
Laan er ogsaa blevet bevilget mod 
Bestyrelsesmedlemmernes person
lige Borgen, af Malmøhus Lens 
Husholdningsselskab 5, O O O K r 0-

ner og af Kronoberg Lens Hus
holdningsselskab 3, O O O K r o n er. 

For at fortsætte sin Virksomhed 
har Foreningen endvidere ansøgt 
om aarlige Bevillinger af Landhus
holdningsselskaberne. Saadanne 
Bevillinger er tilstaaede af Malmø
hus Lens Husholdningsselskab med 
1,500 Kron er om Aaret og med 
1 , O O O K r o n e r af Blekinge Lens 
Husholdningsselskab samt med 
2,500 Kroner om Aaret i Aarene 
1907 og 1908 af Kronoberg Lens 
Husholdningsselskab, ligesom med 
5 O O K r o n e r for Aaret 1907 af 
Jønkøbing Lens Husholdningssel
skab. Iberegnet dette Laan har 
Foreningen saaledes for Aaret 1907 
at disponere over 7,500 Kroner, 
hvilken Sum dog ikke muliggør 
Udførelsen af de Arbejder, som 
Styrelsen har anset for nødvendige 
at udføre i Aarets Løb. Forret
ningsudvalget har derfor yderligere 
henvendt sig til Jønkøbing Lens 
og Kairnar Lens Husholdningssel
skaber med Ansøgning om rentefri· 
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Laan, hvorpaa der dog endnu ikke 
er modtaget Svar. - - } 

Endvidere har Rigsdagen fra og 
med Aaret 1908 paaKongens Forslag 
bevilget et Beløb paa 5, O O O K r 0-

n e r til Fiskeriforsøgsvirksomheden 
og til Fiskeriskolen et Beløb paa 
8,500 Kroner. eller tilsammen 
13,500 Kroner. 

Skønt Foreningens faste Ind
komster i de nærmeste Aar kan 
beregnes til 19,000 Kroner, vil 
disse Midler dog ej kunne strække 
fn for at bestride de Udgifter,. som 
anses for nødvendige, for at For
eningens Virksomhed kan drives, 
saaledes som det var ønskeligt. 

II. 
n Zentralfischerei-Verein rur Schles-

wig-Holstein" 
holdt i Følge "Fischerei-Zeitung" 
Møde i Neumiinster den 26. Fegr. 
under Godsejer Conzes Forsæde. 
Som sædvanlig blev der ogsaa denne 
Gang klaget over de daarlige Af
sætningsforhold af Spisefisk. Skyl
den herfor har hovedsagentlig de 
danske Forelproducenter, der navn
lig til Spotpris udfører Foreller til 
Tyskland. Det blev anført, at det 
var mindre fordelagtigt at sælge 
Karper til Engroshandlere i Ham
borg, da disse kun betaler en lille 
Pris. Der raadedes til at søge 
Karperne afsatte gennem selvstæn
dige, paalidelige Forhandlere i de 
talrige mindre Stæder, hvor man 
kun plejer at se den Slags Fisk 
ved Juletider. 

At Foreningen ikke ligger paa den 
lade Side, fremgaar bl. a. af føl
gende Uddrag af Aarsberetningen: 

I offentlige Vande er der udsat 
1,660.000 Stkr. Ørredyngel. Gen
nem Foreningen blev afsat 750 

Stkr. Aars-Laks, 12,000 Stkr. Aars
Ørreder, 650 Stkr. Aars-Foreller, 
650,000 Stkr. halvtklækkede Ørred
æg, 16,500 Pd. Sætteaal, 15,000 
Stkr. 2-Sommers Karper, 250,000 
Stkr. l-Sommers Karper, 200,000 
Stkr. Karpeyngel osv. 

Til Dækning af Omkostningerne 
blev der af Regeringen bevilget 
Foreningen 1 ,5 O O M k., af Provin
sen 4, O O O M k., af de enkelte 
Kredse 2,52 O M k., ar Sparekas
sen 290 Mk.,' af den "Tyske 
Fiskeriforening" 1,100 Mk. og af 
Landbrugskamret 1, O O O Mk. 

III. 
Naar man læser de Meddelelser, 

der er givne her i Bladet nu og 
tidligere om de to nævnte For
eningers Virksomhed og de Penge
midier, hver især disponerer over, 
kan man ikke lade være at fore
tage en Sammenligning med vor 
Forening, navnlig hvad disponible 
Pengemidler angaar. Og her maa 
vi desværre bekende, at vi staar 
langt tilbage for de nævnte For
eninger. Dette kunde jo tyde paa, 
at Interessen for denne Sag staar læn
gere tilbage herhjemme blandt den 
Del af Befolkningen, som den sær
ligt vedrører, end i de nævnte 
Landsdele i Udlandet. At dette 
ikke er Tilfældet for den svenske 
Forenings Vedkommende, fremgaar 
af, at denne Forening just ikke 
kan rose sig af noget stort Med
lemstal. Og dette er jo ikke til at 
undre sig over, da Interessen for 
Ferskvandsfiskeriet stadig er bleven 
mindre og mindre, eIterhaanden 
som det af forskellige Aarsager 
er gaaet tilbage for dette Fiskeri. 
Det er derfor netop saadanne For
eningers Opgave igen at vække den 



219 Fersk'l'andsllskeribladet 220 

tabte Interesse, hvilket kun kan 
ske ved gennem Forsøgsvande at 
paavise, hvilke Værdier der kan 
frembringes af disse ved rationel 
Drift og Pleje. Den pekuniære 
Støtte, som saadanne Foreninger 
nødvendigvis maa have, kan derfor 
hovedsagentlig kun ventes fra 
Staten og saadanne Institutioner, 
som ovenfor er nævnt. 

Der er tilsyneladende anderledes 
Plan i den Støtte, der ydes den 
slesvig-holstenske Forening. Her 
hos os ydes Støtte til at øge Fiske
bestanden i offentlige Vande af 
Laks og Ørred ved Udsætning af 
Yngel og Sættefisk hovedsagentlig 
til Fjord- og Havfiskere. Støtte 
til Udsættelse af den Slags Fisk 
gaar i Slesvig-Holsten alene til 
Ferskvandsfiskeriforeningen. Det 
samme burde finde Sted hos os. 
Ved den Fremgangsmaade, der nu 
i denne Henseende bruges her, 
underkendes i Virkeligheden Fersk
vandsfiskeriforeningens Betydning. 
Man maa nødvendigt antage, at 
Sagkyndigheden paa dette Omraade 
forefindes her. 

Udhawelserne af Red. 

Frosset Fiskefoder. 
-o-

l Anledning af Hr. A. G. Kri
stensens Artikel i Medlemsbladets 
forforrige Nummer vil jeg gerne 
bemærke et Ord. 

Hr. Kristensen har sikkert Ret, 
naar han anser det for skadeligt 
at give Fiskene Foder, der er 
betydeligt koldere end Vandet; 
men jeg maa tilstaa, at jeg aldrig 
har set frossen Sild eller andet 
frosset Foder anvendt paa den 
Maade. Mon man virkelig noget 

Steds undlader at tø Foderet op, 
før det gaar i Hakkemaskinen ? 

Derimod er der en anden Om
stændighed ved det frosne Foder, 
som mange ikke giver tilstrække
lig Agt paa. Man ser hyppigt, at 
der udenpaa de frosne Smaasild 
sidder et gulligt eller brunligt Lag, 
der let lader sig skrabe af. Det 
er sikkert et Tegn paa, at Silden 
ikke var frisk, da den blev fros
sen, og er der noget, man skal 
være varsom med, da er det, at 
man ikke benytter fordærvet eller 
halvfordærvet Foder. Man maa 
ikke tro, at en Fisk, der ikke er 
ganske frisk, bliver god, fordi den 
fryses; det er slet ikke noget til
svarende til Sterilisation ved Kog
ning. Frysningen kan hæmme 
Forraadnelsesbakterierne i deres 
Virksomhed, men dræbte bliver de 
ikke ved ensaa svag Frysning, • som her er Tale om. Har Sildene 
derfor ikke været ganske friske 
før Frysningen, vil de straks ved 
Optøningen komme i fuld Forraad
nelse og blive sundhedsfarlige for 
Ørrederne. 

At frosne Smaasild er en lykke
lig Løsning paa et vanskeligt Fo
derspørgsmaal, skal jeg langtfra 
nægte. Men ved Brugen af dette 
Foder maa man omhyggeligt paase, 
at det er upaaklageligt, og er Sil
dene behandlede rigtigt, vil man 
ikke finde den omtalte Belægning 
paa dem, men de vil se ud, som 
om de nylig var fangede. 

Fiskeristationen, den 6. Maj 1908. 

C. V. Otterstrøm, 
Magister. 
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Om Leverance af Aalefarin~. 
-0-. 

I· Anledning af Hr. mag. scient. 
C. V. Otterstrøms Artikel i Med
lemsbladets Nr. 7 burde jeg alle
rede j forrige Numer have frem
kommet med de Oplysninger, jeg 

. knnde tjene de i Aalefaringsspørgs
maalet Interesserede med. Grun
den til, at jeg først nu svarer, er, 
at jeg paa den Tid var bortrejst, 
og tillige maatte jeg først sikre 
mig nogen Assistance ved Opsam
ling og Bevaring af den forventede 
Aalefaring eller unge Aal, hvoraf 
der ved vore Aaløb her paa Vest
kysten er meget betydelige Mæng
der. Med Hensyn til Fremskaffelse 
af Aalefaring har jeg hos Hr. 
Mølleejer P. Hybsmann, Ribe, vel
villig faaet Tilladelse til at opfange 
samme, og han har tillige givet 
mig Løfte om uopholdelig at under
rette mig om, naar samme er til 
Stede ved Stemmeværket. Ved 
Sneum Aas nedre Løb findes mange. 
Handløftningsapparater, som Vind
motorer, Møller, Dampsnegle . og 
Centrifugalpumper. I, de Kanaler, 
som leder Vandet bort til Vandingen 
paaEngene, samler sig efterhaanden 
en Del Aalefaring, som ved Tøm
ning af Kanalerne er samlet i For
dybningerne, hvoraf de, saa hurtigt 
ske kan, let kan opsamles af de 
ved Maskinerne og Vandets Pas
ning beskæftigede Mænd, mod et 
lille Vederlag. Men forinden maa 
jeg anbringe et tilstrækkeligt Antal 
smaa Hyttefade som Samlebasiner 
ved selve Aaen. Det gaar nemlig 
ikke an at henlægge Fisken i Hytte
fade hvor som helst af Bekvemme
lighedshensyn, indtil man kan af
sende samme. I saa Henseende 

blev jeg i Fjor Efteraar skuffet 
ved, at jeg anbragte nogle smaa 
Aal, ca. 33 st. pr. Pund, i et Hytte
fad i et stor Dam, hvori de i Løbet 
af faa Dage døde. Saadanne smaa 
Aal kan som Regel købes for 25 
Øre pr. Pund; men da det maa 
antages, at det for Størsteparten 
er Hanaal, viI det muligt være 
mindre lønnende at. udsætte disse, 
naar Aalefaring kan skaffes. Hvilke 
Vanskeligheder, der vil være for
bundet med atfremskaffe tilstrække
lig Aalefaring, kan jeg ikke paa 
Forhaand sige. ' Jeg kan kun love 
ærede Interesserede min Bistand 
uden anden Udgift for dem end 
mit hafte Udlæg og et lille Veder
hig for Tidsspilde. 

Mit Raad til de. som ønsker 
Aalefaring nu i Foraaret, hvis 
samme kan skaffes, eller unge Aal 
i Eftersommeren, er: Opgiv mig 
det ønskede Antal, eller nævn mig, 
hvor mange Kroner der maa an
vendes paa Forsøget, De vil da 
faa leveret enten det ene eller det 
andet, idet jeg har sikret mig Bi
stand, saa at der fra herværende 
Aaløb kan leveres over 1,000 Pd. 
unge Aal. 

Bramminge, den 26, April 1908, 

Jens Uhr. Sørensen. 

"Waiwai." 
-0-

Et nyt epokegørende Impl'oogne
rings middel. 

I "Deutsche Fischerei - Zeitung" 
for 18. Februar d. A. hedder det 
i Omtalen af "Waiwai" bl. a. saa· 
ledes; 

"I "Waiwai" synes man ende
lig at have fundet det længe øn-
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skede Konserveringsmiddel. "Wai
wai" gør Garnet uimodtageligt for 
skadelig Indflydelse af Vandet, 
Luften, Solen, det forurenende 
Fiskeslim og er forholdsvis meget 

. billig. Waiwiertes Garn er paa 
en for Garnet uskadelig Maade 
for ubegrænset Tid gjort mod
standsdygtig mod alle de Baciller, 
der ellers raadner, skimler eller 
gør det skørt." 

Derefter anføres i samme Blad 
en U dtaleise af Fiskeriintenaant 
Hr. Dr. Oskar Nordqvist i Nr. 1 i 
Sydsverrigs Fiskeriforenings Skrif
ter for 1906, saalydende: . 

"Med Undtagelse af Finland er 
intet Land i Evropa saa rigt paa 
Søer og rindende Vand som Sver
rig; 3,600,000 Hektar eller om
trent 8 Procent er dækkede deraf. 
Et saadant Areal af Ferskvand 
skulde kunne levere Befolkningen 
en stor Mængde Fisk, dels til 
egetForbrug, dels til Eksport. -
Offentlige Beretninger anslaar den 
aarlige Fangst i de forskellige 
Søer til gennemsnitligt 3 Kilo
gram pr. Hektar, det bliver et Ud
bytte af Sverrigs Ferskvandsareal 
af 10,800,000 Kilogram Fisk. Men 
det virkelige Udbytte er vel endnu 
ringere. En Sammenligning med 
Forholdene i Tyskland, hvor man 
antager, at hver middelgod Sø 
leverer 15-30 Kilogram Fisk pr. 
Hektar, og godt plejede mindre 
Søer aarligt giver et Fiskeudbytte 
af indtil 60 Kilogram pr. Hektar, 
viser, hvor lidet tilfredsstillende 
den svenske Produktion falder ud. 
Hovedaarsagen til det ringe Ud
bytte af vore Søer ligger i deres 
slette Pleje og det relativt store 
Ta b, som vore Fisk ere i 
Følge Fiskegarnenes hur-

t i g e F o r r a a d n e l s e e r u d
satte for" en Kendsgerning, som 
netop ikke virker opmuntrende til 
at drive Fiskeri som Erhverv." 

Til foran anførte Udtalelse har 
Dr. Oscar Nordqvist i et senere 
Nr. af »Deuts. Fisch.-Zeit." ladet 
indrykke en Berigtigelse, der ly
der saaledes: 

"1 Deres ærede Tidende for 1S. 
Februar er optaget en Oversæt
telse af Reklame- Brochuren om 
" Waiwai". U den paa nogen Maade 
at ville forringe dette Fabrikats 
gode Egenskaber, ser jeg mig for
anlediget til at berigtige en mig 
der tilskreven Ytring. Efter at 
Forfatteren rigtigt har citeret min 
Beregning over de svenske Søers 
Produktion og Sammenligningen 
med middelgode tyske Søer, fort
sætter han: "Hovedaarsagen til 
det ringe Udbytte af vqre Søer 
ligger i deres slette Pleje og det 
relativt store Tab, s o m vore 
F i s k e r e i F ø l g e F i s k e g a 1'

nenes hurtige Forraad"nelse 
er udsatte for, en Kendsger
ning, som netop ikke virker op
muntrende til at drive Fiskeri som 
Erhverv." Saadau noget har jeg 
naturligvis ikke ytret, som enhver, 
der har læst min Afhandling, kan 
kontrollere. Hvad jeg har sagt, 
er kun følgende: "Den overordent
lig store Forskel mellem Udbyttet 
af svenske og tyske Søer er vel 
tildels afhængigt af klimatiske For
hold, og deraf, at de herværende 
Søer for en betydelig Del er større 
og dybere· end de tyske - og saa
danne Søer er ogsaa i det mel
lemste Evropa mindre fiskerige 
end smaa og flade Søer -, men 
Hovedaarsagen til det ubetydelige 
Udbytte af vore Søer beror utvivl-
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somt paa en uhensigtsmæssig 
Drift. " Om Tabet, som vore Fi
skere paa Grund af Garnenes hur
tige Forraadnelse er udsatte for, 
har jeg slet ikke ytret mig. For
øvrigt kan jeg meddele, at der 
paa Foranledning af mig er ind
ledet en Undersøgelse over Ind
virkningen af "Waiwai" paa Gar
nenes Holdbarhed, og den hidtil 
vundne Erfaring synes at vise, at 
Fabrikatet har virkelige Fordele 
forud for de sædvanlige :Midler. 
- Undersøgelsen fortsættes næste 
Sommer, og Resultatet publiceres 
i nævnte*) Fiskeriforenings "Skrif
ter"." 

Berlins Fiskeforsyning. 
-o-

I en Beretning fra Aarene 1901 
til 1905 om Berlins Forsyning med 
Fisk hedder det blandt andet: 
Fiskehandelen bliver Aar for Aar 
vanskeligere, da Varerne altid bli
ver knappere og dyrere. Hensig
ten, at gøre Fisk til et Folke
næringsmiddel, er fuldstændig om
stødt. Den væsentligste Aarsag 
til Fiskebestandens Formindskelse 
er hovedsagelig at søge i Strøm
reguleringen, der paa mange Maa
der begrænser og indskrænker 
Legepladserne, saa vel som i Flod
løbenes. stærke Forurening. I 
N ord- og østersøen blev der vel 
fanget en større Mængde Fisk, 
men Størstedelen af Fangsten var 
Smaafisk. Det er beklageligt, at 
de bedste Kvaliteter altid bliver 
knappere paa Berliner-Markedet. 

"'} "Sødra Sveriges Fiskeriforenings an
dam ål " in Shifter utgifrm af Sødra 
Sveri"es Fiskeriforening. 

Russiske Sandart, der tjener som 
Erstatning, indtræffer som tidligere 
i større Sendinger. Karpeforret
ningen, hvis Højsæson falder ved 
Jule- og Nytaarstid, forløber gun
stigst. Tyske Laks gælder paa 
Markedet for Rariteter, medens 
udenlandske Laks, der bliver for
handlede ! god, frossen Tilstand, 
tilføres meget rigeligt. Suder bli
ver f. T. fangede noget mer i 
Tyskland end i de sidste Aar, men 
Udlandets Indførsel er dog rige
ligere. Gedder, Rødskaller, Abor
rer, Brasen og andre lignende Fisk 
fra mark-brandenburgske Vande er 
aarlig forhandlede i uforandret 
Mængde. Havfisk kunde i Alminde
llghed ikke dække Behovet. Det 
er en bedrøvelig Kendsgerning, at 
særlig første Kvalitet manglede, 
for det me~te var anden og tredje 
de fremtrædende paa Berliner
Markedet. Tunge og Pighvar holdt 
sig i høj Pris, ogsaa Kuller blev i 
Henhold til Kvalitet helt igennem 
betalte med høje Priser. De saa
kaldte Ædelkrebs, overvejende af 
tysk Oprindelse, blev i Aaret 1904 
tilførte i rigelig Mængde; Prisen 
var derfor lavere end foregaaende 
Aar. Den galiziske Sumpkrebs 
gjorde sig ogsaa mere bemærkbar 
paa Markedet end ellers; den er 
langt billigere end Ædelkrebsen, 
da den paa Grund af sin Kvalitet 
holdes for mindre værdifuld. Men 
over Fiskehandelen lader der sig 
ikke tilvejebringe et nøjagtigt sta
tistisk Materiale, fordi Porretnin~ 
gen i det enkelte afvikler sig meget 
forskelligt, og Engroshandelen me
get nøje forbinder sig med Detail
handelen. Allerede Fiskenes Hjem
sted og Kvalitet hos en og samme 
Art betinger betydelig Forskel paa 



227 }<'erskvaudsfiskeribladet 228 

Prisen; dertil kommer den for
skellige Størrelse, der er vanskelig 
at holde ud fra hinanden; ogVan
skelighederne ved Prisfastsættelsen 
forhøjes endnu mere, naar Fiske
nes Friskhed tages i Betragtning. 
Men de siden 1903 foreliggende 
Angiveleer fra de stedlIge Salgs
mæglere byder dog altid et Støtte
punkt, for saa vidt som disse 
pligtmæssigt skal fastsætte den 
virkelig betalte Pris. 

Aarsomsætningen af levende og 
døde Fisk ved den stedlige Salgs
mægler androg: 

1903 23,900 Ctn. til en Værdi af 
1,012,810 Mk. 

1904 21,166 Ctn. til en Værdi af 
1,030,360 Mk. 

1905 21,644 Ctn. til en Værdi af 
1,071,992 Mk. 

Omsætningen af Fisk efter deres 
forskellige Arter androg pr. Cent
ner: 

L e ven d e F i s k. 

....; II ... ... ... ... 'I 
Ol Ol ... 

--' Ol • Ol 

]~ II Aar '"Cl P; Ol '"Cl .-0-
'"Cl. ... '"Cl '" '&- ~ ~ lalt '" ;:I ~ .:: ~..: Ol '" cb ~ w. w. '" 

1903 3000 2400 1100 1300 50 
I 

600 11000 19450 
1904 2326 23M, 1032 1522 73 480 11384 I 9163 
1905 I 1676 1607 1007 1849 65 I 475 1131 I 7810 

Døde Fisk. 

Aar Havfisk 
I 

Russiske I Forskellige !I laIt 
Sandart Flodfisk I , 

1903 11300 
1 

150 
1 

3000 14450 
1904 6268 

I 
927 

I 
4808 12003 

1905 8722 170 4942 13834 

Blandede Meddelelser. 
-0-

I de sidste Aar har 'det altid 
gjort sig mere kendeligt, at Pro
ducenten og Kaldsfiskeren hvert 
Aar opnaar højere Priser for deres . Rettelse: I Artiklen ~Lystfiskeri" 
Fisk. Prisstigningen i Engrosh~n- J l Nr. 9, Sl~~ 20~,. er Indløbet føl
delen kan man ikke alene føre til- gende Fe]l. LInje 4 fra oven 

bage til Bestandens Formindskelse, 
da f. Eks. Karpeproduktionen er 
øget betydeligt, og desuden Flod
fiskeriets Dificit rigeligt bliver dæk
ket· ved Indførslen fra Udlandet. 
Paa den anden Side maa tilføjes, 
at Vandafledningsforholdene ved 
mange Van ds trækninger i den 
nyere Tid ikke sjældent foraar
sager Skade af betydelig Art. 

(Ef te!' Fisch. Zeit.) 

staar: "slipper med den Ubehage-
lighed" , der skal staa: "slipper 
f o r den Ubehagelighed"; og Linje 
16 og 17 fra oven staar: "passere 
ud over Tommelfingeren", der skal 
staa: "passere ud under Tommel
fingeren" . 

Laksefiskeri. I "Dansk Fiskeri
tidende"s Nr. 7 d. A. hedder det 
i en Beretning om "Fiskeriet 
ved Bornholm og Kristiansø 
i 1907: 
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Laksefiskeriet har gennemgaaende 
været daarligt for alle østersø
landene, saa at det er at haabe, 
at det Udvalg, der er nedsat af 
den i sin Tid nedsatte internationale 
Kommission, maa komme til det 
Resultat, at hvert Land skal ud
sætte i Millionvis af Lakseyngel. 

Det er at haabe, at Laksefiskeriet 
da kan blive bedre; thi for de 
bornholmske Fiskere har det i de 
senere Aar ikke været meget løn
nende at fiske efter den, da der 
til dette Fiskeri skal benyttes kost
bare Baade, og der gaar mange 
Redskaber tabt, dels under stor
mende Vejr og dels ved, at de 

~ forbisejlende Skibe løber Redska
berne af for dem, og de driver 
bort. 

Af smaa Laks og Ørred er op
givet at være fanget iaIt 5,920 Stkr., 
og heraf skulde være udført til 
København 2,950 Stkr. og omkring 
det samme Antal være forbrugt 
paa Bornholm. Det maa bemærkes, 
at Opgivelsen af dette sidstnævnte 
Fiskeri er ikke ganske korrekt; 
thi vi har ikkefaa Lejlighedsfiskere, 

. som fanger en Del Ørred og smaa 
Laks; men de opgiver ikke Antal
let, thi der foregaar vistnok Ulov
lighed ved, at der bringes en Del 
Undermaalsfisk i Land. Tillige 
fanges her en Del Ørred af Aa
ejerne, som man heller ikke faar 
opgivet. 

Det var en stor Skuffelse for de 
bornholmske Fiskere, at Laks og 
Ørred blev sat til samme Maal, 
nemlig 14 "i Totallængde; thi 
Laksen er en Fisk, som kan naa 
en Vægt fra 40 til 50 Pund, medens 
Ørred herovre kun naar en V ægt 
af 12 a 14 Pund. 

Laksen burde, som den born-

bolmske F1sker havde bedt om, 
været sat til mindst 18 Tommer 
Totallængde. Det er imidlertid at 
haabe, at det Udvalg, der er ned
sat af den internationale Kommis
sion for Havundersøgelser, yil gøre 
Forslag om, at Maalet paa Laksen 
maa blive sat op, saafremt der 
bliver udklækket i Millionvis af 
Lakseyngel. S t u b. 

En Fiskefjende fra Planteriget 
er Brøndsel (Bidens) i begge 
dens Former som trefliget*) (B. 
tripartita), hvis nedr~ Blade er 
trefligede, og som nikkende Brønd
sel**) (B. cernua), som har nik
kende Blomster. Den vokser ved 
Randen af Grøfter og Damme og 
i flade Vande, bærer talrige gule 
Blomsterkurve og er meget stærkt 
udbredt. De i Eftersommeren mod-. 
nede, 3-5 Mm. lange, omvendt 
ægformige og fladt firkantede Frø 

*) F li g b l a d e t B r ø n d e L Bidens 
tripartia. 

Stænglen sædvanlig fodhøj, ofte 
rødbrun; de modsatte B l a d e e r 
ved G r u n d e n 3-5 fl i g e ue, den 
midterste Flig størst; K nrvene op
rette; Skalfrugten graabrun, 
med 2 Børster, som ved sine Kroge 
hyppigt hænger fast i Klæder. Hele 
Planten mørkegrøn. Meget al
mindelig ved Damme, i Grøfter, 
Tørvemoser o. 8. V. 

*>1<) N i k k e n d e B r ø n d s e l. Bidens 
cernua. 

IJigner meget den foregaaende, 
men Bladene er siddende, ved 
Grunden sammenvoksede, t a k k e d e; 
Kurvene er nikkende; Skal
frugterne Bortebrune, med 
3-4 B ø r s t e r ; hele Planten er 
lysegrØn, noget ru. Den forekom
mer ikke sjældent med gule, tunge
formige Randkroner. Paa lignende 
Steder, men mindre almindelig end 
forrige Art. 
(Den danske Flora af E. Rostrup). 
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af denne Plante, bærer ved den 
. bredere Ende tre stive med til
bagevendte Smaatorne besatte 
Børster, med hvilke de, da de let 
føres bort af Vinden, hæfter sig 
fast i Klæder o. s. v. Ved Efter
syn af en i Rhonegebetet beliggende 
med li'iskeyngel besat Dam, ved 
hvis Rand der voksede Brøndsel 
i Mængde, gjørde man den Iagt
tagelse, at flere af disse Frøkorn, 
som vel havde svømmet paa Dam
mens Overflade og var blevne op
snappede af talrige Smaafisk, havde 
med deres Børster sat sig fast ved 
deres Gab, saaledes at det var 
umuligt for Smaafiskene at tage 
Næring til sig. Hos nogle af dem 
havde der allerede dannet sig 
stærk Vækst af Svampe paa de 
af Børsterne saarede Mundsteder, 
saa at Dyrene maatte gaa til 
Grunde. Det anbefales derfor alle 
Fiskeavlere saa vidt muligt at ud
rydde disse Brøndsel, navnlig af 
Hensyn til Frugtmodningen. 

Deuts. Fiseh. Zeit. 

Foreller som Vinterdelikatesse. 
Herom skriver efter "Deutseh. 
Fiseh.-Zeit." en højtskattet Kender: 

"Iøvrigt er jeg enig med Dem i, 
at Bækforellerne ikke er meget 
værd, ikke alene i Marts, men 
ogsaa i April, thi siden Legetiden, 
der i mange Bække strækker sig 
hen til Slutningen af Januar, er 
Fiskene paa Grund af N ærings
mangel endnu ikke komne til
strækkeligt tIl Kræfter igen. Hvor
ledes der kan gives Folk, der kan 
spise Foreller som en særlig Delika
tesse og i Berlin betale 5,60-6,00 
Mark for Pundet, er mig uforstaae
ligt. Forellernes Kød er paa den 
Tid tørt, og af Huden kan man lave 
sig Handsker." 

Dette passer ganske sikkert paa 
Foreller, der lever som Vildfisk i 
Bække, men ikke paa Portions
foreller i Damme. 

Et dyrt Fiskefoder. I "Fiseh.
Zeit." advarer en Indsender mod 
at købe et nyt Fiskefoder, der for
handles under Navn af "Moseo". 
Det foregives at skulle bestaa af 
tørrede Moskitoer og stamme fra 
Mexiko. Sammensætningen bestaar 
dog kun af Vand dyr. Den er stærkt 
kilinholdig og svarer slet ikke til 
den ublu Pris, der forlanges for 
den, nemlig 116 Mark pr. Kg. 

Nævnte Blads Red. føjer til Ad
varslen den Bemærkning, at den i 
sin Tid har omtalt et lignende Fo
der. Det drejede sig da om et 
Fluefoder, der var importeret fra 
Brasilien til England og skulde 
bestaa af Fluer, der fanges i uhyre 
Mængder paa Amazonstrømmen. 
Prisen var endog 150 Mark pr. 
Centner. Red. mener, at det er 
det samme Foder, der nu har fun
det Vej til Fastlandet og forhand
les af Firmaet Heh. Bardenheier jr. 
i Frankfurt a. M. under Navn' af 
"Maseo" . 

Insolvent Firma. Altona. Fiske
Engros-Firmaet W. Linderberg, 
der ogsaa ejer en Forretning i Ber
lin, er efter B. B. C. insolvent. 
Passiverne beløber sig til 176,000 
Mark. Der bydes 35 pCt. 

. (Fisch.-Zeit.) 

Danmarks Fiskeriagent i Eng
land, Hr. Kaptejn A. Sølling, med
deler, at hans Telegramadresse 
fremtidig er: 

Sollingita, London. 
Fiskeritid.) 

Den "Ziemsenske Lugningssav". 
I "Deutsehe Fiseherei Zeitund" Nr. 
13 d. A. meddeles der, at der er 
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kommet et nyt Lugningsapparat i 
Handelen, hvis Opfinder er den be
kendte Fiskeavler Hr. F. C. Ziem
sen i Klusz ved Wismar. Appa
ratet overtræffer i Ydedygtighed, 
efter de hidtil gjorte Forsøg, alle 
andre allerede forhaandenværende 
Leer, Segl og Vandmejemaskiner; 
ogsaa Prisen er betydelig mindre 
end for andre Apparater. Det 
komplette "Ziemsenske Lugnings
apparat koster for en Savlængde 
af 10 Meter, medindbefattet en 
kraftig Skruetrækker til Løsning 
og Fastgørelse af Tyngdelodder, 
kun 20 Mk.; for hver Meter der
udover 1,50 Mk. Der bliver leveret 
Længder af indtil 100 Meter. 

Arbejdet kan fra Bredderne let 
udføres af 2 Personer, og Saven 
gaar uden videre gennem Bund
forhøjninger, ja selv gennem stær
kere Rødder .. Ved stramt Træk 
gaar den let over Stammer og Sten. 

Ved utilgængelige Bredder an
vender man 2 Baade, der maa be
væges tæt langs Bredden. I hver 
Baad er der 2 Personer, hvoraf 
den ene med en Stage driver 
Baaden fremad mod Strømmen, 
medens de andre haandtere Saven. 
Man gør bedst i at føre Saven 
under Baadene, for at Bunden under 
disse ogsaa kan blive luget. 

Ved større Flader anbefales det 
at anvende 3 med faste Stænger 
forbundne Baade. Stængerne hin
drer under Fremadbevægelsen Baa
denes Sammenrykning. Der leveres 
Save til en Længde af 50 og 60 
Meter; ja indtil 100 Meter lader 
Saven sig endnu let haandtere. 

Vil man forene 2 korte Save til 
en længere, saa lægger man to 
Ender nogle Centimeter oven paa 
hinanden og omvikler dem med 

tynd Traad. Dette er tilstrækkeligt 
til en fuldstændig holdbar Forbin
ding. 

Som Eksempel paa Saven s Præ
stationsdygtighed anføres, at en 
Dam paa ca. 30 Meters Bredde, 
der var særlig stærkt sammenvokset 
af Ukrudt, .blev fra Bredderne af 
luget af 2 Mand inden io Mi
nutter. 

En anden Dam paa 10 Morgen, 
ca. 60-70 Meter bred, 11/2 Meter 
dyh, blev ligeledes fra Bredderne 
af paa en Dag fuldstændig afmejet 
af 2 Mand. 

En Afløbsgrøft, 200 Meter lang, 
6 Meter bred, blev med Saven 
fuldstændig luget af en Herre og 
en ung Dame i 20 Minutter. 

I en Bæk, ca. 8 Meter bred, 11/ 2 

Meter dyb, blev med 2 Baade -
da Bredderne ikke kunde bestiges 
- paa en Strækning af 200 Meter 

. i . ca. 22 Minutter fjærnet omtrent 
800 Centner Plantevækst; en ganske 
fortrinlig Præstation. 

Saven e faas gennem "Die Wis
marsche Drachtindustrie", Wilh. 
Muller in Wismar, Ostsee. 

Saa vidt nævnte tyske Fiskeri
Tidende. Vi haaber senere at 
kunne give nærmere Oplysning om 
Apparatets Brugbarhed. 

Kiel som l'iskemal'kedsplads. 
Kiel bestræber sig ivrigt for at 
blive Hovedmarkedspladsen i det 
tyske østersøgebet. Den internatio
nale Motorbaadsudstilling i 1907 
gav Stødet til at gøre Kiel til en 
Havn for Fiskeri i aaben Sø. Af 
Overskud et fra Udstillingen blev 
der anskaffet store, sødygtige Mo
torfiskeribaade. Staden har be
sluttet at bygge· en stor Fiskesalgs
halle, som det er at forudse vil 
blive aabnet i Aar. Omtrent 700 
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Fiskedampere løber aarlig paa 
Farten fra de nordlige Fiskegrunde 
efter Elben og Weser forbi Kiel. 
Saasnart der i Kiel er tilvejebragt 
dertil egnede Losnings- og Afskib
ningsindretninger, haaber man, at 
en Del af Damperne vil søge Kiel, 
der geografisk egner sig godt til 
Indlandets Forsyning. For den 
voksende Marine med sit store 
Mandskab vil Oprettelse af et 
Fiskemarked i stor Stil være af 
Vigtighed. Rigsregeringen vil med 
Penge støtte det planlagte Fiskeri 
i aaben Sø med Motordrivkraft. 

(Fisch.-Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København, 2.-9. Maj. 

40-60 Øre pr. Pd. 
75-150 -
40-60 
20-30 

300-450 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 3.-9. Maj. 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, 
Gedde, mellst., 
Gedde, lille, 
Sandart, mellst., 
Sandart) stor, 
Aborre 
Suder, usort, 
Suder, smaa, 
Brasen 
Brasen, lille, 
Aal, store, 
Aal, mellemst., 
Aal, usort., 
Aal, smaa, 
Karpe 
Karudse 

115-81-99 Pf. pr. Pd 
il9- 62 

91-79-84 
125- 03 -114 -

130 -
100 --

76-90 -
105 127-116-

119 -
46-29:-34 -
38-20-41 

131 119-123-;-
123-111-121 

88-101 
70-81 

74- 62-72 
103-60-84 

Ispakkede Fisk: 
Forel 
Laks 
Ørred 
Sandart, usort., 
Sandart. store, 

96-85 91 Pf. pr. Pd. 
1:')4- - 169-16 I -

130 
86 

86-85 

Sandart, smaa, 
Aborre 
Aborre, smaa, 
Gedder, store, 
Gedde, lille, 
Aal, store, 
Aal, mellemst., 
Aal, smaa, 
Brasen 
Suder 
Karpe 

østersø-Laks 
Blankørred 
Ørred 
Gedde 
Krebs, store, 

mellemst. 
smaa 

71-70 Pf. pr. Pd. 
18-42-38 
19-28-24 
49-62-65 
19-28-24 

96-117 
90-112 

54 
20-10-11 
66-54-65 

45-48 

P a r i s, !I. Maj. 
3,00-6,00 Fr. pr. Klgr. 
7,00-9,00 -
3,75-5,50 -
I,OO-IJ,OO -

20-25 Fr. pr. 100 Stkr. 
12-16 -
6-8 -

D. F. Z. 

Annoncer. 
-0-

· ........................ . 

Rnssisk-Degra Smørelse 
(eget Fabrikat) 

gør ~lt Lædertøj fuldstændig 
van d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 
. Prøv den, - men efter Brugsanvisnin

gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. -- Faas iDaaser 
l/l' 1/2 og 1/4 til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, - saadanne Bøtter leveres 
em ballage- og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser porto
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

· ....................... . . · ....................... . . 
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Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste ,"ser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

VVVVVVVV 
Det stod mig allerede for Aar tilbage 

klart, at hvaa der her i Landet produce
redes af Regnbueørred næsten overalt 
var blevet til nogle i høj Grad degenere
rede Individer, daarlig i Form og Farve, 
korte Gællelaag og Finner, lidet livskraf
tige, ikke modstandsdygtige, ja rene 
Dværgfisk. Grunden var kun at søge i 
den :Maade, hvorpaa man forsynede 
med Rogn, der toges ganske i Flæng, ofte 
af altfor unge, ikke udviklene, i Smaa
damme' uden Naturnærillg, meu ved 
Kunstfodring opdrættede Fisk. Dette 
gav Anledning til, at jeg her i de mellem 
25 a 30 Tdr. Land store og dybe Damme, 
der, beliggende mellem fede .Jorder, er 
overordentlig rige paa Naturnæring, be
sluttede at opdrætte en Stamme gode 
l\Ioderfisk, hvad der nu er en Kendsger
ning. Ved af 10,000 Stk. Fisk at udsøge 
de mest hurtigvoksende og smukkeste 
Eksemplr,rer og dernæst ved aarlig fra 
Amerika at importere en mindre Sending 
Rogn af Naturfisk, IlYoraf jeg nu af de 
første (for 4 Aar siden indførte) kan an
vende Ilanfisken til Befrugtningen og 
Blodfornyelsen. Disse har i Forhold til 
Alder opnaaet en betydelig Størrelse og 
kan nu afgive sture, smukt rosafarvede, 
blodfornyede Rogn til Vaaren.Salget af 
Il.ogn er herfra hvert Aar i stærk Stig
ning. Anbefalinger fra foregaaende Aar 
foreligger. Bestilling paa Rognen til For
aar modtages helst straks. 

Fr. Jensen, 
Lykkesholm Fiskeri, Ellested. 

Fi~k~ri~t i Vam~rnD 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ..... 

?ortionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

Pladsen 
som 

Fiskemester 
ved "Nordjysk Damkultur", Erslev, 
Mors, er ledig til 1. August. 

Til Fiskeriet hører 20 Damme, 
U dklækningshus, Fryseri til Foder 
samt en udmærket Beboelseslejlig~ 
hed med Have. 

Den søgende maa være godt 
kendt med alt til Faget henhørende. 

Anbefalinger og Lønfordring, 
foreløbig til 1. Februar 1909, bedes 
senest 10. Juni tilstillet 

Mejeribestyrer N ørgaard, 
Erslev pr. Nykøbing M. 

Telefon 126. Telefon 126. 

.... Dansk ... 
jorel-&ksport eompagn~ 

Aktieselskab, Vejle, 
k ø b e r Spisefisk til Eh:sport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Specialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os i 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaende. 
NB. lEg, Yngel og Sættefisk 

købes og sælges. 
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Generalforsalllling 
i 

Ferskvandsfiskeriforeningen 
afholdes paa 

Jærnbanehotellet i Fredericia 
..... Lørdag den 23. :Uaj 1908, lU. 10 Form ..... 

Dagsorden: 
1. Beretning om Foreningens Virksomhed. 
2. Det reviderede Regnskab fremlægges. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Diskussion om "Uddannelse af Fiskemestre ". 
6. Eventuelt. 
7. Foredrag af cand. mag. Otterstrøm om "Naturfoder". 

Bestyrelsen. 

Sydjydsk . Frisk frossen levende 
~e~~o~~~!~l~ n l" Q k p ro d p r fttt1lsk 

. ø]neæg, 'f ngel og r ~ u llu 
Sættefisk af Uæk-, kan bestilles nu . 
Regnbue- og Kilde A til Aftagelse i Løbet af saasom Portionsørre
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte- Sommeren. 
fisk af Karper og Su- For prima friske 
der til billigste Priser. Varer garanteres. 

Portionsfisk og 'l' 11 v hl I. e 
større Spisefisk af I. J'. J"e sen. O., 
alle Arter købes i fast Fiskeeksport, 
Regning eller pr. Kom- Røgeri, Fryseri, 
mission. Struer. 

P. Hansen, Telefon Nr. 2. 
Aakjærdal. Statstelefon Nr. 10 

P. Jørgensen, og Nr. 12. 
Kildeværk. Telegram Adresse: 

Begge pr. Lunderskov. Mehlsen. 

der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon-
tant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas:' 
strasse 3. 

Til Salg. I Frisli:, frossen 

Fiskefoder 
Paa Grund af forestaaende Ryd

ning af Slagteriets Isdam kan ca. 
200 Stkr. 1 Punds Karper 
faas a 45 Øre pr. Pund. 

Man bedes henvende sig til 

'anders Jlndels·Suineslagteri 

faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet " Limfj orden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

l'rykt i .Kolding Folkebl~d·8 Bogtrykkeri, Kolding. 
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Fredag d. 22. Maj holdt Fersk
vandsfiskeriforeningens Bestyrelse 
Møde paa J ærnbanehotellet j Fre
dericia. Dagen efter var der Ge
neralforsamling i Foreningen sam
mesteds. 

Efter at Formanden af Forsam
lingen var valgt til D i r i g e n t, af-. 
gav samme Beretning om Forenin
gens Virksomhed i det forløbne 
Aar. 

Bestyrelsen har været sam
let til Møde den 3 L August og 
16. November 1907 samt 22. Maj 
1908. Desuden har der været holdt 

. Møder af Forretningsudvalg, Ud
stillingsudvalg og Eksportforenings
udvalg. 

Af de forskellige Spørgsmaal, 
Foreningen har taget sig af, nævn
tes følgende: 

Henvendelse til Statsbanerne om 
F r i r e j s e f o'r L e d s a g e r e af 
vognladningsvise Sendinger Fisk, 
hvad dog ikke blev bevilget, 

I Til Landbrugsministeriet er lnd
I givet Andragende om et Tilskud 

af 5 O O K r o n e r t il M e d l e m s
b l a d e t. Andragendet er blevet 
bevilget. 

Endvidere er der til samme Mi
nisterium indgivet Andragende om 
et Tilskud af 800 Kroner til Del
tagelse i Aarhusudstillingen. Svar 
er ikke indløbet endnu, men man 
nærer Forhaabning om, at det vil 
blive bevilget. Det var ønskeligt, 
at Dambrugerne og Klækkeanstal
terne vilde tage livlig Del i Ud
stillingen, hvad sikkert vilde have 
stor Betydning for Udvidelsen af 
det hjemlige Marked for Spisefisk 
af Portionsørred og Karpe. 

Fra Landbrugsministeriet har Be
styrelsen faaet tilsendt Cirkulære 
om, hvorledes man skal faa Del i 
Statstilskuddet til U d sætte l s e af . 
Yngel j frie Vande, Cirkulæret 
har været optrykt i Foreningens 
Medlemsblad. 

I Anledning' af et Forslag, som 
blev forelagt Rigsdagen, angaaende 
Køb 'af Frøjk, har Bestyrelsen 
henvendt sig til Regering og Rigs
dag og paavist det uheldige ved 
Forslaget og særlig betonet, at det 
var ønskeligt, om betydelige Spørgs
maal vedrørende Fiskeriet forinden 
deres Afgørelse først blev fore-
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lagt for Ferskvandsfiskeri
foreningen for at høre dens 
Mening. 

Bestyrelsen har endvidere hen
vendt sig til Mag. Otterstrøm om 
at udarbejde en Vejledning til Op
rettelse af Regulativer, hvad 
han har efterkommet. Vejlednin
gen er udsendt som Bilag til Med
lemsbladet. 

Med Hensyn til Forsøgssta
t i o n e n er de nødvendige Oplys
ninger givne i Medlemsbladet. 

Om E k s p O r tf o r e n i n g e n vil 
Udvalget aflægge Beretning. I 
Følge tidligere Forhandling med 
Hr. Godsejer C o n z e, havde Hr. 
Bie, som Formand, fundet det 

. nødvendigt at medde]e denne Re
sultatet af Arbejdet paa Oprettelse 
af en Eksportforening. . 

Om Køb af Aalefaring hen
vistes til Kundgørelserne i Med
lemsbladet. 

Spørgsmaalet om Oprettelse af 
et B i b li o t e k og en S a m li n g 
F i s k, . Fugle og Insekter, som 
kan have Interesse for Fersk
vandsfiskeriet, blev drøftet i et 
Bestyrelsesmøde. Hr. Mag. Otter
strøm har imidlertid udtalt, at det 
var Meningen i Forbindelse med 
Forsøgsstationen at oprette en 
Samling af Fisk osv.; og at han 
haabede inden Udstillingen i Aar
hus at have en mindre Samling. 
Hermed mente man saa foreløbig 
at kunne nøjes, men fremdeles at 
have Opmærksomheden henvendt 
paa Oprettelsen af et Bibliotek. 

Efter at Formanden havde' af
lagt Beretning, drøftedes Aa l e
faring s s p ø r g s m aal et;. udfør
ligt, og det var et almindeligt 
Ønske, at der kunde blive vakt 
Interesse for Sagen over hele Lan-

det, saaledes; at alle vore ferske 
Vande, store og smaa, som egnede 
sig dertil, kunde blive besatte med 
Aalefaring; og man ventede, at 
Bestyrelsen vilde sørge for, at den 
fornødne Aalefaring' efter Bestil
ling altid var at faa til en rimelig 
Pris, hvad Formanden paa Besty
relsens Vegne lovede. De Øboere, 
der i Aar vil have Aalefaring, 
kunde lettest faa den hos Hr. 
Fiskeeksportør Carl Brammer, 
Frederiksværk. Jyderne derimod 
gjorde bedst i at henvende sig til 
Hr. Fiskerifoged J. Chr. Søren
s e n, Bramminge. 

- Regnska bet forelagdes og 
godkendtes . 

Valg af Bestyrelsesmed
lemmer foretoges. 

Følgende Medlemmer afgik: Hr. 
Bie, Hobro; Landstingsmand J oh. 
Lauridsen, Vejen; N. Christensen, 
Prøvegaarden, Fakse; Godsekspe
ditør Schmidt, Horsens, og Smidt 
Nissen, HviIestedgaard, Ejstrup. 

Genvalgte blev: Bie,- Lallridsen 
og N. Christensen. 

Nyvalgte: Hr. Dr. Hoffmeyer, 
Sorø, og Hr. Fensmark, Søholt pr. 
Tirstrup. 

Smidt Nissen nægtede trods ind
trængende Opfordring at modtage 
Genvalg, som han af forskellige 
Grunde for Tiden ikke kunde mod-
tage. . 

Magister Otterstrøm indle
dede en Forhandling om "Fiske
mestrenes Uddannelse." -
Han udtalte, at han sympatiserede 
med det Forslag, der var frem
kommet i Fiskeribladet om denne 
Sag. Han bad Forsamlingen sær
ligt at udtale sig om det teore
tiske Kursus: dets Varighed, Ste
det, hvor det skulde afholdes og 
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om, hvorledes de nødvendige Mid
ler dertil skaffedes til Veje. 

Propr. Fensmark og Smidt 
N i s s en holdt paa korte Kursus. 

.... Dr. Hoffmeyer talte om vore 
Fiskemestres mangelfulde og en
sidige Uddannelse. De, der vilde 
uddanne' sig til Sødrift i Forbin
delse med Damkultur, var han vil
lig til at vejlede teoretisk og prak
tisk ved hans Fiskerier ved Sorø, 
og han ønskede hertil Samarbejde 
med Mag. Otterstrøm. 

Hr.Otterstrøm mente ikke 
at kunne komme til Sorø for der 
at give vordende Fiskemestre eller 
allerede værende Fiskemestre teore
tisk Vejledning i Forbindelse med 
Hr. Hoffmeyer. Han havde faaet 
sin Virkekreds anvist i Jylland, 
og her var derfor Stedet, hvor 
han ogsaa i denne Henseende 
skulde virke. 

Hr. Christensen (Fakse)øn
skede at vide, hvad Fiskemestrene 
eller vordende Fiskemestre skulde 
lære ved et. saadant teoretisk 
Kursus. 

Otterstrøm paaviste Nødven
digheden af, at Fiskemestrene 
havde grundig Kendskab til Dam
bygning, Klækkehusets bedste og 
billigste Indretning, Behandling af 
Avlsfisk, Ynglens Pleje og Tids
punktet for dens Udsættelse. 

Smidt Nissen mente, at Un
dervisningen særligt skulde om
fatte Plante- og Dyrelivet i Fiske
dammene, og han stillede det som 
en aldeles nødvendig Fordring, at 
enhver Fiskemester kendte en 
Fisk's indre Organer og kunde be
dømme, om disse var sunde eller 
Ryge; endvidere maatte de kunne 
bestemme Vandets Iltholdighed og 
Fiskenes Iltforbrug. 

Godsinspektør S fa m e r udtalte, 
at Ladelund Landbrugsskole. laa 
centralt for et saadant Kursus. 

Der. blev ogsaa udtalt Ønske 
om, at der ved Statens Hjælp 
kunde gives Deltagerne i slmdanne 
korte Kursus gratis Ophold og 
Undervisning, 

Formanden betonede, at den 
praktiske Undervisning var sær
ligt nødvendig og mente, at Be
styrelsen skulde udpege enkelte 
Kulturer, hvor Eleverne skulde 
have deres praktiske Uddannelse. 

Man var enig om, at Uddannel
sen skulde strække sig over 2 til 
3 Aar. 

Bestyrelsen nedsatte et Udvalg 
til videre Fremme af Sagen. 

Hr. Nors fremkom med Rede
gørelse for Udvalgets Arbejde for 
Oprettelse af en Eksportfor
e n i n g. ' Arbejdet var navnlig 
vanskeliggjort ved den mangel
fulde Tilslutning. Han oplyste, at 
Udvalget havde været hos Trafik
ministeren angaaende Anskaffelse 
af Statenåf en eller to Special
vogne til Transport af levende 
Ferskvandsfisk. Ministeren havde 
stillet sig velvillig til Sagen, Des
værre havde Udvalget senere faaet 
Meddelelse fra Ministeren gennem 
Landstingsmand Joh. Lauridsen, 
at der paa dette Aars Finanslov 
ikke kunde faas en saadan Bevil
ling. Udvalget ligger nu i Un
derhandling med den ny Forel
Eksport-Forening i Vejle. 

Derefter sluttedes Generalfor
samlingen, og Hr.Otterstøm holdt 
saa sit lovede Foredrag om "N a-' 
t u rf o d e r", der blev modtaget 
med Akklamation. 

F orman den rettede til 'Slut 
en Tak tilOtterstrøm og udtalte, 
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at dette Foredrag havde særligt 
aabnet Tilhørernes øjne for Be
tydningen af teoretiske Lærekursus 
for vore Fiskerielever og Fiske
mestre og dermed for Udviklingen 
af vort Ferskvandsfiskeri. 

Foredraget vil blive meddelt i 
næste Nummer. 

Frossen Fiskefoder. 
-0-

Under denne Overskrift er der 
i den sidste Tid i Medlemsbladet 

, skrevet baade for og imod denne 
Artikel. 

Om der i Virkeligheden er kon
stateret nogen Ødelæggelse paa 
Fiskebestanden i Dammene ved' 
Fodring med frossen Fiskefoder, 
har jeg endnu ikke kunnet finde 
ud, og tror derfor, at Grunden til 
den Opposition, der er rejst mod 
frossen Fiskefoder, nærmest maa 
søges i, at det er en Del dyrere 
end ufrossen Foder. 

- løvrigt er Forretningen med 
frossen Fiskefoder mindre værd, 
idet der, for at en saadan Forret
ning skulde kunne betale sig til 
den nuværende Pris for Fiskefoder, 
5 Øre pr. Pund, maatte omsættes 
flere Millioner Pund om Aaret, og 
til et saa stort Forbrug er vist 
Damkulturen herhjemme for lille. 

I sidste Nummer af Medlems
bladet skriver Hr. Magister Otter
strøm en Artikel om frossen Fiske
foder. 

Jeg er, ligesom Hr. A. P. Kri
stensen, Glyngøre, . tilbøjelig til at 
tro, at der' paa mange Steder er 
anvendt Fiskefoder (frossen), der 
ikke har været tilstrækkeligt op
tøet og som var betydelig koldere 

end Vandet, og er Fodring med 
saadant absolut ødelæggende for 
Fiskebestanden i Dammene. 

Hvad derimod angaar det gul
lige eller brunlige Lag paa det 
frosne Foder, da maa jeg absolut 
imødegaa Hr. Magister Otterstrøms . 
herom fremsatte Mening, idet jeg 
som Bestyrer af Fryseriet her i 
Struer kan paavise, at. selvom 
Fisketoder har et gulligt Lag, er 
det dog friskt og godt. 

Vi har i vort herværende Fry
seri Smaasild, der er fiskede i 
Sildevaad ved Struer Havn og 
frosne samme Dag, de er fangede, 
ved en Tem]i>eratur af --;-- 12-15 
Grader. Efter at disse Smaasild 
er udtagne af Frysebakkerne og 
opstaolede i Lagerrummene, hvor 
Temperaturen altid er --;-- 8-;-10 
Grader, har det vist sig, at de 
underste Lag i hver Stabel, der 
er 3 a 31

/ 2 Alen høj, efter kort 
Tids Forløb er bleven gullige og 
brune. 

Vægten af en saadan Stabel Fisk 
er ikke ubetydelig, og de underste 
Lag bliver presset saa haardt, at 
det Fedtstof, som Fisken indehol
der, bliver presset ud af Fisken 
og i den kolde tørre Luft i Lager
rummet efterhaanden sætter sig 
udenpaa Fisken som et gult Lag. 

At den frosne Fisk af den Grund 
skulde være farlig at anvende som 
Fiskefoder, kan jeg bestemt paa
vise ikke er Tilfældet, idet jeg 
som Medejer af et Fiskeri her i 
Nærheden, gennem vor Fiskeme
ster, der forøvrigt er en af Lan
dets ældste i denne Branche, kan 
konstatere, at vi til Fodring af 
vore Fisk længere. Tid igennem 
anvendte saavel store som smaa 
Sild, der endog var meget gule 



249 FerskvandsOskeriblmdet 250 

paa Skindet, uden dog i ringeste 
Maade at have set eller bemærket, 
at vore Fisk ved Fodring hermed 
have lidt nogen Skade. . 

Det er en Selvfølge, at enhver 
Fiskeriejer køber Foder saa billigt, 
han kan, men det er min bestemte 
Opfattelse, at Fodring med ufros
sen Foder, der har været af Van
det i 1 a 2 Dage i den varme 
Sommertid, er mere skadelig end 

. Fodring med godt optøet frisk
frossen Foder. 

Struer, den 18. Maj 1908. 

F. H. Mehlsen. 

Lystfiskeri. 
-0-

Om Behandling af' Stang, Hjul 
og Line "ed lange Udkast. 

(Fortsættelse. ) 

Eh upræpareret flett!3t Line an
befales af mange; men jeg anser 
en vandtæt præpareret Line for 
bedre, idet den upræparerede Line 
har en uheldig Tilbøjelighed til at 
svulme op, naar den bliver vaad, 
og lettere end en præpareret Line 
kommer i U orden. 

Nottinghamstilen anvendes som 
sagt meget; den er, saa vidt jeg 
ved, først i sin nuværende Form 
praktiseret af, en . berømt ameri
kansk Sportsfisker, H e n s h a Il. -
Henshall har konstrueret en sær
egen Stang til dette Brug, der kun 
er 21

/ 2 Meter lang og let kan føres 
med een Haand; men man kan 
meget godt anvende en almindelig 
Spinningstang, der dog ikke bør 
være længere og sværere, end at 
den kan føres med een Haand. 

Efterhaanden som det saaledes 
er blevet mere og mere Brug at 

gøre Udkastet fra Hjulet, er der 
samtidig opfundet og bragt i Ban
delen forskellige Hjul, der er ind
rettede saaledes, at de i særlig 
Grad skal kunne lette Udkastet. 
Blandt disse Hjul er der særlig et, 
kaldet "Vendehjul", opfundet af 
en Skotte, M a 11 o c h i Perth, der 
særlig er beregnet paa lange Kast 
fra Hjulet. Men da samtlige disse 
Hjul er meget kostbare, og da jeg 
gaar ud fra, at der næppe gives 
mange Lystfiskere, der har Raad 
eller Lyst til at ofre 20· a 30 Kr. 

. paa et Hjul til en Fiskestang, me
dens det samme kanopnaas med 
et Træhjul til 1 Kr. 50 Øre eller 
2 Kr. og saa nogen Øvelse -
vil jeg her holde mig til den op
rindelige Maade at gøre Udkastet 
paa. 

Stangen maa som sagt helst 
ikke være længere og tungere, 
end at den. kan føres med een 
Haand, ~~ Dr. Heintz angiver 
Stangens Længde til ikke over 
3'20 Meter ----o Man benytter der
hos et almindeligt Nottingham
Træhjul med eller uden Fjeder. 
Fjederhjulet er dog at foretrække. 

Naar Hjulet er paasat, vender 
man Stangen om, saaledes at Hju
let og Ringene kommer til at staa 
opad, ikke som ellers vende nedad, 
og Hjulets Haandtag kommer om 
paa venstre Side. Stangen holder 
man med højre Haand lige under 
Hjulet og stemmer Enden af Tom
melfingeren imod Hjulets roterende 
Skive, hvorved man bliver i Stand 
til at regulere dets Omdrejning, 
saa at det ikke løber over, hvad 
disse letløbende Hjul har en me
get uheldig Tilbøjelighed til. Der 
skal nogen Øvelse til at beholde 
den fornødn~ Føling imellem Hju-
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let og Tommelfingeren; men ved 
at øve sig flittigt lærer man snart 
dette. Efter at have givet Agnen 
et Par Pendulsvingninger, kaster 
man ud og opad imod Maalet, idet 
man samtidigt regulerer Afløbnin
gen med Tommelfingeren. N aar 
Linen er strakt, og idet Agnen 
skal tage Vandet, trykker man til 
med Tommelfingeren og standser 
derved Hjulet, saa at Agnen fal
der i Vandet ved sin egen Tyngde. 
N aar man saaledes kaster fra Hju
let, gør man rigtigst i ogsaa at 
rulle Linen ind med Hjulet. Den 
nYflste Maade at gøre dette paa 
er følgende: Man tager fat om 
Stangen lige ovenfor Hjulet med 
højre Haands 3 nederste Fingre, 
medens man tager fat i Linen 
med samme Baands Tommel- og 
Pegefinger og holder derhos Stan
gens Skafts tykke fast og tæt ind 
imod Underarmen. Med venstre 
Haand ruller man derefter Linen 
op paa Hjulet saaledes, at Linen 
passerer imellem Tommel- og Pege
fingeren, før den Mar Hjulet. 

En gammel Lystfisker. 
(Fortsættes, ) 

Blandede Meddelelser. 
-0-

Rettelse. Artiklen i Nr. 10 for 
15. Maj: "Et uheldigt Forhold for 
vort Dambrug" skulde være un
dertegnet: En Fiskeriejer. 

Den "Ziemsenske Ukrudtssav". 
I forrige Nr. blev Læsernes. Op· 
mærksomhedhenledt paa denne 
Sav, og der blev tilføjet, at vi 
haabede senere at kunne give 
nærmere Oplysning om den. -
Efter at have købt en saadan Sav 
af 10 m. Længde og prøvet den i 

en Kanal, kan jeg meddele, at den 
overtraf mine Forventninger. I 
2 a 3 Minutter blev Kanalbunden 
luget i en Længde paa 25 'Alen. 
- Den smalbladede Saver lavet 
af Blik. Vi maa sikkert selv 
kunne lave den en hel Del bil
ligere. Til Rensning af Søer skal 
der . naturligvis anvendes en læn~ 

gere Sav. Hvor vidt denne vil ar
bejde lige saa godt som den korte, 
ved jeg ikke; men jeg er temmelig 
sikker paa, at en længere Sav og
saa nok skal staa sin Prøve. 

Smidt Nissen. 
LandsudstUlingen i Aarhus aab

nes i Maj 1909. Anmeldelse om 
Deltagelse i Udstillingen indsendes 
til "L a n d s u d s t i 11 i n g e n s B u
r e a u" i Aarhus. De udfyldte 
Blanketter maa j Almindelighed 
være indsendte senest d. 1. Ok
tober 1908. Ferskvandsfiskeri 
kan ogsaa deltage. Nærmere Med
deleIse senere. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

Gedde 

Fiskemarkedet 
-0-

København, 9.-16. Maj. 

45;--65 Øre pr. Pd. 
100-150 
40-60 
20-30 

300-400 ø. pr. 100 Stk. 

B e rl i n, 18.-23. Maj. 

Levende Fisk: 

Gedde, store, melist., 
Gedde, srnaa, 
Sandart. smaa, 
Aborre 

47-101 Pf. pr. Pd. 
70 

95-101 -
133 

80-100 
Suder, store, 116-130 
Suder, store, m~llst., 110-126 
Suder, usort, lI8-lS\) -
Brasen, . smaa, 29-34 -
Aal, store, . 111-124 -
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Aal, store, melIst., 
Aal, mellemst., 
AaI, smaa, 
AaI, usort., 
Karudse 
Skalle 
Skalle, smaa, 
Karpe, 3Oer, 

113-117. -
108-120 -
70-80 -
86-97 -
68-100 
60-64 
17-52 
90-91 

IBpakkede ji'isk: 
Foreller 
Karpe 

90-101 Pf. pr. Pd. 
51~53 

Aborre 
Sandart 
Karndse 
Skalle 
Suder 
Gedde 
Laks 
Ørred 
AaI. 

H a m b o r g, 18.-23. Maj. 

20-40 ·Pf. pr. Pd. 
. 80 

28-37 
83/ ,-151/ 2 -

50 
26-74 -

191-234 
40-210 -
S5-tOl8 

Annoncer. 
-0- . 

F. Z. 

~~k~rt~t i Vamnrn~ 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø F r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ..... 

?ortionspsk og større fisk kabes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

:Frisk, frossen 

Fiskefoder 
fa as til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: J;'tyseriet. 
Telefon Nr. 7. 

vvvvvvvv 
Det stod mig allerede for Aar tilbage 

klart, at hvad· der her i Landet produce
redes af Regnbneørred næsten overalt 
var blevet til nogle i høj Grad degenere
rede Individer, daarlig i Form og Farve, 
korte Gællelaag og Finner, lidet livskraf
tige, ikke modstandsdygtige, ja rene 
Dværgfisk. Grunden var knn at søge i 
den ~1aade, hvorpaa man forsynede 
med Rogn, der toges ganske i Flæng, ofte 
af aItfor unge, ikke udviklede, i Smaa
damme uden Naturnæring, men ved 
KU1l8tf~dring opdrættede Fisk. Dette 
gav Anledning til, at jeg her i de mellem 
25 a 30 Tdr. Land store og dybe Damme, 
der, beliggende mellem fede Jorder, er 
overordentlig rige paa Naturnæring, be
sluttede at opdrætte en Stamme gode 
1\-Ioderfisk, hvad der nu er en Kendsger.· 
ning. Ved af 10,000 Stk. Fisk at udsøge 
de Illest hurtigvoksende og smukkeste 
Eksempl!>rer og dernæst ved aarlig fra 
Amerika at importere en mindre Sending 
Rogn af NaturJlsk, hvoraf jeg nu af de 
første (for 4 Aar siden indførte) kan an
vende Hanfisken til Befrugtningen og 
BlodfornyeIsen. Disse har i Forhold til 
Alder opllaaet en betydelig Størrelse og 
kan nu afgive store, sIllukt rosafarvede; 
blodiornyede Rogn til Vaaren. Salget af 
Rogn er herfra hvert Aar i stærk 
Iling. Anbefalinger fra foregaaende . Aar 
foreligger. Bestilling paa Rognen til For
aar modtages helst straks. 

]<'r. Jensen, 
Lykkesholm ~'iskeri, Elleste'd. 

1\1\1\1\"""" 
F i s k e r i e t " A a l y k k e " 

pr. Lunderskov 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk~, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 
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En flink og paalideHg 

Elev 
kan antages til videre Uddannelse 
paa et 1 s t e K l a s s e s Karpe- og 
Ørredfiskeri i Tyskland. 

G. Besse-Clausen, Direktør, 
Wiisten-Jerichou bl Burg, Bez. 

. Magdeburg. 

'l'elefon 126. Telefon 126. 
..... Dansk __ 

lorel· Bilsport Compagni, 
Aktieselskab, Vejle, 

k ø b e r Spise:6sk til Eksport. 

Pladsen 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Speeialvogn (Ozon Pa· 
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os ! 
som Stand til at transportere sikrere og 

F · k t billigere end ved nogen anden 
l S e m e s e r Transportmaade, vil vi altid være 

ved "Nordjysk Damkultur", Erslev, i Stand til at betale Dagens 
Mors, er ledig til 1. August. højeste Priser. . 

Til Fiskeriet hører 20 Damme, Kontant Afregning omgaaende. 
Udklækningshus, Fryseri til Foder NB. lEg, Yngel og Sætte:6sk 
samt en udmærket Beboelseslejlig- købes og sælges. 
hed med Have. 

Dtln søgende maa være godt Indtil 
kendt me~ alt til Faget henhøre~de. 20 etn. 20· Vu S Ørreder 

Anbefalinger og Lønfordrmg, " • 
foreløbig till. Februar 1909, bedes I .... k ø b e s. __ 
senest 10. Juni tilstillet II Tilbud med billigste Pris ab Sæl·' 

Mejeribestyrer Nørgaard, gerens nærmeste Statsbanestation 
Erslev pr. Nykøbing M. modtager ~ladets Kontor . 

.eevende ~risk frossen 

Tisk Fl~n~~l~A~r 
saaso)1l Portionsørre
der, . store Havørreder,. 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
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Den kritiske Tid for Dam
forellerne. 
-o-

I de meget varme Dage) vi har 
haft i Begyndelsen af indeværende 
Maaned, har vi allerede faaet en 
Forsmag paa den kritiske Tid for 
Damforellerne, og der har ganske 
sikkert i de omtalte Dage rundt 
omkring vist sig større og mindre 
Dødelighed blandt Dammenes Be
sætninger. Der er navnlig fire 
Ting, der afgør en saadan Krises 
U dfald, og det er: Besætningens 
Størrelse i Forhold til Dammens 
Vandtilførsel, hvordan der er fodret, 
samt Fodrets Kvalitet, og endelig 
Fiskenes Modstandsdygtighed. 

Hvis en Dam er meget stærk 
besat i Forhold til Vandtilførslens 
Kvantitet og Kvalitet, kan Fiskene 
i den ligefrem kvæles af Mangel 
paa Ilt. . Forholdet forværres na
turligvis, naar Fiskene i Forvejen 
er overfodrede og blevne for fede, 
eller der i den kritiske Tid bruges 
mindre godt eller maaske endog 
fordærvet Foder. Under saadanne 
Forhold vil der selvfølgeligt vise 
sig Dødelighed i enhver Kultur; 
men værst vil de Kulturer være 
faren, hvor Fiskebesætningerne 
ikke er kraftige og modstandsdyg-
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tige, enten det lUl hidrører fra, at 
Fiskene stammer fra degenererede 
Avlsdyr eller fra begaaede Fejl 
ved Klækning eller Opdræt. I 
saadanne Kulturer kan Dødelig
heden blive meget stor. Natur
ligvis kan Forholdene ved en Kul
tur og Driften i det hele være af 
den Art, at selv de mest mod
standsdygtige Fisk maa bukke un
der i den kritiske Tid. 

Vi har, som sagt, allerede haft 
en Forsmag paa saadan en kritisk 
Tid. Men, hvis vi faar en varm 
og forholdsvis tør Sommer, saa 
gaar vi først den værste Tid i 
Møde. Vandtilførslen bliver nem
lig i Sommerens Løb forudsat 
altsaa, at vi ikke faar en regnfuld 
Sommer altid mindre og mindre, 
og des mere følelig bliver derfor 
stærk Varme for Dambesætnin
gerne. 

Det gælder altsaa om ikke at 
have Dammene for stærkt besatte, 
for stærk Fedning maa undgaas, 
og navnlig maa der vaages over, 
at Fodret er friskt. J o mindre 
kraftig og modstandsdygtige Dam
besætninger er, des mere maa vaa
ges over disse Forholdsregler. 

For at faa et godt Driftsudbytte 
viser det sig mere og mere nød
vendigt at sikre sig Besætninger 
,af sund og kraftig Yngel, ikke 
alene fordi Dødeligheden ikke er 
saa stor i saadanne Besætninger, 
men ogsaa fordi de i kortere Tid 
kan opdrættes til Portionsfisk. 
Valget af Æg og disses Klækning, 
ligesom ogsaa Indkøb af Yngel, er 
derfor af største Betydning. Op
køb af 0jenæg og Yngel, om hvis 
Afstamning og Behandling, man 
slet ikke ved Besked, fører til 
Drift i Blinde og hører absolut 

ikke med til rationel Drift. I 
en saadan kritisk Tid, som vi nu 
allerede har oplevet i Aar, viser 
det sig ofte, hvor mangelfuld Fiske
mestrenes Uddannelse er. De staar 
nemlig næsten altid raadvilde og 
har intet Begreb om, hvad der 
skal gøres, fordi de ikke ve«( hvor 
Aarsagen til Ondet er at søge. 
De kan ikke afgøre, om Aarsagen 
til Dødeligheden blandt Fiskene 
er at søge i Vandets ringe Ilt
mængde og derfor nærmest i, at 
Dammen er for stærk besat, eller 
om Dødeligheden stammer fra 
TarmbetændelseelIer anden Syg
dom og derfor hidrører fra Fo
dringen og maaske ogsaa er at 
søge i Fiskenes mindre Modstands
dygtighed af de Grunde, som foran 
er omtalt; og saa længe Fiskeme
steren ikke kender Aarsagen til 
Katastrofen, er det umuligt for 
ham at træffe forebyggende For
holdsregler imod den. Dette viser 
tilfulde Nødvendigheden af, at 
vore Fiskemestre bør have gen
nemgaaet et grundigt baade prak
tisk og teoretisk Kursus. 

Til Slutning et Raad til Fiske
mestrene eller de, der passer Fiske
dammene. Enhver, der har haft 
med Fiskedamme at 'gøre, har 
haft Lejlighed til at mærke den 
stærke Dunst, der, efter at det har 
været stille og varmt Vejr i flere 
Dage, stiger op fra Dammene ved, 
at der farer et Vindpust hen over 
disse. Denne stærke Dunst hid
rører fra Urenligheden i Dammene, 
fra Foderrester og Fiskenes Eks
krementer, og det er et Tegn paa, 
at Vandet er for rigt paa Kulsyre 
og for fattigt paa Ilt. Det er ikke 
til at undres over, at Fiskene kan 
kvæles i saadanne Omgivelser. 
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For at fiærne disse skadelige 
Dunster og for at forny Vandet 
og gøre det mere rent og ilthol
digt, anbefales det e f t e r S o I
n e d g a n g at sænke Vandstanden 
i Dammene, hvorved det forure
nede Vand tildels faar Lejlighed 
til at flyde ud, og saa i N a t t e n s 
L ø b at sørge for, at Dammene 
gennem Tilløbet forsynes med nyt, 
friskt Vand. Denne Vandfornyelse 
maa naturligvis ikke gøres om 
D agen; thi det vilde i høj Grad 
øge Dødeligheden. O m D a g e n 
er der ikke andet at gøre end at 
rense godt og jævnligt ved 
Ind- og Udløb, for at der kan 
blive saa stærk en Gennemstr-Øm
ning som muligt. 

Bedst er det at overføre 
F i s k e n e _ i e n f r i s k D a m, naar 
Vandet i deres Opholdsdam er saa 
forurenet og iltfattigt, at de kvæ
les i det; men hvor Omstændig
hederne ikke tilsteder en saadan 
Omflytning, bør den omtalte Rens
ning om Dagen og Vandfornyelse 
om Natten anvendes. 

Naar Vandets Temperaturer 
naaet op til ca. 16 Gr. R., maa 
man anvende den største Forsig
tighed med Fodringen. Er der 
samtidigt stille Vejr, maa den helst 
helt indstilles, h vor man har r e n e 
Damme. I urene Damme kan det 
være forbundet med Fare at høre 
helt op med Fodringen, da Fiskene 
saa er tilbøjelige til at æde Uren
ligheden paa Dambunden eller an
falder hinanden. Fodring i saa
danne Damme bør helst ske ved Af
tenstid. Saasnart Vejret forandres; 
enten det giver Regn, eller det luf
ter, kan der atter fodres som sæd
vanligt. 

N a t II r f o d e r. 
-0-

Naturfoder spiller - særlig paa 
Papiret en stor Rolle for de 
fleste Dambrug. Spørger man, 
hvormed Ørredynglenfodres, ly
der Svaret gerne: Med Naturfoder, 
eller: Med Naturfoder og Milt. 
Selv Portionsfisk opdrættes enkelte 
Steder med Naturfoder. Efter den 
officielle Fiskeriberetning at dømme 
er Naturfoder det almindeligst an
vendte Foder til Yngelopdræt. -,.
Det var udmærket, om saa var 
Tilfældet, men Sagen er vist, at. 
Ordet "Naturfoder" misforstaas og 
misbruges af mange. Naturfoder 
betyder "naturligt Foder" - alt
saa saadant Foder, som Fisken 
æder i fri Tilstand. Man kan alt
saa ikke kalde Sild eller anden 
Saltvandsfisk for. Naturfoder, naar 
den anvendes til Ørreder i Fersk
vand, lige saa lidt som Lupiner 
er Naturfoder for Karper. Hvad 
der er Naturfoder for en Fiskeart, 
er det ikke for en anden. Smaa
fisk er N aturfoder for Gedder, 
men ikke for Suder. Hvad der er 
Naturfoder for den voksne Fisk 
er det i Almindelighed ikke for 
Ynglen. 

Med Rette . eller Urette saa er 
det jo næsten kun Ørredavlen, der 
nyder Interesse blandt danske 
Fiskeavlere. Skønt Naturfoderets 
Betydning for Karpernes Trivsel 
er indgaaende studeret, medens 
tilsvarende nøjagtige Undersøgel
ser for Ørreder ikke er foretagne, 
saa skal jeg derfor alligevel holde 
mig til det for Ørredavlen vigtige. 
Hvoraf bestaar nu Ørredens Na
turfoder? Lad os straks slaa fast, 
at det bestaar af forskellige Dyre-
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arter, medens Ørreden slet ikke I get hurtigt paa hinanden følgende 
rører Planteføde i fri Tilstand. Og smaa Hop, saa at deres Bevæ-
lad os derefter gaa over til at be
tragte nogle af de paagældende 
Dyreformer. 

Der er et Ord, der hedder Plank
ton (med Eftertryk paa den første 
Stavelse). I tysk Ferskvandsfiskeri
literatur bruges Ordet forkert, og 
følgelig begynder vi at trave efter 
og ogsaa bruge det forkert. 
"Plankton" er Græsk og betyder 
"det drivende"; Meningen er da 
ogsaa, at det skal betegne de Or
ganismer - Planter og Dyr -, 
hvis Natur det er at svæve om
kring i Vandet og lade sig føre 
af Sted af dets Strømninger. Plank
ton er oversat til Dansk med det 
betegnende Ord: Svæv. Alle Dyr, 
der som Orme, Snegle, Muslinger, 
Vaarfluelarver 0.1. har deres egent
lige Tilhold paa :Sunden, Bredden 
eller paa de rodfæstede Planter, 
kan vi derfor ikke medregne til 
Svævet. Fisk heller ikke lige saa 
lidt som Vandkalvelarver og Hvirv
lere; deres Egenbevægelse er stærk 
nok til at overvinde Vandets Be
vægelse, og de driver altsaa ikke 
med Vandet. Blandt de Svævor
ganismer, man vil faa at se, naar 
man en Sommerdag fylder et Glas 
med Damvand, er det meste gerne 
Alger, men blandt det dyriske 
Svæv (Zooplanktonet) findes Ørred
ynglens vigtigste Fødeemner. -
Endnu er det kun i særlig varme 
Damme til Stede i større Mæng
der, og jeg har derfor kun ret 
sparsomme Prøver at fremvise. 

Her er først et Glas med D af
n i e r, nogle smaa, buttede Fyre 
med et stort øje og to grenede 
Svømmearme tæt bag Hovedet. 
De bevæger sig af Sted med me-

gel se næsten bliver glidende. 
Næste Glas indeholder Van d

lo P p e r (Copepoder). De har en 
lang Hale og forrest paa Hovedet 
sidder der to lange fiskeformede 
Følehorn, som de bruger til Svøm
meredskaber. De bevæger sig i 
lange, stødvise Sæt. Mange af 
dem har ved Haleroden to store 
Poser, der er fyldte med Æg. 

Fra Karpeavlen er det kendt, at 
Vandloppeplankton er mindre værd 
end Dafnieplankton, som er over
vejende i federe Damme. l Følg.e 
Svævets Natur maa man imidler
tid regne med, at det gør forholds
vis ringe Gavn i Ørreddamme, da 
det driver igennem, lige saa rask 
som det udvikles. 

M uslingek re b s en e holder 
sig til Bunden. De er bønnefor::' 
mede og næsten helt skjulte mel
lem to Skaller, som en Musling. 
Deres Bevægelse er ganske jævn. 

Baade Dafnier, Vandlopper og 
Muslingekrebs hører tillige med 
mange andre til Krebsdyrene. 
Det er derfor vildledende, naar 
nogle ved Krebsdyr betegner Tang
lopper alene. Tan g lo pp en er 
let at kende; den er sammentrykt 
og svømmer rastløs om paa Siden, 
medens Vandbænkebideren er 
fladtrykt og kravler langsomt om. 
Tangloppen er et livligt Dyr med 
et stærkt Iltforbrug, og dens Til
stedeværelse i et Vand siger os, 
at det er friskt nok til, at Ørreden 
kan trives deri. Derimod kan 
Vandbænkebideren befinde sig vel 
i den værste Mudderpøl. Begge 
er de et yndet Næringsmiddel for 
Ørreden. 

Blandt de Insekter, der har mest 
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Betydning som Næringsmiddel for 
Ørreden, er forskellige Arter af 
Myg og Fluer. Som udviklede 
Insekter fanger Ørreden dem, naar 
de sværmer over Vandet for Æg
lægningens Skyld, og hvor mager 
en Mundfuld end en Myg maa sy
nes at være, saa ofrer selv den 
største Ørred gerne et Slag for 
den. Dette Luftfoder skal man 
ikke undervurdere. Hvor Dam
bruget ligger omgivet af store 
Engstrækninger o. L, fra hvilke 
Myggene strømmer til Damme for 
at lægge Æg, der bliver det et 
ganske gratis Tilskud til Dambru
gets egen Produktion af Natur
foder. Larverne af den alminde
lige Stikmyg lever mest i stille
staaende Vand, og de Myggelar
ver, der forekommer i Ørred
damme tilhører andre Familier 
(Chironimus, Simulia). Chironi
muslarverne lever oftest i Dynd
rør paa Bunden og har næppe 
den Betydning for Ørrederne, som 
de f. Eks. har for Aal. Ligeledes 
i Dyndrør lever nogle gmaa, lyse
røde O r m e (Tubifex), der rager 
ud af Røret med Bagenden, som 
svinger frem og tilbage; ogsaa de 
har sikkert mere Værdi for Fisk, 
der roder i Bunden, end for Ørre
den. 

I' 
Vaarfluelarverne kan synes 

godt beskyttede af deres Huse. 
Men skærer man Ørreder op, fin
der man ofte deres Mave fyldt af 
Vaarfluelarvernes Huse. 

Døgnfluelarver kan fore
komme i store Mængder; det be
viser bedst de umaadelige -Masser 
af Døgnfluer, der en Sommeraften 
kan stige op fra en Aa. De har 
intet Hus og kan derfor ogsaa 
tjene Ørredynglen til Føde. 

S n e g l e trives vel i Ørred
damme, hvor de sikkert gør me
gen Nytte som Sundhedspoliti. -
De store Snegle kan Ørredynglen 
ikke magte, men de er en yndet 
Føde for ældre Ørreder. Det er 
derfor ærgerligt at se den Masse 
af Snegle, der ofte ødelægges ved 
Yngeldammenes Tømning. 

De store Muslinger bør man 
derimod ikke have i Damme, thi 
deres spæde Yngel snylter paa 
Fisk, og som ældre lever de i 
Dyndet, hvor Ørreden ikke finder 
dem. 

J eg har nu kortelig omtalt en 
Række af de almindeligste Dyre
former fra Ørreddammene. Hvoraf 
lever nu disse Dyr? Af Plante
dele; friske og henraadnende Plan
ter. Derfor kan en Dam med 
mange Planter ernære mange Smaa
dyr, medens en plantefattig Dam 
ikke kan ernære saa mange. Vil 
vi ernære vore Damfisk med Na
turfoder, maa vi følgelig gøre, 
hvad vi kan for at skaffe det til 
Veje, og det vi kan gøre for at 
skaffe Naturfoder, er hovedsagelig 
at skaffe dette Næring. 

Her er to Hovedveje. Den ene . 
anvendes meget stærkt i den ra
tionelle Karpeavl og bestaar i, at 
der tilføres Dammen Gødning -
ikke blot Dambunden, men ogsaa 
den spændte og besatte Dam. Alle 
de forraadnende Stoffer tjener di
rekte til Næring for Planktonkrebs
dyrene, der i solvarme Damme er 
i Stand til at formere sig uhyre 
og derigennem omsætte Gødningen 
i Fiskefoder. Karper trives vel 
ved en saadan Darribehandling. 
Ørreder vilde imidlertid slet ikke 
kunne taale den. Her maa man 
benytte en anden Metode: Beplant-
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ning af Dambunden. Herved op
naas at skaffe Næring til Tang
lopper, Vaarfluelarver o. s. v. Ved 
egnede Beplantninger kan man til
lige opnaa at bekæmpe Algevege
tationen, der ofte er generende; 
men det vigtigste er, at man ved 
denne Metode udnytter Dambun
den. 

At fodre Ørreder med Kunst
foder, hvad enten det er Havfisk, 
Milt ell. a., i en plantetom Dam, 
er som at stille Kreaturerne paa 
en Brakmark og fodre dem med 
Rapskager. Nej, Landmanden maa 
dog først og fremmest regne med, 
hvad han selv kan bringe ud af 
sin Mark, og paa samme Maade 
maa vi ikke glemme først og 
fremmest at udnytte de naturlige 
Forhold. ' 

Jeg skal her ikke komme nær
mere ind paa Planternes Betyd
ning for Dyrelivet; den er endnu 
langt større, end det fremgaar af 
det, jeg her har antydet, idet Van
dets L'!lftforsynjng og til syvende 
og sidst hele Omsætningen af uor
ganiske Forbindelser til organiske 
er afhængig af Planterne. Ørred-

. avlen er endnu ung, ellers vilde 
den ikke have tilstrækkelig Und
skyldning for de Fejl, der begaas. 
Og det er. sikkert en Fejl, at der 
tages saa lidt Hensyn til Dambe
handlingen. 

Naar Dammene fiskes af, er Bun
den fyldt med sort stinkende Dynd. 
Det stammer fra Fiskenes Ekskre
menter, fra Foderrester, fra for
raadnede Alger og ofte vel ogsaa 
fra Urenheder, som Fødevandet 
har ført med sig og bundfældet i 
den roligere Dam. Dette Dynd, 
som oftest skovles op paa Dæm
ningen, er et slaaende Bevis paa, 

at der er noget fejlagtigt ved 
Driften; det er Ørredavlens Stald
gødning, som vi i Stedet for at 
omsætte til Naturfoder ganske ro
ligt Aar for Aar kaster bort. Det 
maa kunne indrettes saadan, at 
der intet Dynd afsættes, men at 
alt forbruges til N aturfoderproduk
tion. 

Tiden har vist, at ogsaa Ør
redavlen har Brug for Økonomi. 
Da det ovenikøbet ikke længere 
er tvivlsomt, at Naturfoder giver 
de bedste Fisk, synes det mig, at 
der er al Anledning til at vente 
sig noget af de nymodens Be
stræbelser i Retning af rationel 
Produktion af Naturfoder. 

Forskelligt Syn1 
-0-

I. 
Beskyttelse for den tyske Forel

prodnktion. 
I "Fischerei-Zeitung" har Oskar 

C o e s t e r, Elbingerode, skrevet en 
Artikel, der gaar igennem flere 
Numre af Bladet. Artiklen har til 
Overskrift: "Af en Forelfiskers 
Theori og Praksis", og han kom
mer i denne af ?g til tilbage til 
"den danske Forelproduktion", som 
er ham en Torn i øjet. Det var 
Co ester, der forrige Aar paa et 
Møde for »Foreningen af tyske 
Dambrugere" foreslog at lægge 
Told paa Indførsel af danske Fo
reller til Tyskland eller i det 
mindste at faa indført Smittebe
skytteise eller Fragtforhøjelse for 
nævnte Fisk, saafremt den saa far
lige danske Indførsel skulde vise 
sig vedvarende, hvad der efter 
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hans Mening ikke kunde være 
Tvivlom. 

Der blev senere af adskillige 
fremført vægtige Grunde mod Coe
sters Forslag. Han mener imid
lertid, at de, der har modarbejdet 
hans. Forslag, har gjort det af 
Egennytte. En har maaske en An
stalt at sælge, og bestrider i In
teresse af et heldigt Salg den un
der alle Omstændigheder uhold
bare Stilling. En anden har maaske 
Forretningsforbindelser med Dan
mark eller vil som Købmand sikre 
sig et godt Rygte. Atter andre 
taler om virksommere Midler og 
Organisationer uden dog at komme 
frem med noget gennemfør
ligt Forslag. Der maa imidler
tid gøres noget, skal den tyske 
Forelproduktion og dermed et 
Stykke tysk Nationalformue ikke 
være viet til Undergang, og der 
er efter hans Mening ikke andet 
at gøre end at søge at beskytte 
den tyske Produktion mod den 
ødelæggende danske Konkurrence. 

Den Tale, at den tyske Udførsel 
til Danmark . er betydeligt større 
end den danske Import, holder ikke 
stik. Efter det statistiske Mate
riale, han er i Besiddelse af, er 
den danske Indførsel større, navn
lig hvad Landbrugsprodukter an
gaar, f. Eks. Korn, Kvæg, Smør, 
Æg, Mælk, Fisk o. s. v., og kun 
nogle industrielle Artikler kommer 
fra Tysklands Side i Betragtning 
ved Udførslen, og vilde Danmark, 
hvor der er Tale om Told paa 
deres Import til Tyskland af Spise
foreller, gøre Gengæld med Mod
forholdsregler her, da skadede det 
kun sig selv. 

Raabet om Beskyttelse, siger 
han, er ikke et ynkeligt Skrig om 

Statshjælp, heller ikke noget pjan
ket patriotisk Gøgl, men en Nød
værge-Akt! 

Og Sagen er saa meget gunsti
gere, da Forellerne ikke er noget 
Folkenæringsmiddel, ikke en Gang 
et Nydelsesmiddel, men en Luksus
artikel, og en Beskyttelse vilde 
derfor ikke en Gang blive følelig 
for det betalingsdygtige forelkon
sumerende Publikum, men kun for 
Danskerne og nogle Engroshand
lere. 

Desuden er han overbevist 
om, at Tyskerne selv li e l t og 
f u l d t kan· dække det hjemlige 
Behov, og mere end det! 

"Skal vor tyske Forelproduktion 
hæves og vedblive at bestaa", siger 
Coester i Slutningen af sin Artikel, 
"da er en tilstrækkelig Beskyttelse 
nødvendig; den danske Indførsel 
kan jo altid vedblive at bestaa ved 
Siden af". 

Saavidt Oskar Co ester. 
Vi skal blot tilføje, at det 

synes at være umiskendeligt, at 
Tyskland i det store og hele ikke . 
egner sig til Produktion af Forel
ler; thi deres Indsigt og Dygtig
hed i den Slags Dambrug tør vi 
ikke tvivle om. 

Skulde det lykkes de tyske Fo
relproducenter at faa lagt Told 
paa den danske Indførsel af disse 
Fisk eller paa anden Maade faa 
deres Produktion beskyttet, saa 
vil de sikkert ikke faa lang Glæde 
af deres Forholdsregler; thi Føl
gen . af de pludseligt høje Priser 
paa Foreller vil blive, at Forel
Dambrug vil skyde op som Padde
hatte rundt om i Tyskland, og 
det sidste vil blive værre end det 
første. 
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II. 
Paa hvnken Maade lader der sig 

i Betragtning af Forelproduk
tionens mislige Stllling opnaa Be

sparelse ved Produktions- og 
Driftsomkostninger~ 

Paa Generalforsamlingen i Ber
lin d. 18. Februar 1908 for "For
eningen for tyske Dambrugere" 
holdt Hr. Riedel, Bergstedt, hvis 
rationelle Damdrift Læserne sær
ligt har stiftet Bekendtskab med 
gennem Kancelliraad Sander-Lar
sens Artikler her i Bladet, et Fore
drag om ovenstaaende Æmne. -
Han udtalte, at med de nuværende 
lave Priser paa Foreller og Umu
ligheden af at faa Told paa den 
danske Import; maatte man frem 
for alt se at gøre Produktionsom
kostningerne saa billige som mu
ligt og faa dem sat ned til det 
laveste Niveau. Salgsprisen i de 
fleste Anstalter var nutildags gen
nemsnitlig Mark 1,60 til 1,80 pr. 
Pund lok o Dam, og med den fra 
Fader eller Bedstefader overtagne, 
ikke egnede Klækningsmetode og 
de ligesaa usagmæssigt anlagte 
som plejede Damme kunde der i 
det hele ikke mere opnaas nogen 
Fortjeneste med saadanne Priser. 
Kommer til Trykket ved Markeds
forholdene endnu Dødelighed blandt 
li'oreller i Damme, eller indtræffer 
der større Tab under Transporten 
- og det hænder tiere Aar for 
Aar, skønt Meddelelse derom sjæl
dent trænger offentlig frem - saa 
stiller det pekuniære Resultat sig 
endnu ugunstigere, og Spisefisk
produktionen bliver dreven direkte 
med Tab. 

For at bringe en Forandring heri 
og for igen at bringe Forelproduk
tionen paa den grønne Gren, er 

der allerede fra de forskelligste 
Sider blevet gjort de forskelligste 

. Forslag; men der er ikke kommet 
noget ud af disse Forslag, og den, 
der kender de tyske og danske 
Produktionsforhold, vidste fra Be
gyndelsen af, at intet Udbytte 
kunde ventes deraf; thi man mente, 
det var nok at anbefale Forholds
regler, som underbandt den frie 
Konkurenee . og maaske for kort 
Tid ogsaa hævede Priserne paa et 
noget højere Niveau, men Ondets 
Rødder lod man være uberørte, 
ja, man indsaa dem endog i de 
fleste Tilfælde slet ikke og begri
ber endnu i Dag ikke, at med 
mindre værdifuld og tildels dege
nereret Fiskemateriale, som bliver 
unaturlig klækket og endnu mere 
unaturlig holdt og fodret, kan 
simpelthen ikke opnaas noget som 
helst U dbytte af Forelfodrings
driften. - I de fleste Tilfælde, i 
hvilke Foreldødelighed indtræffer 
i Fodringsdamme, skydes Skylden 
næsten uden Undtagelse og ude
lukkende over paa det upassende 
Foder, og ogsaa ved den ofte 
massevise Dødelighed blandt Yng-

·len gør man alene det kunstige 
Foder ansvarligt for det daarlige 
Resultat. Utvivlsomt er naturlig, 
levende Næring det bedste og 
nyttigste for Ynglen, saa vel som 
for ældre Fisk; men vi er nu en 
Gang ved intensiv Produktion ved 
!<'odring henviste til Surrogater, og 
Yngel saa .vel som Sættefisk og 
større Fisk af god Afstamning og 
Klækning overensstemmende med 
Naturen trives meget godt ved 
kunstigt Foder og meget stærk 
Besætning, forudsat, at de befin
der sig i passende Damme, hvor
imod Yngel og Sættefisk af abnorm 
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Afstamning stedse igen giver 
samme Resultat, nemlig: en finan
ciel Fiasco. Af det her sagte, be
der han nu ikke antage, at man 
kan fodre gode Foreller med alt 
muligt; thi det var selvfølgelig en 
stor Fejltagelse, og nogle af de 
brugelige Fodermidler er ligefrem 
Gift for vore Fisk. 

Vi vil for et Øjeblik standse her 
i vort Referat af Hr. Riedels ud
mærkede Foredrag og føje et Par 
Bemærkninger til det anførte. Vi 
har i en tidligere Artikel her i 
Bladet skrevet, at det saa ud til, 
at Tyskerne med Hensyn til Pro
duktion af Spiseforeller laa under 
i Konkurencen med Danskerne, 
fordi Forholdene i Tysk
land ikke egnede sig godt 
for denne Produktion, me
dens Betingelserne herfor var 
bedre i Danmark, og vi kunde 
have føjet til, at det omvendte sy
nes at være Tilfældet for Karpens 
Vedkommende. Vi mente, at det 
daarlige Udbytte af Forelproduk
tionen i Tyskland ikke kunde være 
at søge i en mangelfuld Drift, 
sammenholdt med Driften i Dan
mark; men Rødderne til Ondet, 
skal efter Riedels Fremstilling 

. netop være at søge her. De tyske 
Forelproducenter har endda en 
væsentlig Fordel for de danske; 
de ligger nemlig nærmere Marke
det og har ogsaa af den Grund 
mindre Transportomkostninger. ~ 
Hr. Riedel kender naturligvis bedst 
Driftsmaaden ved de tyske Kul
turer, og det daarlige Udfald skyl
des vist ogsaa for en stor Del 
denne; men vi tror nu en Gang, 
at Klimaet og Naturforholdene her 
i Danmark yder ikke saa lidt bedre 
Betingelser for denne Slags Pro-

duktion, end Tilfældet er i Tysk
land, enkelte Steder maaske und
tagne. Men dermed skal slet ikke 
være sagt, at tyske Forelproduk
tion ikke selv med de nuvæ
rende Priser paa disse Fisk kan 
drives med godt Udbytte. Vi ken
der ogsaa her i Danmark til usag
kyndige Damanlæg og Driftsmaa
der og til mangelfuld Pasning og 
Pleje lige fra Ægget til Portions
fisken. 

Vi er ganske enige med Hr. 
Riedel i, at selvom det lykkedes 
at faa Told lagt paa den danske 
Import af Spiseforeller, saa vil 
dette kun føre til forhøjede Priser 
for tyske Producenter for en kor
tere Tid, hvad vi altid har hæv-· 
det. Danske Forelproducenter er 
lige saa interesserede som tyske i 
at faa de nuværende Priser paa 
Forelspisefisk hævede; men vi me
ner, det skal ske paa en naturlig 
Maade. For Øjeblikket er det om
trent Hip som Hap, enten vi pro
ducerer L Klasses eller 3. Klasses 
Varer; PriRerne er de samme. 
Dette er jo i Grunden at præmiere 
den daarlige Drift; men det er vel 
nærmest en Følge af, at hele Eks
porten hovedsagentlig er i Hæn
derne paa Engroshandlerne. Det 
er paa 1. Klasses Varerne, de tje
nerde fles.te Penge; det er dem, 
der mangen Gang skal dække Ta
bet paa den simplere Vare. Tabet 
ved døde Fisk under Transporten 
er altid forholdsvis lille for gode' 
og kraftige Spisefisk's Vedkom
mende, dersom da Transportmid
lerne duer noget; den Erfaring er 
gjort her mere end fm Gang. Her 
er nok af Misforhold, der skal ret
tes for at fremme en sund Udvik
ling af Damkulturen. 
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Hr. Riedel gaar derefter over til 
at omtale en Foderblanding, som 
baade i hans Forsøgs- og Fed
ningsdamme har vist sig at være 
udmærket, og hvorved han har 
sparet meget. Foderet bestaar af 
kogte, knuste Smaakuller, blandet 
med en Fjerdedel tørt, sæl det Ler 
og en Fjerdedel sæl det meget fint 
Sand. Denne Blanding tilsætter 
man saa meget Havfiskernel og 
Risfodermel, at den bliver hold
bar, og lader den endnu en Gang 
gaa gennem Kødhakkemaskinen,_ 
af hvilken den kommer ud alt 
efter den indsatte Hulskive som 
velsmagende Brokker for mindre 
eller større Fisk. J eg er kommen 
i Tanker om en saadan Foderblan
ding ved mine hyppige Undersø
gelser af Maveindholdet hos Vild
foreller, og jeg var altid forbavset 
over den overordentlige Mængde 
ufordøjelige Stoffer, som disse Fisk 
havde optaget sammen med Næ
ringen. Kullerne koster gennem
snitlig 6 Pi. pr. Pd. loko Maskine, 
Ler og Sand er gratis, og da kun 
omtrent Halvdelen af det færdige 
Foder bestaar af Fisk, stiller Pri
sen for dette sig paa ca. 3-4 Pf., 
hvorhos er at bemærke, at Leret 
synes at øve en stærk konserve
rende Virkning paa Foderet; thi 
to Dages gammelt Foder viser sig 
selv i den varmeste Sommer i Ud
seende og Lugt endnu som fuld
stændig friskt. Forellerne vil 
gerne have Foderet og udbytter 
det overordentlig gunstigt. Ved 
langsom Udkastning i Dammen 
gaar absolut intet tabt, da Brok
kerne ikke opløses og ved deres 
Synken med Sikkerhed tages af 
Fiskene. Efter Riedels Erfaring 
fordres der kun 5 til 6 Pund af 

dette Blandingsfoder til at produ
cere et Pund Forelkød. Forellerne 
beholder ikke alene derved deres 
delikate Smagelighed, men ogsaa 
i Form og Farve er de ved dette 
Foder næppe til at skelne fra 
ViIdfisk, og Fiskene bliver ved 
denne Fodring, . selv ved forceret 
Fedning, paafaldende sunde. Rie
del meddeler, at han forrige Som
mer blev kaldt til en Anstalt, i hvis 
meget stærkt besatte Fednings
damme der ved ren Kullerfodring 
pr. Dag og Dam døde 15 til 20 
Stkr. Foreller. En Omsætning af 
Fiskene i andre Damme var af 
tekniske Grunde ikke mulig og et 
snarligt Salg af Forellerne var lige
ledes udelukket, da de kun vejede 
l/S til 1/6 Pund pr. Stk. Han an
befalede derfor straks at anvende 
den foran beskrevne Foderblanding, 
og efter knap otte Dages Forløb 
hørte Dødeligheden op, og Forel
lerne voksede op til meget smukke 
Spisefisk uden nævneværdigt Tab. 

Riedel vil dog ikke paastaa, at 
dette Fodermiddel i alle Tilfælde 
og i alle Damme skal gaa for et 
Idealfoder ; t~i hvor der forefindes 
et mindre værdifuldt Fiskemate
riale, kan man med dette Foder 
ikke forebygge Dødeligheden eller 
skabe et godt Udbytte. Betingel
serne for en rationel, rentabel Fo
relfodringsdrift er stedse og altid: 
det allerbedste, højavlede og ratio
nelt klækkede Materiale i hensigts
mæssige og godt plejede Damme. 
Dette maa altid betragtes som en 
grundliggende Betingelse for et 
rentabelt Dambrug. 

Race- og Stamspørgsmaalet spil
ler en stor Rolle ved Forelfednin
gen ; men Riedel mener, at Køns
spørgsmaaletspiIler en lige saa 
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stor Rolle; thi efter de Erfaringer 
han har gjort stiller Hunnens Vægt
forøgelse ved lige Fodermængde 
sig mindst 20 pCt. højere end hos 
Hannen*), eller med andre Ord: 
Fodringen af Forelhunnen stiller 
sig ved samme Fodermidler 20 
pCt. billigere end Forelhannen, og 
efter indgaaende Iagttagelser har 
han gjort den Erfaring, at det me
get godt er muligt for en samvit
tighedsfuld Fiskeavler i høj Grad 
at have Indflydelse paa Afkom
mets Køn. Hans Iagttagelse i 
denne Retning har nemlig vist, at 
ved Befrugtning af Æg af store 
Hunforeller med sparsomt Mærk 
af smaa Hanfisk, viser Afkommet 
en overordentlig Overvægt af Han
fisk, medens der ved Anvendelse 
af kun middelstore Rognfisk og 
meget rigelig Mælkning ved ud
søgte store og stærke Hanner Af
kommet hovedsagentlig kommer til 
at bestaa af Hunfisk, som ikke 
alene gennemsnitligt viser sig 
mere modstandsdygtige, men og
saa ganske betydeligt mere hur
tigvoksende end andet Produkt. 

Riedel udbryder et Sted i sin 
Tale: "Og kommer nu C'gsaa disse 
friske Regnbueæg her over til os 
fra Amerika, saa vil de dog endnu 
finde de gamle, upassende Yngle
apparater, de gamle Damme, det 
gamle .Foder og de gamle Bakte
rier ventende paa sig, og før de 
kan bruges til at frembringe Af
kom, er deres Skæbne allerede be
seglet, og om tre eller fire Aar 
er vi ikke videre end i Dag." 

Riedel meddeler, at det ved 
Krydsning er lykkedes ham at 

*) Noget saadant finder Sted hos All.-

lene. Red. 

frembringe et særligt hurtigtvoks
ende og modstandsdygtigt Salmo
nidemateriale, og han dadler Fi
skeriforeningen, fordi den blindt
hen, uden Hensyn til Godhed og 
kun med Hensyn til Billighed, ind
køber Æg eller tager samme af • 
blindthen indfangede Vildfisk, ofte 
kun af storblevne Damfisk. 

Han anbefaler stærkt Klækning 
i kunstig Grusseng eller i Plade
yngleapparater, der giver en Yn
gel, der er betydelig kraftigere, 
mere modstandsdygtig og hurtig
voksende end den Yngel, der er 
klækket i kaliforniske eller Lang
strømsapparater. 

Omsvinget skal ikke først ske 
ved Sættefisken, men allerede ved 
Ægg,et. Det er en stor Fejltagelse, 
siger han, at antage, at Æg af 
abnormt Fiskemateriale, som Slut
ningsresultat viser sig billigere, 
end de af virkelig højavlet og hur
tigtvoksende og tillige fra mod
standsdygtige Racer stammende 
Æg. Det er en vældig Forskel 
for· Pengepungen, om man kan 
bringe sine Fisk op til Portions
fiskestørrelse i 11

/ 2 Aar, eller om 
man skal bruge 21/2 Aar dertiL
Lad mig tage et Eksempel, siger 
han: "Jeg kender i Nord Anstal
ter, som køber alle deres Æg, og 
som ved Priser af Mark 1,60 for 
Regnbueforeller og Mark 1,80 for 
Bækforeller har haft et aarligt 
Driftsoverskud af 4-5000 Mark. 
For ikke længere end nogle Uger 
siden underholdt jeg mig med 
Ejeren af en af disse rene Forel
fodringsanstalter, at han forsikrede 
mig, at han nu, efter at have fulgt 
mit Raad og havde forvandlet de 
tidligere Moderfiskdamme til Yngel
og Sættefisk damme og klækket de 
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købte Æg i Grusapparater, stod 
sig bedre ved den nævnte Pris 
end tidligere ved en Gennemsnits
pris paa 2 Mark." 

- Han rekapitulerer det sagte 
endnu en Gang. Altsaa: Udeluk
kende Forplantningsprodukt af høj
avlet, sunde, modstandsdygtige og 
hurtigtvoksende Racer maa anven
des. Til Klækning bruges Grus-, 
resp. Pladeapparater, og til Fiske
nes Opdræt og Fodring benyttes 
sagmæssigt anlagte og plejede 
Damme. 

Han slutter sit Foredrag med 
følgende Ord: 

"Mine Herrer, den Tid' er forbi, 
da vore tyske Anstalter kunde 
være Forbilleder for Forelproduk
tion for Danskerne, Englængerne 
og Franskmændene. Nu kan vore 
daværende Indretninger og Drifts
maader noget nær staa som et ad
varende Eksempel paa, hvordan 
det ikke skal gøres. Særligt Dan
skerne har været meget lære
nemme Elever og har i deres 
Efterlignelsesiver ikke formaaet at 
finde Kærnen i det meget slette 
og lider derfor nu ganske kolos
salt under Tilbageslaget fra for
kert Anlæg og Driftsmaade. Imid
lertid overgaar de os ikke alene i 
Forelproduktion, men ogsaa helt 
særlig i den Hurtighed, hvormed 
de forstaar at skaffe sig Fordel 'af 
nyere Erfaringer, og det er virke-

"ligt den allerhøjeste Tid, at vi i 
de tyske Anstalter kommer til den 
Erkendelse, at kun, med det bedste 
Opdrætsmateriale og kun ved U d
nytning af de nyeste Erfaringer i 
Videnskab og Praksis saa vel som 
rationel Driftsmaade, kan den Slags 
Forelproduktionsforetagender hin
dres i sin Nedgang og en højere' 

Rentabilitet for vore Anstalter 
naas. '- Farer man fort i den 
gamle Slendrian, saa tør den nu
værende Tilstand først være For
spillet til en Krise, hvis Følger 
slet ikke er til at overskue." (Bi
fald.) 

(Efter Fisch,.Zeit.) 

Noget om Fiskerilæreknrsns 
og Forsøgsstationer. 

Af 
Osca1' Coestet', 

-0-

For at muliggøre, at den paa
gældende Fiskeribruger kan blive 
almindelig orienteret i Fiskerivæs
nets mest elementære Grundlag, 
er Fiskerilærekursus af stor Be
tydning. Den muliggør ogsaa 
den fremskredne Praktiker at øge 
sin Viden med Hensyn til den 
stedse fremskridende videnskabe
lige Forskning og at sammenligne 
sine praktiske Anskuelser med de 
rent teoretiske, hvoraf han kan 
drage frugtbringende Slutninger 
for hans almindelige Virksomhed, 
hvad igen kan give Impuls til Løs
ning af nye Spørgsmaal. 
, Om hidtilværende Lærekursus' 
Læreplan overalt har været rigtig 
valgt, maa henstilles. I ethvert 
Fald skulde den adskilles i et rent 
teoretisk og i et anvendt praktisk 
Kursus, paa den Maade, at den 
videnskabelige Del alene tilfaldt 
den Lærde, medens de praktiske 
Demonstrationer skulde lægges i 
Hænderne paa en erfaren Prakti
ker; Praktikerens Adfærd og hans 
vante Haandgreb fængsler lettere 
Tilhørerne og anskueliggør bedre 
Udøvelsen af denne Virkekreds, 
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J eg selv har gjort denne Erfaring, 
og det samme kan man høre af 
Deltagerne efter ethvert Kursus, 
nemlig, at det i praktisk Hen
seende havde skortet paa Anskue
lighed. 

Den større Del af Programmet 
skulde imidlertid anvises den teore
tiske Del, og derfor skulde samme 
ubetinget, ligesom hidindtil, holdes 
i et i denne Henseende komplet
teret Institut. Den Anskuelse, at 
disse Kursus helst skal holdes i 
de enkelte Provinser, kan jeg ikke 
dele, tilmed da det nutildags er 
betydningsløst, om man kører 100 
Km. mere eller mindre med Jærn
banen; Hovedsagen er, at man 
finder en god Kilde. I umiddel
bar Tilslutning til den teoretiske 
Del skulde saa den praktiske Del 
holdes ved en nærliggende, aner
kendt mønsterværdig Drift. U de
lukkende praktiske Lærekurses 
kunde man naturligvis holde bedst 
i Fiskeriforeningens eller Provin
sens særskilte Distrikter, men det 
vil da altid skorte paa Bindeled
det med dtt teoretiske Sammen
hæng, og den teoretiske Del lader 
sig nu en Gang fordelagtigst de
monstrere ad oculos ved et dertii 
indrettet videnskabelig ledet In
stitut. 

I flere Henseender var det at 
ønske, naar der ved Siden af kunde 
foretages lejlighedsvise Ekskursio
ner under videnskabelig Ledelse, 
for at give den erfarne Praktiker 
Lejlighed til at uddanne sin Ind
sigt. Man kan gøre den Iagt
tagelse, at Trangen til at udvide 
deres Synskreds i teoretisk Hen
seende netop findes blandt perfekte 
Praktikere.; men man maa ikke 
forlange af dem, at de aarlig skal 

gentage Besøget ved de stadige 
ensidige Kursus'er, da Lærekur
sus'ets Program for det meste er 
det samme, og det ligger i Sa
gens Natur, at tidligere Schemaer 
kun vil give oftere Deltagere liden 
Impuls. Det forekommer mig, at 
naar man har studeret et Værk 
og tilegnet sig dets Indhold, da 
føler man en sand Afsky for for
nyet Gentagelse; men - f. Eks. 
ved et Sø-, Flod- eller Dambrugs
distrikt, eller ved at følge et inter
essant Bækløb o. a. m. - vil der 
altid gives ny Impulser, og gen
sidig Meningsudveksling vil bi
drage til Løsning af sværere 
Spørgsmaal; det vil utvivlsomt og
saa vise god Deltagelse; det vil 
endvidere hidføre til et fortrinligt 
Bindemiddel mellem Videnskab og 
Praksis. Selvfølgeligt vil Udbyttet 
væsentlig afhænge af Lederens 
Personlighed og Adfærd. "At 
undervise, uden at meddele Lære, 
det er den fineste Slags Opdra
gelse". - Saadanne Ekskursioner 
kan fordelagtigt virkeliggøres over
alt; de maa finde Sted oftere og 
dernæst kun stedlig begrænses, 
for ved stigende Interesse at sætte 
sig et videre Ekskursionsgebet som 
Maal. 

Hvad Fiskeri,- Forsøgsstationer 
angaar, skal man, efter Behov og 
Hensigt, oprette saadanne Institu
tioner i de forskelligste Egne 
o g B e li g g e n h e d e r. Manglen 
paa Forsøgsstationer er allerede 
meget følelig, og det er paa højeste 
Tid, at man retter sin Opmærk
somhed derpaa. Deres Udstræk~ 
ning og Størrelse spiller en mindre 
Rolle, og jeg lover mig mere af 
den endrægtige Samvirken af flere 
mindre Stationer i forskel-
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lige Egne og Belig genheder 
end af en stor ,Stations Ydelse; 
der kan heller aldrig ved en stor 
Station findes alle Forhold i hy
drografisk eller klimatisk Hen
seende for dermed at afslutte an
tagelige Forsøg for Almenheden. 

(Fisch. Zeit.) 

Hvad der i foranstaaende A.rti
kel er foreslaaet angaaende For
søgsstationer i Tyskland, da kan 
dette vistnok være meget godt; 
men vi tror dog, Hr.Otterstrøm 
er slaaet ind paa en bedre Vej 
ved den Forsøgsvirksomhed, han 
øver rundt omkring i Landet ved 
private Kulturer, saafremt der 
da vises tilstrækkelig Interesse og 
Imødekommenhed fra Damejernes 
Side. Vi opfordrer derfor igen 
disse. til at gøre Brug af Hr. Ot-
terstrøms Tilbud. Red. 

BJandede Meddelelser.' 
-o-

Den Ziemsenske Uk.rudtssav ! 
Der er blevet os meddelt, at den 
nævnte Saver lavet af Staal. 
Efterlavning maa ikke finde Sted, 
da der er udtaget P a t e n t over 
hele Evropa, Afrika, Japan osv. 

Saven er ogsaa prøvet i Fiske
dammene paa Marienborg pr. Stege 
med et glimrende Resultat. 

Det skandinaviske }'iskerimøde 
i Trondhjem aabnes Tirsdag d. 14. 
Juli, K!. 10 Form., og afsluttes 
Fredag d. 17. Juli, Aften. U n der 
Fiskerimødet afholdes Foredrag, 
arrangeres Kapsejlads, Kaproning, 
Motorbaadsregatta, Opvisninger af 
Redskaber m. m. paa Fjorden osv. 

Deltagende Fiskere betaler 10 
Kr. for hele Mødet, heri indbefat
tet Indlogering, Kost, Adgang til 
Udstillingen, Foredragene og Ar-

rangement i Anledning af Fisker
mødet. Der er da Anledning til 
for Fiskerne at faa Logi fra Man
dag d. 13. Juli til Lørdag Morgen 
d. 18. Juli samt fuldt Kosthold for 
4 Dage. 

Billetter til Fiskermødet med 
Adgang til Udstillingen, Foredra
gene og øvrige Arrangements -
u den L ogi og K o st udste
des a 3 Kr. 

l'rondhjem, d. 25. April J 908. 

Besty'relsen. 

Geddepris i Stockholm. Ved et 
Møde af "Svenska Fiskariforbun
det" i Stockholm i Februar d. A. 
udtalte Dr. Trybom, at G e d d e n 
var en af de kostbareste Fisk i 
Stockholm; den havde været oppe 
i 2 Kr. pr. Kg. paa østermalms 
Torv. - Direkte Jærnbanevogne 
havde 3 Gange gaaet paa Tysk
land derfra med Gedder. 

Aal 
Laks . 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

Fiskemarkedet. 
-0-

Kpbenhavn, 6. Juni. 
40-60 Øre pI" Pd. 

100 150-
40-60 
20-30 

300-400 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 6. Juni. 
Levende Fisk: 

Gedde 96-74-90 Pf. pr. Pd 
Gedde, store, 65-58 - 70 
Gedde, mat, 60-80-78 
Gedde, store, melIst., 67 
Gedde, srnaa, 98-80 94 
Aborre, smaa, 81 
Suller, mort, 108-124-70-92 -
Sud!:r, store, 106-93-124 
Suder, store, mellst., 88-104...." 
Suder, mellst., 114-98-110 
Suder, smaa, mellst.. 130 
Brasen 56-63 -
Aal, bfore, 94-111-90--102-
Aal, melIst., 100 114-98-109-
Aal, store, 

mellst., 102-110-90-105 
Aa!, usort., 1'·8-82-105 
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Aa], smaa, mellet, 10\1-82-90 
Aal, sma,a, 68-82 
Karpe 96-103 -
Karpe, 30er, 94 

hpnkkede Fisk: , 
Foreller 96-80-130 Pf. pr. Pd, 
Laks 
Laks, II a., 92 
Ørred 
Sandart, usort., 91- 74-95 
Sandart, mellst., 111-90-105-
Sandart, smae, m ell st. , 89 ' 
Aborre 55-22-38 
Aborre, smaa, 25-16-24 
Gedde 30-62 
Gedde store, 34-32 
Gedde, store, mst" 47-42-511 
Gedde, smaa, 61 
Gedde, II a" 30-3.1 
Aal, store, 84-94-92 
Aal, mellemst.. 77-62 78 
Aal, smaa, 
AnI, uson., 
Brasen 
Brasen, store, 
Suder 
Suder, II a., 
Suder, store, 
Karurlse 

50 - 53 
58-81-48-76 

20-26 
2H 

68-34-56 
!I-18 

37-40 
52-32-42 

Blankol'l'ed 
Gedde 
Krehs, ~to1'e, 

P a :r i 5, 6. Juni. 
7,00-12,00 Fr. pr. Klgr. 
1.00-2,75 -

mellemst. 
smaa 

20-25 Fr. pr. 100 Stkr. 
12-14 
5-7 -

D. F. Z. 

Frisk, frossen 
Fiskeioder' 

faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet.' 
Telefon Nr. 7. 

Fi~k~ri~t i Vamdrnn 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ..... 

Portionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

Fiskeriet· "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Y ugel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karl)er og Suder 

til absolut billigste jlriser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved s,om Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskel'iforening". - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

", .. " den ............. , ............ 190. 

Navn: ........ " ............ .. Stilling: ., ....... . 

NB. 

Postadresse: ...... , .................................. , ......... ',' .............. . 

K u p o n e 11 bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Ca "a 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe P e 11 g o f o I' s e 11 d e lB e rsedbe. 
dog adresserede til Foreningens Kasserer. Hr. Sagfører J ul :; ors, Ribe 
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Stor, kraftig, fodervant 
Regnhuegngel, 

udfisket fra Dam, faas billigt paa 
Fiskeriet I ... ykkesholm pr. Elle-
sted. Fr. Jensen. 

'l'elefon 126. Telefon 126. 

..... Dansk ..... 
lorel· &ksport eompagn~ 

Aktieselskab, Vejle. 
k ø b e r Spisefisk til Eksport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Speeialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os ! 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser., 

Kontant Afregning omgaaende. 
NB. JEg, Yngel og Sættefisk 

købes og sælges. 

Russisk ~D6gra Smørelse 
(eget Fabrikat) 

gør alt Lædertøj fuldstændig 
v a II d t æ t, bl ødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

Prøv den, - men efter Brugsanvisnin
gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De lmr 
faaet, hvad De søger, Faas iDaaser 
lil! 1/2 og 1/4 til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr, Daase, samt i Bøtter paa 6 
Puml Netto, saadanne Bøtter leveres 
em ballage- og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaeude :ol K vart-Daaser porto· 
frit til Prøve. 

.J ørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

.......................... . ........................ . 

Sydjydsk Frisk frossen fevende 
~~~~;\l:~ Ft~n~~!~s~u~r Tisk 
Regnbue- og Kilde- til Aftagelse i Løbet af 
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte- Sommeren. 
fisk af Karper og Su- For prima friske 
der til billigste Priser. Varer garanteres. 

PortioIlsfisk og 'l' 11 V hl t. e 
større Spisefisk af l. , •. J"e sen II O., 
alle Arter købes i fast Fiskeeksport, 
Regning eller pr. Kom- Røgeri, Fryseri, 
mission. Struer. 

P. Hansen, Telefon Nr. 2. 
Aakjærdal. Statstelefon Nr. 10 

P • .Jørgensen, og Nr. 12. 
Kildeværk. 'relegram Adresse; 

Begge pr. Lunderskov. Mehlsen. 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærme ste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

'l'rykt i ,J{oJdilll!' Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding, 

)1 

1
·· .. 

, 

I
, 

., 

•. :' ; 
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Indbold : Reklame. Lystfiskeri. - I paa den mest tankeløse Maade, 
Aaleimport .og Aaleindplantning. - BIan- I uden mindste Spor af Sandsynlig
d.ede Meddelelser. - Fiskemarkedet. - hed for at lykkes. Siden er Fiske
Annoncer. vandsejeren, som enten har ind-

Ret lame. 
-:-0-

r "Svensk Fiskeri-Tidsskrift"s 2. 
Hæfte for d. A. findes en Artikel 
om "Reklame" af Thorsten Ek
m an, hvoraf vi her vil meddele 
et Uddrag. Han skriver: 

"For at faa en ny eller mindre 
kendt Sag frem, den være nu al
drig saa god i sig selv, behøves i 
vor rastløse og mangesidige Tid 
unægtelig Reklame. Det er nød
vendigt, at manpaatvinger Folk 
Kundskaben om en foreliggende 
Sags Eksistens. Men man kan 
gennem Reklame og gennem at 
"tale for den" ogsaa faa "mindre 
værdifulde" Artikler frem. Bliver 
en Nyhed blot omtalt, saa skal 
den prøves, alle skal have den, 
den bliver moderne, den forbru
ges. Penge tjenes, det er Forret
ning, selvom Varens Kvalitet 
hindrer, at den bliver varig. 

Under min Tjeneste ved Fiske
riet har jeg flere Gange set Eks
empler paa, hvorledes flere Ind
plantningsforsøg af Fisk er sket 

givet sig selv eller faaet det gode 
Raad af andre om den store For
del og de store Resultater af smaa 
Omkostninger, bleven led og ked 
af det, og - en Person, som ret 
ledet kunde være vundet for v i r
k e l i g Interesse for vort Fiskeris 
Opkomst og Udvikling, har' tabt 
al Lyst til videre Forsøg paa den 
Vej. "Jeg har udplantet saa og 
saa mange Tusinde Stykker Fiske
yngel, og det gik ikke. - saa 
Fiskeopdræt tror jeg ikke mere 
paa" . Nej, vil man arbejde for en 
Sags, saasom Fiskeriets og J. .... iske
opdrættets Udvikling og Fremtid, 
saa maa man være samvittigheds
fuld, helst forsigtig, og ikke stille 
mere i Udsigt, end som virkelig 
har Udsigt til at lykkes." 

Derefter omtaler Hr. Ekman Em 

Brochure; trykt i Helsingborg, 
med Titelen : 

En Søvandslaks for Sverri g 
og Finland. 

Han viser nu, hvorledes Brochu
ren vrimler af Urigtigheder, van
skabte Fakta og vildledende An
givelser. Men Slutningen er dog 
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den værste.. Thi Forfatteren af 
Brochuren fremstiller for Læseren 
som den simpleste Sag af Verden 
at producere Regnbueforeller. -
Man køber bare nogle øjenæg og 
udsætter disse. Om Udsætningen, 
af øjenæg ytrer Forfatteren i Slut
ningen: "Hermed er Udplantning 
af alle Slags Laksefisk blev en let 
og billig ... " 

"Jo, jeg takker", siger Ekman, 
"om det nU var saa vel, om et 
lykkeligt Resultat nu ogsaa kunde 
naas af denne lette og billige 
U dp lan tning". Paa den Maade 
er det, skriver Ekman, at der paa
tvinges en ukritisk og lettroende 
Læser - en Anskuelse som, hvis 
den efterfølges af Handling, altfor 
let ogsaa følges af Anger og Mis
tillid. 

Ekman slutter med de Ord: 
"Jeg skulde ikke have skænket 
hele Sagen saa megen Plads, hvis 
ikke Brochureforfatteren trods den 
fuldkomne Brist paa saglig Veder
hæftighed dog let kunde afsted
komme megen Skade, og fordi det 
er nødvendigt i Tide at hindre 
saavel dette som at optræde mod 
letsindige Fiskeindplantningsforsøg 
i Almindelighed.« 

Bare der nu alligevel ikke vil 
blive gjort for mange dumme og 
tankeløse Forsøg .i Sverrig, For
søg uden mindste Sandsynlighed 
for at lykkes. Efter den Erfaring, 
vi har gjort her til Lands, lader 
det sig vanskeligt forebygge. 

Men naar det bare blev derved, 
som Ekman skriver, at den Per~ 

son, der har foretaget et saadant 
menings- og' tankeløst Forsøg, 
tabte Lysten til videre Forsøg ad 
den Vej og vanskeligt mere kan 
vinde virkelig Interesse for vort 

Fiskeris Opkomst og Udvikling; 
men det værste er, at de, der ser 
til, ogsaa taber Troen paa ad 
denne· Vej at udvikle Fiskeriet og 
bliver forledede til at stemple det 
hele som Humbug og forrykte 
Ideer, . saa at heller ikke disses 
Interesse for vort Fiskeris Udvik
ling for Fremtiden kan vindes. 
De har jo set Resultater nok. 

Det er det. der kommer ud af 
Reklame, der stiller mere i Ud
sigt, end der virkelig kan naas. 
Tilsidst ser mange med et med
lidende Skuldertræk paa hele Be
vægelsen og siger ligesom Fan
den, da ban klippede Soen: V i e l 
Geschrei, aber wenig Wolle. 

Maa jeg byde Læserne en lille 
Mundsmag af, hvad der endnu 
bydes af den Slags her i Landet. 
"Skive Folkeblad" skiver: 

Et Ferskvandsfiskeri. 
2 Millioner Fisk i Dammene. 

I en af Fyns smukkeste Egne, 
mellem Nyborg og Ringe, ved 
Ellested Station, ligger det smukke 
Gods Lykkesholm, tilhørende Hof
jægermester Lindegaard. Til dette 
Gods hører et meget stort Vand
areal, der i tidligere Tid bl. a. er 
bleven benyttet til Mølledrift, men 
nu ved driftige Mænds Værk er 
sat under Kultur saaledes, at den 
danner mange Damme, i h v il k e 
et af Verdens største Ørred
fiskerier findes.*) 

Tanken om et saadant Fiskeri-
• anlæg opkom for 3 Aar siden paa 
Foranledning af Fiskerikonsulent 
Fr. Jensen. 

Der er nu fra Amerika indført 
Regnbueørred, og til Ynglen er 
bygget et meget stort U dklæk
ningshus, i hvilket der i dette 
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Foraar er udklækket flere Mil
lioner Æg, der først er un
derkastet Undersøgelser. 

Naar Æggene er udklækkede, 
skal Fiskene passes meget om
hyggeligt og fodres hele Da
g e n. Paa Lykkesholm findes de 
udmærkede Fiskedamme, der alle 
i Løbet af nogle Dage kan tøm
mes i Tilfælde af Udfiskning eller 
Rensning af Dammen. - I disse 
Damme er der for Tiden gaaende 
ca. 2 Millioner Fisk i fire Aldre. 

En af Størrelserne kaldes Por
tionsfisk og regnes for den bedste 
som Salgsvare betragtet. Denne 
Fisk er af Størrelse som en al
mindelig Sild og vejer fra 20 til 
35 Kvint. 

I Tyskland, der er Markedet for 
denne Vare, betales den med 11/2 
Mark pr. Pund, hvad der beviser, 
at Fiskeavl ingenlunde er nogen 
daarlig Forretning, naar den dri
ves efter det rette Mønster. Af 
disse Portionsfisk er der for Ti
den i en stor Dam gaaende ca. 
80,000 Stykker.*) 

De to sidste Størrelser kaldes 
Sættefisk og Yngel, da de begge 
er beregnede til videre Opdræt, og 
vil for Fiskeriet blive en udmær
ket Indtægtskilde. Det store Fi
skerianlæg er interessant og ledes 
med Dygtighed af Fiskerikonsu
lent Fr. Jensen, der har anlagt 
en Række Ferskvandsfiskerier Lan
det over. 

Saa mange vare Ordene om et 
af Verdens største Ørredfiskerier. 

Jyderne er gode til at regne. 
80,000 Stkr. Portionsørred a 1/4 
Pund a 11J2 Mark pr. Pund bliver 
iaIt 30,000 Mark. Det maa kunne 
kaldes en god Indtægt af en Dam. 
Efter den Reklame vil sikkert Jy-

derne nu anlægge Foreldamme 
efter en større Maalestok. Men 
de maa selvfølgeligt henvende sig 
til en dygtig Konsulent paa dette 
Omraade, for at Anlæget skal 
være efter "det rette Mønster" . 
Men ham finder de nok. 

En Kritiker. 
>It) Udhævet· af Ref. 

L Y S t fi S k e r i. 
-0-

Om Behandling af Stang, Hjul 
og Line ved lanie Udkast. 

(Fortsættelse,) 

I de senere Aar er der kommet 
i Handelen et Nottinghamhjul med 
Fjeder, indrettet saaledes, at Fje
deren træder i Virksomhed, naar 
man trykker. paa en Knap. Fje
deren kan naturligvis ikke bruges, 
naar man gør Udkastet fra Hju
let, da Fjederen vilde hæmme 
Linens fri Udløbning. Derimod 
kan Fjederen gøre god Nytte, 
naar man ruller Linen ind' eller 
giver en Fisk Line. Disse Hjul 
har derhos den Fordel, at de og
saa kan bruges til alt andet Fi
skeri. Hjulet med Fjeder koster 
omtrent dobbelt saa meget som et 
almindeligt Nottinghamhjul, nem
lig 4 a 41/ 2 Kr. Hjulskivens Gen
nemsnit maa helst være 8 Centi
meter, for at mari om fornødent 
kan have en lang og svær Line 
paa Hjulet, f. Eks. ved Gedde-. 
fiskeri i større Vande. Naar det, 
som anført, er blevet mere og 
mere almindeligt blandt kyndige 
Sportsfiskere at kaste fra Hjulet 
med opadvendt Hjul, saa er Grun
den hertil blandt andet ogsas, dels 
at Linen ved denne Fremgangs-
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maade gaar lettere gennem Rin
gene, og dels, at Linen slides 
mindre, end naar man kaster fra 
det nedadvendte Hjul; thi i det 
sidste Tilfælde tynges den vaade 
Line ved sin V ægt ned i Bugter 
imellem Ringene, og derved frem
kommer. en stærkere Gnidning 
imod disse.- Har man derimod 
Hjulet opadvendt, da slutter Linen 
sig tættere til Stangen og gaar 
lettere igennem Ringene, samt føl
ger mere Agnens Bevægelse i ret 
Line, hvorved Gnidningen ogsaa 
bliver mindre; og naar man igen 
trækker Linen ind, enten med 
Haanden eller Hjulet, formindskes 
ogsaa Gnidningen ret betydeligt. 
Man kan, naar man har anbragt 
Hjulet nedad, mange Gange, naar 
man trækker Linen ind med Haan
den, ligefrem høre og føle, at den 
rives stærkt imod Ringene, hvad 
der slider ganske betydeligt paa 
den. Det er derfor et Spørgs
maal, om man ikke gør rigtigst i, 
selv ved kortere Kast, altid at 
kaste og indrulle Linen fra opad
vendt Hjul. Jeg har ovenfor 
holdt paa, at man, saavidt muligt, 
ved længere Kast bør benytte en 
kort, let Stang, der kan føres med 
een Haand; men stundom ved 
Geddefiskeriet og Fiskeri efter 
større Laksefisk er man nødt til 
at bruge en Stang, der for mange 
Fiskeres Vedkommende er for svær 
til at føres med een Haand.· Man 
er derfor' dog ikke udelukket fra 
at kaste fra Hjulet. Man griber i 
saa Tilfælde med venstre Haand 
Stangen saa højt oppe ovenfor 
Hjulet, at man h~r fornøden Magt 
over den, og lægger Pegefingeren 
langs Stangens Side. Naar man 
derpaa vinder Linen ind med Hju-

let, kan man, hvis man ikke fore
trækker at holde Stangen frit ud, 
støtte dens Skaftstykke imod Hof
ten. Et maa man dog særligt. 
passe paa, og det er, at Linen 
bliver rullet fast og jævnt uden 
Bugter paa Hjulet, idet ellers 
næste Kast mislykkes;, 

Man kan iøvrigt ogsaa vende 
Hjulet saaledes, at Haandtaget 
kommer om paa højre Side. I 
saa Tilfælde tager man fat i Linen 
med venstre Haands Tommel- og 
Pegefinger, medens man holder 
Stangen 'med de 3 andre Fingre, 
og lader Linen, medens man rul
ler op med højre Haand, passere 
imellem disse to Fingre, forinden 
den nam: Hjulet. Fører man Stan
gen med begge Hænder, er dette 
den heldigste Fremgangsmaade. 
At lade Linen passere mellem 

• Tommel- og Pegefinger er en ,Be-
tingelse for, at man kan faa Linen 
rullet ordentligt op paa Hjulet. -
Det maa utvivlsomt indrømmes, 
at det er ganske anderledes sikre 
og elegante Kast, man gør efter 
Nottingham-Metoden, end efter den 
ældre Metode. Man har aldrig 
slæk Line i Vandet, naar man da 
passer sine Sager, og man er saa 
at sige Herre over enhver Tomme 
af sin Line fra den forlader Hju
let, til Udkastet er endt. 

I Udkast bør man aldrig kaste 
Linen ud i en højere Bue end 
højst nødvendigt. 

Ogsaa ved Udkastet fra Hjulet 
er man i Stand til at regulere 
Buens Højde, saa Linen slutte
ligen falder under en spids Vin
kel i Vandet med saa lidt Støj 
som muligt. 

Et Udkast bør aldrig være læn
gere end højst nødvendigt, 10 a . 
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~o Meter vil i Reglen være til
strækkeligt, og 30 Meter er en 
ren Undtagelse, naar man ikke ad 
kortere Vej kan komme til at be
fiske et særligt lovende Sted. 

En gammel Lystfisker. 
(Sluttes.) 

. Aaleimport og AaIeindplantning. 
-0-

To, fra det danske Generalkon
. sulat i Hamburg velvilligt tilsendte 
Numre af et hamburgsk Blad inde
holder et Par Notitser om Aal, 
som det er værd at lægge Mærke 
til - og tage Lære af. 

Den ene Notits omtaler Ind
førselen af Aal fra Udlan
d e t t il T Y s k l il n d og fremhæ
ver, hvorledes denne Import sta
dig er i Tiltagen. Medens tid
ligere D a n m a r k var omtrent det 
eneste Land, der sendte Aal til 
N ordtyskland, spiller nu Lande 
som Italien, ja selv Tyrkiet 
en betydelig Rolle i Importen. 
Saavel fra Ferrara i Italien som 
fra et saa fjernt Sted som S a Io
n i k i i Tyrkiet indtræffer saa godt 
som hveranden Dag hele Vogn
ladninger levende Aal i Hamburg 
og afsættes der til Røgerierne. 
Disse Middelhavsaal er 4-5 Dage 
undervejs til Hamburg fra Italien 
og T--8 Dage fra Tyrkiet (over 
Belgrad-Budapest). For Ruten 
Soloniki-Hamburg er der opret
tet en særlig Undtagefsestarif, saa 
at den kan konkurrere med de 
andre Importruter, og i Løbet af 

. det sidste Aar har den tyrkiske 
Aaleimport til Tyskland da ogsaa 
taget saa stærkt Opsving, at den 
spiller . en fremtrædende Rolle. 

For . Tiden dækker Aaleimporten 
fra Udlandet gennemsnitlig T 0-

trediedel af hele det tyske 
Aaleforbrug. 

Med andre Ord: Kun de fær
reste af de Aal, Tyskerne saa 
gerne delikaterer sig med, er fan
gede i tyske Vande. 

Den anden Meddelelse,' der er 
kommen fra Tyskland, viser, at 
Tyskerne fremtidig vil arbejde 
henimod at faa dette ·Misforhold 
udjævnet og selv vil tage grun
digt fat paa at forøge den tyske 
A~lebestand ved In dp l an tn ing 
af Glasaal, der hentes fra Vest
evropas Kyster (England) under 
den store aarlige Indvandring ude 
fra Legepladserne i Atlanterhavet. 
I Sepdinger paa et Par Hundrede
tusinde og mere ad Gangen, bli
ver der i dette Foraar i n d p l a n
tet over en halv Snes Mil
lioner engelske Glasaal i 
tyske Vande. Den tyske Fi
skeriinspektør L li b b e r t i Ham
burg har personlig ledet Fangsten 
og Transporten af den første Sen
ding. Udfaldet meddeles i sin 
Helhed at have været tilfredsstil
lende, og de Mangler. der klæber 
ved Begyndelsen - som ved alt 
nyt - blev hurtigt afhjulpne. 

Indplantningen af Glasaal er 
ganske vist. ikke noget ukendt i 
Tyskland, idet man har indført 
Glasaal fra Italien. Men da de 
engelske Glasaal er billigere, er 
det Hensigten fremtidig at fore
tage Indplantning af engelske Glas
aal i meget stor Stil, saaledes som 
det nu i Aar er paabegyndt. 

Fra alle Dele af det vidtstrakte 
tyske Rige indløber Bestillinger, 
og dette Førsteforsøg med Ind
plantning af billige Glasaal fra 
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England synes i det hele at aabne 
et nyt Arbejdsfelt for det tyske 

. Fiskemarked. 

* * * 
For os Danske er der paa en 

Gang noget ansporende og dog 
lidt nedslaaende i at læse Beret
ningerne om Tysklands store Ind
plantning af engelske Glasaal; thi 
det er jo d a n s k e Forskninger og 
d a n s k e Synspunkter, der ligger 
til Grund for denne sidste Udvi
delse af de tyske Fiskenbrug. 

Dog herøm nærmere i en føl
gende Artikel. 

J. O. Bøving-Petersen. 
(Dansk I<'i~keritidende.) 

Blandede Meddelelser. 
-0---

Svensk Fiskeri - Tidsskrift. I 
"Svenska FiskarefOrbundet"s Aars
beretning for Tiden fra den 16. 
Marts 1907 til den 25. Marts 1908 
meddeles, at Forbundets Medlems
antal nu udgør 672. 

Forbundets Organ. i den perio
diske Presse er "Svensk Fiskeri
tidsskrift" . 

Der var indgivet underdanigt 
Andragende til "Kungl. Maj :t" 
om et Bidrag paa 1500 Kroner til 
Tidsskriftets Udgivelse for 1907, 
men der bevilgedes kun samme 
Be]øb som forrige Aar, nemlig 
1200 Kr. 

Tidsskriftet udk. med 6 Smaa
hefter om Aaret. 

I'iskerillndervisning. Kongeri
get Sachsens "Landeskulturat" har 
efter Anmodning fra den "Saksiske 
Fiskeriforening" erklæret, at en 
efter de f~rskellige Egne afpasset 

Undervisning Fiskeri og Fiske
opdræt kom i '3tand ved alle 
Landbrugsskoler i Sachsen og 
henstiller til de forskellige Land
brugs - Kredsforeninger at virke 
herfor. 

Odders akse. Som bekendt er 
Odderen et svært skadeligt Dyr i 
Forelbække og andre Fiskevande, 
og den er paa Grund af sin 
Forsigtighed ikke god at komme 
nær. 

,;Fiskeriforeningen i Finland" til
byder Odderjægere i dette Land 
Oddersakse af god Model, ind
købte i Tyskland, til Engrosind
købspris (omtr. 8 Kr.). 

Hvad man i Tyskland skal hSTe 
for Bækforeller! I· "Fischerei-Zei
tung" spørger en Fiskeriejer, der 
har en lille Damkultur med tilhø
rende Klækkeanstalt, blandt andet, 
om Damkultur overhovedet lønner 
sig, naar Bækforeller bliver solgte 
for Mark 2,50 pr. Pd. 

Der svares: 
Til en Pris af Mk. 2,50 pr. Pd. 

k3,Q. der endnu regnes paa Renta
bilitet, dersom Bækforellerne kan 
naa Portionsstørrelse i 2 Aar. 

Vi kan heraf se, hvilken Salgs
pris vi her i Danmark maa naa 
op til for Bækforeller for ikke at 
ødelægge dette Marked for Ty
skerne. 

En Pris paa under Mark 2,50 
pr. Pd. for Bækforeller vil blive 
regnet for Spotpris. 

Det vil med andre Ord sige: 
_ Vi maa op til omkring 2 Kr. 

pr. Pd. leverede fra Dam. 
Det kunde jo være rart nok at 

faa 2 Kroner pr. Pund! 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Ahorre 
Kl'cj)~ 

København. 13.-20. Juni. 
40~60 Øre pr. Pd. 
75-125 
40-60 
20-30 

300-450 ø. pr. 100 Stk. 
(D. F. T.) 

Berli n, 11>.-20. Juni. 
(Officiel Markedsberetuing.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, mellst., 
Gedde, smaa, 
Gedde, mat, 
Suder, store, 
Suder, store, melIst., 
Suder. mellst .. 
Suder, smaa .. 
Suder, usort', 
Brasen. lille, 
Aal, siore, 
Aal, store, meUst., 
Aal, mellst., 
Aal, smaa, mellst , 
Aal. usorL 
Karudse . 
Karudse, smaa, 
Karpe, 20er, 
Karpe. mat. 

80-115 Pr. pr. Pd 
62-90 
81-Il5 
66 - 91 
71-90 
80-86 
98-]04 -

102-130 -
.6-126 -
49-51 -

100-114 
105-124 
110-119 
J02-116 
90-113 -
60-87 

Sil 
79 

69-75 
Ispakkede Fisk: 

Foreller 
Foreller, II a, 
Karller 

70-80 
40-60 
44-00 

Ham borg, 16.-80. Juni. 
(Officiel Notering af FIskeridirektionen 

'Ved St. Pauli Fiskmrk.! 
. hpakkede Fisk; 

Aborre, Smali, . 10-37 Pf. pr. Pd. 
Sandart, smaa, 82 
Suder. store. 51 
Suder, smaa: 48 
Brasen. smaa 10-2il 
Ged(le, store, 45-87 

Gedde, smaa, . 60-98 Pf. pr. Pd. 
Laks 90-161 -
Laksforeller, IItore, 1I1i-16t-
I.Jaksforelll!!t', smaa, 101-168-
Foreller, store, 110-261 

. Foreller, smaa, 128-1'70 
Aal, store, 1)8-73 
Aal, smaa, 20 - 99 
Suder, store ,leyende), 82 

. IJeipzig. 
Ugens Gennemsnitspris, 

(Ved HofleYer.andør Fr. Wilh. I,inke.) 
Levende Fisk: 

Suder, store. 130 Pf. pr. Pd, 
Suder, smaa, 140 
Aal, store, HiO 
Gedde, usort., 110 
Foreller, smaa, 850 
Karudse store. 65 
Aborre, store, . 65 
Brasen. store. 65 -

Ispakkede Fisk: 
Gedde. URort., 81) -
Sandart, store, 100 -
Sandart, mellst" 85 -
Karudse. Bra sen og A borre 60 -

(Efter Fisch,.Zeit.) 

Annoncer. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I~under8kov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæ~-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte-

I fisk af Karper og Suder 

I til absolut billigste ,ris er. 
I Portionsfisk og større Spisefisk af 

alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved ,som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre .for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

den .... 190. 

Navn:· ...... Stilling : ...... 

NB. 
Postadresse: 

K u p o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Oalll1 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe P e 11 g e r o l' s e 11 d e l s e rscdbe. 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul Nors, Riue " 
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Telefon 126. Telefon 126. I Frisk,. frossen 
..... Dansk -.. . F · l f d . 

1orel-&ksport Compagni, I l S {e o e l~ 
Aktieselskab, Vejle, 

k ø b e r Spiseftsk til Eksport. 
Fiskene afhentes paa nærmeste 

Station i Speeialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os ! 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen. anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaende. 

NB. Æg, Yngel og Sætteftsk 
købes og sælges. 

S t O f, k r a f ti g, f o d e r 1J a n t 
Regnhueunge~ 

udfisket fra Dam, faas a 5 Kr. pr. 
1000 Stkr. paa Fiskeriet Lykkes
holm pr. Ellested. Fr. Jensen. 

faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

[-X.X.I-X-X-l.X.I-X-X-X_I_1-1,t-I-I-X-X-t-X-I-X.t.X.] 

Fi~k~ri~t i Vam~rnD 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sætteftsk 
ai ø r r e d samt Sætteftsk af 
__ Karper og Suder ...... 

?ortionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

Sydjydsk 
Damkultur ~risk frossen levende 

Fl!~~!~A~r Tisk leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sætteftsk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsftsk og 
større Spiseftsk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. .J ø r g e n s e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

til Aftagelse i Løbet af 
Sommeren. 

For prima friske 
Varer garanteres. 

r. ~. lItehlsen a Co., 
Fiskeeksport, 

Røgeri, Fryseri, 
Struer. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domasehke; 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

Tryk.t i ,Kolding Folkeblad". llogtrykkeri, Kolding. 
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Som sædvanlig er der fremkom
met en "Beretning om dansk Fersk
vandsfiskeri" i den officielle Fi
skeriberetning. Den falder i fire 
Afsnit: r. Frijsenvold Fiskegaard 
og Fiskeritilsynet ved Randers 
Fjord og Gudenaaen m. m. II. 
Udklækning og Opdrætning. Ud
sætning af Yngel eller Ungfisk i 
Vandløb og Søer 1907. Damkul
tur. III. Udbytte' af Fiskeriet i 
fri Vande 1907. IV. Forsøg og 
Undersøgelser 1907. Det sidste 
Afsnit er ny tilkommet, og paa det 
skal jeg af nærliggende Grunde 
ikke komme ind. 

I. 
Gudenaasfiskeriet, der først om

tales, er som bekendt ordnet ved 
en særlig Lov af d. 18. Maj 1906. 

I Følgen heraf er bl. a., at medens 
I det øvrige Land hidtil har været 

ganske uden Ferskvandsfiskeri
politi, saa har Gudenaa fire Fi
skeribetjente. Alene den Omstæn
dighed, at uer aarlig afgives ca. 
30 Politirapporter om Lovovertræ
delser, viser at Fiskeripolitiet ved 
Gudenaa er en Nødvendighed. Før 
der kommer et brugbart Tilsyn 
med Fiskeriet j Landets øvrige 
Vandløb, kan man ikke gøre sig 
noget Haab om at skaffe de med 
Loven af 1907 indførte Bestem
melser respekterede. Og om Be
stemmelserne er nok saa gode, 
gavner de dog kun lidet, hvis in
gen bryder sig om dem. 

Gudenaaen og dens Omraade 
indtager ogsaa i andre Henseender 
en Særstilling. Fredllingstiden for 
Laks og Ørred falder ikke sam
men med Fredningstiden i det øv
rige Land, men strækker sig fra 
den 15. Oktober til den 1. Januar, 
hvilket i Fremtiden let kan be
sværliggøre Kontrollen med mulig 
Eksport af Øi'red og Laks i Fred
ningstiden. 

Hvor stor Opgangen af Laks og 
Ørred har været i 1907 i Sammen
ligning med tidligere Aar kan des
værre ikke oplyses. Thi den Sta
ten tilhørende Frijsenvold Fiske-
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gaard, som ligger mellem Randers 
og Langaa, har nu Paabud om at 
holde Aaen aaben fra den 1. J an. 
til den 1. Juli, hvorved dens Be· 
tydning for Statistikken er bleven 
meget forringet. Fiskegaarden 
tjener kun til Fangst af Laks og 
Ørred, som enten straks igen ud
sættes eller først, naar de er af
strøgne; til midlertidig Opbevaring 
af Fisken findes store Hyttefade 
og en afspærret Gren af Aaen. 
Netop for at der kunde føres en 
virksom og for Fiskeriet i Aaen 
uskadelig Kontrol med Resulta
terne af Gudenaaens nuværende 
Driftsmaade, forekommer det en 
ønskeligt, at Fiskegaarden ikke 
var underkastet nævnte Paabud. 
Der udsattes i Fjor 152,000 Stk. 
Lakseyngel og 41,000 Stk. halvaars 
Laks. At der af en saadan Ud
sætning maa komme mange voksne 
Laks, kan næppe betvivles men 
Beviset mangler endnu for, at 
disse Laks kommer Gudenaaen 

. tilgodej det forekommer mig, at 
der er noget i Gudenaaslaksefiske
riets uregelmæssige Omvekslen, der 
kunde tyde paa, at Aarets Lakse· 
fangst ikke er direkte afhængig af 
de foregaaende Aars Antal Yngel,. 
med andre Ord, at det er muligt, 
at den i et Aar udsatte eller ad 
naturlig Vej klækkede Yngel ho
vedsagelig gaar op i helt andre, 
maaske udenlandske (svenske) 
Vandløb, medens vi saa til Gen· 
gæld et andet Aar faar Opgang 
ogsaa af fremmede' Laks. Gen
nem Mærkning med Sølvplader af 
de afstrøgne Fisk søges nogen 
Oplysning skaffet herom; men dels 
indsendes der meget faa Mærker 
al genfangede Fisk, dels kan det 
herved kun oplyses, om Fisk, der 

im Gang har leget i Gudenaa, 
søger tilbage til den igen, eller 
om de søger andre Steder. Kunde 
man mærke halvaars Fisk, var det 
muligt at faa at vide, om de f. 
Eks. søger op i de skaanske Aaer 
for at lege, eller om de alle ven· 
der tilbage til Gudenaa. Men en 
brugbar Mærkning af halvaars 
Fisk kendes desværre endnu ikke. 

. II. 

Under Beretningen om Dambru
genes Virksomhed lægger man 
Mærke til, at Laksen har givet 
den største Klækkeprocent; af 100 
Æg gav den 92 klækkede, medens 
Bækørreden gav 78 pCt., Regn
bueørred og Kildeørred 75 pCt. 
og Havørreden 73 pCt. Nu maa 
man ikke tro, at dette uden videre 
beviser, at Laksens Æg er de 
andres saa overlegne. Det er 
snarere et Bevis for, hvad god 
Behandling betyder for Æggene. 
De 380,000 Lakseæg afstrøges for 
største Delen paa Frijsenvold Fiske
gaard og de enkelte andre Steder, 
hvor Laks afstrøges, skete det paa' 
store Fiskerier med kyndig Betje
ning. Der var altsaa en Garanti 
for, at Lakserognen var vel af· 
strøgen og godt befrugtet. Til 
Klækning har den ligget paa et 
Antal af Landets bedre Klække· 
anstalter. Resultatet: 92 pCt. 

Havørreden derimod stammer fra 
meget forskellige Steder. - Fra 
Fjordfiskere . er den leveret i mer 
eller mindre ynkværdig Tilstand 
med stødt Snude og pjaltede Fin
ner efter et ufrivilligt Ophold i 
Ruse og Hyttefad. Fra Lejligheds
fiskere ved Aaerne er den leveret 
efter en ukyndig Behandling. Og 
Afstrygningen har langtfra altid 
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været god; ikke helt moden Fisk 
er bleven presset, endog nylig 
døde Fisk er bleven anvendt. Be-· 

. frugtningen har maaske ogsaa ladet 
noget tilbage at ønske, thi Hav-
0rredrogn anvendes paa de fleste 
Anstalter og ikke som Laksen kun 
paa de bedre. Resultatet: 73 pCt. 

Det er at haabe, at den ny Lovs 

Antal Antal 
Rogn +- øjl)eæg 

Bestemmelser vil føre til en Re
gulering af dette Forhold, thi man 
kan ikke frigøre sig for en Følelse 
af, at der hidtil har været ødslet 
med Havørredrogn. 

For at give et Begreb om den 
Mængde Rogn, der behandledes paa 
de i Beretningen nævnte Anstalter 
hidsættes her følgende Tabel: 

Antal Rogn 

I 
Antal Klække-

- beholdt Yngel 
behandlet eksporteret til Klækning j klækket procent 

Laks ....... 380,000 ° - 380,000 348,000 I 92% 

Havørred .... 6,075,000 -{- 1,350,000 - 3,468,000 3,468,000 73% 

Bæk~jrred .... 2,520,000 -+- ° - 2,520,000 1,955,000 78% 

Regnbueørred. 7,500,000+- 4,515,000 - 2,985.000 2,241,000 75% 

Kildeørred ... 1,526,000 -+- 235,000 1,291,000 962,000 75% 

I 18,001,000 6,100,000 11,901,000 I 8,974,000 
I 

Hvilken Anvendelse den klækkede Yngel fik, ses af den næste Tabel: 
.. .. - -

Af den klækkede Y ngeI blev nedenstaaende Antal 

sat til Opdrætning 
udsat 

i fri Vande a b a b 

1907 i Anstalternes i andre Ia1t i 
egne Dahune Damme Damme 

IJaks ........ 210,000 

Havørred ...• , 1,718,000 

Bækørred ..... 190,000 

Regnbueørred .. 4,000 

Kildcørred. . . . 400,000 

I 2,522,000 I 

. ')m Forholdet til Produktionen 
i 1905 siges der: "Det vil ses, at 
Antallet af behandlede Æg, af 
eksporterede Æg, af klækket Yn
gel og af Yngel udsat i Damme 
omtrent er det samme som i Fjor; 
derimod viser der sig at være en 
Forskydning i Forholdet mellem 
Anvendelsen af de forskellige Ar-

118,000 I O I Il 8,000 

1,349,000 388,000 1,737,000 

1,559,000 182,000 1,741,000 

1,909,000 379,000 2,288,000 

437,000 96,000 633,000 

I 6,357,000 _ 

ter, idet Kildeørreden - vistnok 
med god Grund - har tabt Ter
ræn, medens Bækørreden har haft 
Fremgang, til Dels paa Havørre
dens Bekostning, og særlig Regn
bueørreden viser et betydeligt Op
sving." 

Om Udsætning af Yngel og halv
aars Fisk oplyses det, at der er 
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udsat over halvtredje Million Stkr. 
Yngel og ca. 58,000 Stkr. halvaars 
Fisk. Disse Tal synes ved første 
Øjekast ret store, men naar man 
ser, at heraf falder alene 41,000 
Stkr. halvaars Laks paa Gudenaa, 
saa forstaar man Slutningsbemærk
ningen : " U d sætningen af Yngel i 
Vandløbene maa saaledes antages 
alt i alt at have været fuldt saa 
stor som i noget af de tidligere 
Aar; men da den ogsaa i Aar for 
en stor Del synes at være fore
taget ganske planløst og nærmest 
som en Følge af, at der har været 
mere Yngel i Anstalterne, end 
man selv kunde anvende eller faa 
solgt, er det i hvert Fald ikke paa 
Forhaand givet, at der herved er 
opnaaet noget af Betydning for 
Fiskeriets Ophjælpning. Som gen
tagne Gange tidligere omtalt er 
Vandløbenes Tilstand gennemgaa
ende saa lidt gunstig for Ynglens 
Trivsel, at man adskiHige Steder 
kun kan vente et godt Resultat af 
Udsætningen, saafremt man an
vender ældre opdrættede Fisk. ~ 
Men selv bortset fra disse Tilfælde, 
maa Udsætningen altid foretages 
efter en bestemt Plan og med 
største Omhu, ligesom man ogsaa 
maa være meget nøjeregnende 
med Ynglens Beskaffenhed. Det 
kan i denne Forbindelse omtales, 
at de sidste Aars Erfaringer paa 
Udklækningens Omraade har vist, 
hvilken indgribende Betydning 
Rognens og Ynglens Behandling 
under Klækningen har, og særlig 
synes de udmærkede Resultater, 
man har opnaaet ved den saa:
kaldte " Grllsklækning" at maatte 
tale for, at man efterhaanden gaar 
over til at fordre denne Metode 
anvendt overalt, hvor det som en 

Følge af Bestemmelserne i den ny 
Fiskerilov drejer sig om "Erstat
nings -Udsætninger", o: Vederlag 
til et Vandløb for de Indgreb, der 
af Hensyn til Fiskerianstalterne 
gøres i Fredningen." Daarlig Yn
gel kan maaske klare sig i en 
Dam, hvor den er beskyttet mod 
større Fisk og andre Fjender, og 
hvor den hjælpes paa alle mulige 
Maader med Foder og passende 
Vandstrøm; men hvem tror, naar 
han tænker rigtig over Spørgs
maalet, at der opnaas noget ved 
at slippe 10,000 Stkr. daarlig Yn
gel ud i en Bæk eller Aa. N aar 
man tænker paa, hvor faa af den 
naturligt klækkede Yngel, der op
naar at blive madnyttig Fisk, 
skønt den naturligt klækkede Yn
gel vel ikke staar tilbage for den 
bedste kunstigt grusklækkede i 
Styrke, saa maa man antage, at 
af den daarlige Yngel, der udsæt
tes i frit Vand, bliver der næppe 
nogensinde en voksen Fisk. Det 
er bedst at stille sig den Slags 
Ting klart for øje. 

Om Udfaldet af Opdrætningen 
viser de indsamlede Oplysninger, 
at der er en betydelig Forskel paa 
de forskellige Ørredarters Dødelig
hed i den første Sommer. Lige
som under Udklækningen og vel 
af de samme Grunde var Dødelig
heden lille for Laks og stor for 
Havørred. henholdsvis 53 pCt. og 
77 pCt.; mindst Dødelighed viser 
dog Regnbueørreden med 50 pCt., 
medens Bækørredens og Kilde
ørredens Dødelighedsprocent er 
64 og 58. 

Hvor forsvindende lidt der i 
Grunden arbejdes med andre Fisk 
end Ørredfisk ses bl. a. af, at Be
retningen . om "Andre Fisk" O; 



313 Ferskvandstlskerlblrtdct 814 

Gedde, Aal, Karpe og Suder, kun 
omfatter en lille Side. Baade for 
. Karpefiskene og Gedden var det 
kolde 1907 selvfølgelig et daarligt 
Aar, og Tillægget af Karpeyngel 
var meget knebent. Kun fra tre 
Steder oplyses det, at der er udsat 
Aal, men paa disse Steder har man 
ogsaa grebet Sagen ordentlig an. 
I Sjæl Sø udsattes 102,000 Stkr. 
Aalefaring og 500 Pd. større Aal, 
i "Lammefjordssøen " over 100,000 
Stkr. Aalefaring og 7480 Pd. Un
dermaalsaal og i Saltbækvig ca. 
50,000 Stkr. Aalefaring. 

(Fortsættes.) 

C. V. Otterstrøm, 
Magister. 

Beretning fra Fiskeristationen.*) 
-0-

Fiskeristationens Virksomhed har 
dels bestaaet i Afholdelsen af for
skellige Forsøg, gennem hvilke en
kelte Spørgsmaal af Interesse for 
Damkulturen er søgt besvarede, 
dels Undersøgelser af forskellig 
Art af Materiale (særlig Fisk) ind
sendt til Stationen, i Almindelig
hed til Oplysning af, hvorvidt de 
indsendte Fisk led af nogen for 
Praksis betydende Sygdom. 

1. Forsøgene. 

"Der er udført tre Rækker For
søg. Den første var Klækning af 
Ørred- og Lakseæg under forskel
ligartede Betingelser; den anden 
omhandlede Spørgsmaalet: "Hvil
ken Indflydelse paa Ynglens U d
vikling har en stærkere eller sva
gere Besætning pr. m. 2?"; den 

*) Uddrag af Beretning om Dansk 

Ferskvandsfiskeri 190i af J. Chr. 

L. Løfting. 

tredje Forsøgsrække skulde tjene 
til at oplyse Forholdet mellem 
Brugbarheden af to Slags Fiske
foder. Desuden blev der fore
taget et' enkelt Forsøg med den 
kendte Metode til Ødelæggelse af 
Grønalger ved Hjælp af Blaasten. 
(Cu S. O.) 

1. Den 31. Oktober 1906 ind
lagdes 20,000 Ørredæg (Havørred) 
og 10,000 Lakseæg; de klækkedes 
til at begynde med under ens
artede Forhold, og efterat de om
kring den 8. Marts 1907 var be
gyndt at blive øjneæg, anbragtes 
de den 23. Marts i forskellige 
Forsøgskasser. Forsøget falder i 
to Afdelinger a. og b.; i Afdeling 
a. klækkedes Æggene i alminde
lige, gammeldags Trærender med 
indsatte Bakker, og i Afdeling b. 
anvendtes den moderne Grusklæk
ning. 

a. Det var Meningen at under
søge Virkningen af Lys og Mørke 
under Udklækningen og Larvaltil
standen samt af Fodring og Ikke
Fodring i Larvaltilstandens sidste 
Afsnit. Derfor holdtes i denne 
Forsøgsrække nogle af Klække
bakkerne omhyggeligt tildækkede, 
medens Lyset havde fri Adgang 
til andre. Fuldstændig Ro kan 
man ikke skaffe, naar Bakkerne 
skal besættes nogenlunde normalt; 
thi et dagligt Eftersyn er. da nød
vendigt for at opdage de døde 
Æg og Unger; men maaske dette 
Forhold lod sig afbøde ved at be
gynde Fodringen saa tidligt som 
muligt; thi det er vel netop en 
Følge af den hyppige Foruroligelse 
og den dermed følgende Anven
delse af Muskelkraft, at Ungerne 
saa hyppigt opbruger deres Blom
mesæk uden dog at have naaet 
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den Størrelse, som Yngel klækket 
under naturligere Forhold har, 
naar den første Gang viser sig 
over Stenbunden, i hvilken den 
har ligget skjult og uforstyrret 
har kunnet anvende Blommesæk
kens Indhold til Størrelsesfor
øgelse. Derfor fodredes der i 
nogle af Bakkerne med Miltvand 
fra det Tidspunkt, Ynglen rejste 
sig op, medens der i andre Bak
ker slet ikke fodredes, før Blomme
sækken var helt opbrugt. 

Den 8.-12. April klækkedes næ
sten alle Æggene. Vandtempera
turen, der hidtil havde været under 
9 Gr. Celsius, steg nu betydeligt 
og var i Maj 8-17 Gr. Da til
med Anstaltens Filter var meget 
daarligt, opstod der midt i Maj 
et hæftigt A ngreb af Costia og 
Cyclochaete, som i Løbet af kort 
Tid dræbte næsten hele Yngelbe
standen, saaledes at, da jeg kom 
til Stationen og overtog Ledelsen 
af Forsøget, der hidtil var bestre
det af Fiskernesteren, al Ynglen i 
de to Trærender saa at sige var 
død. 

Denne Del af Forsøget fik alt
saa en Retning, som ikke var til
sigtet; men som langt fra var uden 
Værdi. Den blev en fortræffelig 
Illustration til Fiskeriteoretikernes 
Paastand om Forkasteligheden af 
de gammeldags Klækkernetoder, 
hvilken Paastand mange Prakti
kere herhjemme har saa ondt ved 
at tro paa. I hver af de to Træ
render, i hvilke Klækkebakkerne 
stod, angrebes først de nederste 
Bakkers Indhold. Med den sti
gende Vandtemperatur formind
skes Vandets Iltholdighed, medens 
samtidig Organismernes Iltforbrug 
stiger j da Ynglen er i rask Vækst, 

stiger dens Iltforbrug ogsaa af 
den Grund fra Dag til Dag; Van
det mister følgelig en Del af sin 
Ilt ved at passere Klækkebak
kerne, og er Rækken lang, kom
mer Ynglen i de sidste Bakker til 
at lide Iltmangel, noget der erfa
ringsmæssigt begunstiger Angre
bet af de fleste Parasiterj selvom 
Iltmanglen ikke virker kvælende 
paa Fiskeynglen, er den altsaa 
alligevel meget farlig. I Renderne 
vil Foderrester og Ekskrementer 
flyde fra Bakke til Bakke, og 
dette gaar naturligvis mest ud 
over de nederste i Rækken, og i 
stigende Grad med Ynglens Vækst. 
Endelig vil et ~vagt Angreb f. Eks. 
af Costia, som Ynglen i de øverste 
Klækkebakker overlever paa Grund 
af de derværende relativt gunstige 
Forhold, ikke kunne undgaa at 
smitte Ynglen i de nederste Bak
ker, hvor Forholdene er ugunstige. 
Saadan vil Forholdet altid mer 
eller mindre blive, hvor man an
vender de nu saa brugte Træren
der, sorn hver indeholder mange 
Klækkebakker; eller hvor man i 
det hele taget holder fælles Vand
forsyning' for flere Klækkebakkerj 
og der vil man altid kunne resikere, 
at det gaar ligesom i dette For
søg. Een Gang begyndt i de ne
derste Bakker, aad Sygdommen 
sig op imod Strømmen og øde
lagde Indholdet i den ene Bakke 
efter den anden." 

Foranstaaende er et temmelig 
udførligt Uddrag af nævnte Be
retning af Hr. C. V. Otterstrøm. 
Det mislykkede Forsøg antager 
han navnlig' skyldes de uheldige 
Forhold, hvorfor han mener, at 
den planlagte Forsøgsrække ikke 
kan gennemføres. 
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Han skriver herom: 
"Hvor ønskeligt det end kunde 

være at gennemføre den planlagte 
Forsøgsrække, saa kan man dog 
under de nuværende Forhold lige
saa godt undlade at forsøge der
paaj thi den første Betingelse for, 
at man gennem Forsøg skal kunne 
angive forbedrede Metoder til U d
klækning af Salmonideæg, er, at 
man til sin Raadighed har Vand
forhold, der kan maale sig med, 
hvad man kan skaffe i en god 
Udklækningsanstalt. Rent Vand, 
helst Kildevand, maa man have, 
og det maa nødvendigvis kunne 
ledes til hver Bakke for sig; Ren
der til mange Klækkebakker med 
fælles Vandforsyning er ganske 
uanvendelige til Forsøg, ligesom 
de i Virkeligheden er urationelle 
til praktisk Brug." 

Hr.Otterstrøm gaar derefter 
over til at beskrive Forsøg b. 
med den anvendte moderne Grus
klækning og dettes Udfald. Dette 
skal blive omtalt i et følgende 
Nummer af Bladet. 

Til Slut vil vi tillade os at til
føje nogle Bemærkninger til det 
meddelte Fprsøg. 

Naar Hr.Otterstrøm anker over 
de daarlige Forhold, hvorunder 
Forsøget gjordes, saa forekommer 
det os, at det for en Del er uden 
Grund. Han meddeler nemlig, at 
Æggene klækkedes n æ s t e n a Il e 
den 8.-12. April, altsaa trods det 
daarlige Filter og Klækkevand og 
trods det, at Klækkebakkerne 
havde fælles Vandforsyning. Det 
synes os netop at være et Bevis 
paa, at Klækkevandet har været 
ret godt, og at den gamle Metode 
med det gamle Apparat er meget 
brugelig til Klækning. Der-

imod viser Forsøget, at Forhol
dene ikke egnede sig for den u d
klækkede Yngel. Men behøver 
man derfor at kassere det gamle 
Klækkeapparat og den anvendte 
Fremgangsmaade? Kan der ikke 
findes paa Midler til at hindre, at 
den udklækkede Yngel dør, naar 
den som her er henvist til at leve 
under særligt uheldige Forhold? 
- At fjerne Ynglen fra Klække
bakkerne, efterhaanden som de 
slipper ud af Ægget, eller vente 
dermed, indtil de alle er udklæk
kede, kan der ikke være Tale om. 
Derimod kan det lade sig gøre at 
fjerne dem fra Bakkerne en kort 
Tid før Y nglens U dslipning af 
Ægget. Den Fremgangsmaade be
nyttes f. Eks. ved H a u g a a r d 
Kultur. 

Vi skal omtale Fremgangsmaa
den der noget nærmere. 

Da vi kender Vandets Tempera
tur i Klækkeapparatet under Klæk
ningsperioden, ved vi, paa hvilket 
Tidspunkt Ynglen omtrent vil 
slippe ud. Kort Tid før dette 
sker, tages Æggene af Klække
bakken og lægges i en Kasse, 
paa hvis Bund der er lagt et Lag 
Smaasten i en Højde af 2 til 3 
Tommer. Æggene lægges paa 
Stenene i et saa tyndt Lag, at de 
ikke ligger ovenpaa hinanden, 
naar de efterhaanden falder ned 
mellem Stenene. Kassens Stør
relse maa derfor rette sig efter 
det Antal Æg, der skal anbringes 
i den, og Antallet af Æggene igen 
efter den Dams Størrelse, hvori 
Kassens Yngel skal udsættes. 
Kassen er lukket og anbringes i 
Dammen i en passende Afstand 
fra Indløbstuden. I den Ende af 
Kassen, der vender mod Indløbet, 



819 FerskvandsHskerlblltdet 320 

er der en Spalte, der gaar over 
hele Bredden, og som er forsynet 
med tæt Traadvæv. I dim anden 
Ende, den nederste, er der ogsaa 
over hele Bredden en Spalte, der 
er betydeligt større end den i 
Forenden, men denne er aaben 
og ikke forsynet med Traadvæv, 
da det er gennem denne Aabning, 
den udklækkede Yngel skal for
lade Kassen. Spalternes Størrelse 
skal naturligvis rette sig efter den 
Strøms Størrelse, der skal passere 
gennem Kassen. 

Hr.Otterstrøm skriver i sin Be
retning: "Den naturligt udklæk
kede Yngels bedre Kvalitet synes 
at skyldes følgende tre Faktorer, 
som ikke findes under de i Ud· 
klækningsanstalterne anvendte For
hold: 1) Mørke, 2) absolut Ro og 
3) isoleret Beliggenhed af Æggene. 
N aar man betænker, at nogle af 
Klækkehusene er indrettede paa 
at kunne tage 2-3 Millioner Æg, 
indser man, at det sidste Punkt 
ikke vil være let at imødekomme." 

Ved Haugaard Kultur er der en 
meget stor Klækkeanstalt ; men 
ved den her skildrede Fremgangs
maade er det dog lykkedes at til
vejebringe de nævnte tre Faktorer 
netop i den mest kritiske Tid un
der Yngleperioden, hvad der og
saa fremgaar af Hr.Otterstrøms 
Forsøg, at denne Tid er. Den an
vendte Fremgangsmaade ved Hau
gaard Kultur har derfor ogsaa 
faaet til Resultat, at der udklæk
kedes stor, kraftig og modstands
dygtig Yngel, hvad der er konsta
teret ved den fortsatte Opdræt. 
Det kan tilføjes, at Dødeligheden 
efter Udsætningen af Æggene i 
Kasserne heller ikke var stor. 

Der maa endnu tilføjes, at der 

naturligvis var sørget for tilstræk
kelig Naturnæring for den udklæk
kede Yngel i de Damme, hvori 
Kasserne med Æggene blev ud
satte. Her var nemlig anlagt 
baade Skyggebede og Gødnings
bede. 

Som sagt: Vi har ved Haugaard 
Kultur ved denne Fremgangsmaade 
hidtil naaet udmærkede Resultater. 

Det er nok muligt, at det var 
bedre i Stedet for Spalten paa 
Forenden at lade Kassens Bund 
være en gennemhullet Zinkplade, 
saaledes at Æggene fik Under
strøm i Stedet for Overstrøm. -
Kassen skal i hvert Tilfælde an
bringes paa Pæle, nedrammede i 
Dambunden. 

Det er selvfølgeligt, at Dammen, 
hvori Ynglen fra Kassen slipper 
ud, ogsaa maa være ren, for at 
Spædynglen ikke efterhaanden skal 
gaa til Grunde. 

Vi mener altsaa, at de gamle 
Klækkeapparater med Klækkebak
ker med fælles Vandforsyning godt 
kan bruges til Klækning. Det er 
jo nemlig ikke alle Steder, Forhol
dene tillader at lade hver Bakke 
have sin egen Vandforsyning, hvad 
vi naturligvis indrømmer var det 
bedste. Men, som vi har omtalt, 
mener vi, at de gamle Apparater 
ikke egner sig til Opholdssted for 
den udklækkede Spædyngel, navn
lig fordi denne her vil savne den 
"absolute Ro", hvad den derimod 
vil faa ved den foran beskrevne 
Fremgangsmaade, hvor Æggene 
under den sidste Periode af Klæk
ningen og den udklækkede Spæd
yngel nyder alle Grusklækningens 
Fordele. 

Smi<1t Nissen. 
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Gedden! 
-o-

Den "Tyske Fiskeriforening" s 
Særudvalg for Sø drift holdt den 
30. Maj 1907 Møde i Dessau, og 
ved denne' Lejlighed indledede Hr. 
K ii h l en Forhandling "om Ged
den", særlig om dens Nytte og 
Skade i de forskellige Vande: 

"Nyttebringende er Gedden i 
• Søer, der er overfyldt med smaa 
Løjer og andre Hvidfisk, saa at 
disse derfor har en ringe Vækst. 
Dette er hovedsagentlig Tilfældet 
i dybere Søer og saadanne, der er 
fattige eller aldeles blottede for 
Vegetation. Da Gedden nutildags 
er en efterspurgt Markedsartikel, 
er dens Fredning meget at anbe
fale, for at Fangsten af den ikke 
skal forringes. Man freder den 
bedst ved ikke at fange dem for 
smaa og navnlig ved ikke at efter~ 
stræbe dem i Legningstiden. 

Skadeligt virker Gedden i flade 
Søer med Plantevækst, hvor Bra
sen, Løjer og Rødskalle vokser 
hurtigt og sædvanligt fanges i 
større Mængde, saa at de for 
Fiskeren har større Værd end 
Gedden. J eg holder det for ube
tinget nødvendigt saa vidt muligt 
at befri saadanne Søer for større 
Gedder. For at kunne dette, maa 
man om Efteraaret, naar Opvæk
sten er sunken, nogle Gange af
fiske den med Vaad. Derved bliver 
Gedden til sidst saa sky, at den ind
tager "Stade". Da tager man et 
Net af 3-400 M. Længde, afspær~ 
rer dermed en større Strækning 
og anbringer Ruser ved Enderne. 
Mellem Ruserne og Landet afspær
res ved Net. Derefter affiskes den 
afspærrede Strækning med Togger-

garn. Paa den Maade bliver Søen 
snart renset for store Gedder. Paa 
samme Maade fanger man ogsaa 
Brasen og Karper, naar de ikke 
vil lade sig fange med Vaad, hvad 
der navnlig er vanskeligt med 
Karper. Selvfølgelig er den sidste 
Metode kun anvendelig for smaa 
og mindre Søer, som har en Stør
relse af indtil 300 Hektar. Ved 
større Søer kan man kun bære sig 
saaledes ad, naar "man kan afspærre 
enkelte Søstrækninger, Bugter, som 
ved Halse staar i Forbindelse med 
Søens Hoveddel. " 

I Diskussionen betonede Hr. 
Fiseher von Mollard, at for 
et rationelt Fiskeribrug var det 
vigtigste Spørgsmaal, hvilken Stør~ 
relse der ved Geddens Plejning 
var den vigtigste. Efter hans Me
ning var det galt at udfange Stege~ 
gedderne af en Sø, selvom de 
ogsaa blev betalte med en god 
Pris. Derimod skulde de store Ged
der under alle Omstændigheder og 
med de til Raadighed staaende 
Midler udryddes. 

Hr. Kiihl vil ikke have Ged
der fanget under 1 til 11

/ 2 Pund; 
under den Grænse vil han under 
alle Omstændigheder frede Gedden, 
ubekymret om de høje Priser for 
Stegegedder. Med vidrnasket Garn 
kunde man godt og uden Skade 
fiske paa haard Undergrund; paa 
blød Grund er dette dog ikke til· 
raadeligt.· Her vilde med en vidrna
sket Sæk i Vaaddet aItfor mange 
Fisk blive beskadigede og øde
lagde. Han anbefalede igen den 
før omtalte Fangstmaade. 

Hr. Mahnkopf meddelte, at 
de dyreste Gedder i Berlin er 
Stegegedder fra 1/3 til 1/2 Punds 
Vægt pr. Styk; de koster ikke 
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mindre end Mark 1,50 pr. Pund. 
Gedder fra 1 til 11/ 2 Pd. pr. Styk 
var billigere, de indbragte kun 80 
til 90 PI. pr. Pund. Middelstore 
Gedder fra 2 til 6 Pund var bedre 
i Pris; men de var dog altid bil
ligere end Stegegedder. Gedder 
over 6 Pund var af langt mindre 
Værdi og kostede højst 50 til 60 
Pf., helt store endog kun 30 Pf. 
pr. Pund. Disse Priser gælder for 
døde Gedder; for levende Gedder 
erholdtes 10 til 20 Pf. mere pr. 
Pund. 

Under Diskussionen udtalte flere 
sig imod Dyrkning af Sandart i 
Søer. De var vanskeligere at af
sætte, medens der derimod altid 
var stort Begær efter Gedder, hvis 
Pris steg Aar efter Aar. Sandart 
kan derimod ikke altid i større 
Mængder afsættes til gode Priser. 

Fiseher von Mollard havde 
i, sin Tid plejet Sandart paa Ged
dens Bekostning; men dette var 
financielt set forfejlet. . 

(Vi bør derfor her i Danmark 
vist Ikke være altfor raske paa at 
indføre Sandart i vore Søer. 
Maaske dog enkelte Søer kan egne 
sig hertil.) 

Hr. Dr. Surbeck mente, at det 
ved Drift af Vande, der var rige 
paa Foderfisk, ikke burde hedde 
"Gedde e 11 e r Sandart", men me
get mere "Gedde o g Sandart". I 
Bayern gaves der saaledes Vande, 
i hvilke der var stor Sandartbe
stand uden Forfordeleise af Gedde
bestanden. 

Hertil bemærkede Hr. Mahn
k o p f, at der i Nordtyskland gaves 
typiske Geddevande, navnlig saa
danne med yppig Vækst af Vand
pest, hvor Gedderne er saa talrige, 
at enhver Fredning er overflødig. 

Her æder Gedden mangen Gang 
dens mindre Kammerater. Her er 
det helt forgæves at frembringe 
en sig selv opholdende Sandart-· 
bestand, da Sandartens Yngel Aar 
efter Aar bliver fortæret af Ged-
derne: 

. 
Hr. Dr. S e ligo mente, man 

kunde sige, at klare Søer med 
større Dybde ikke egner sig for 
Sandart, hvad derimod fladere Søer. 
med en rig Bestand med Fisk, der 
vedvarende holdt sig smaa, gjorde. 
For Overvintringens Skyld maa 
der dog fordres en vis Dybde; men 
hvilken? 

Hr. Mahnkopf kendte en Sø 
paa 200 Morgen med kun 11/ 2 

M. Gennemsnitsdybde og største 
Dybde paa 2 M., som havde en 
smuk og rig Sandartbestand. -
Tegeler Sø derimod, der var 1600 
Morgen stor og 17 M. dyb, havde 
kun Sandart paa de dybeste Ste
der, men ellers ikke. 

Hr. Dr. Briihl sluttede Diskus
sionen og udtalte, at det af denne 
var fremgaaet, hvor overordentlig 
lidt vi dog endnu vidste om Lev
nedsbeskrivelsen af de vigtigste dyr
kede Fiskearter ligesom af Lev
netskredsløbet i et Vand, og hvor
ledes det i den praktiske Drift 
skortede os paa det vigtigste og 
uundværligste Kendskab til drifts
lige Forholdsregler. 

U den en virkelig Fordybelse 
ved biologiske Undersøgelser vil 
Fremgang paa dette Omraade af 
Fiskeridriften næppe være at vente. 
Saadanne er nødvendige og maa 
med alle Midler tilstræbes. 
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Lystfiskeri. 
-0-

Om Behandling af Stang, Hjul 
og Line ved lan~e Udkast. 

(Sluttet.) 

Forinden jeg forlader det i nær
værende Artikel omhandlede Emne, 
skal jeg endnu tilføje følgende op
lysende Bemærkninger: 

Ved Udkast fra Hjulet bør Linen 
altid udfylde Hjulet helt, dog ikke 
saaledes, at Hjulets lette Gang 
hæmmes. Er selve Linen ikke 
lang nok hertil, kan man inderst 
paa Hjulet benytte en ældre, men 
endnu brugelig Line, som man 
knytter til selve Hovedlinen. I 
Almindelighed benytter Engelsk
mændene meget lange, indtil 100 
Meter lange Hjulliner for at kunne 
gøre lange Udkast; . men dette 
hænger formentlig. sammen med 
det i England og Amerika saa 
meget yndede Rekord-Sætteri, der 
mere har Værd som Reklame for 
Fabrikanter af Fiskerisager end 
for selve Fiskeriet. Dr. Heintz 
bruger aldrig mere end højst 40 
Meter Line, selv ved Fiskeri af 
de sværeste Fisk; men for at 
fylde Hjulet og til eventuel Re
serve, anbringer han en højst lige 
saa lang Reserveline inderst paa 
Hjulet. De flettede Liner besid
der nemlig en betydelig Elasticitet, 
og selvom det hænder, at en Fisk 
løber hele Linen ud, vil den, efter 
Dr. Heintz 20-aarige Erfaring, dog 
ikke sprænge Linen, idet denne 
giver saa meget efter, at Fisken 
ikke faar Held til at sprænge den. 
Man gør dog rettest i, saavidt mu
ligt at følge med Fisken i Løb, 
hvis man fisker fra Bredden, eller, 

hvis man fisker fra Baad, følge 
Fisken med denne. Hvad det 
gælder om, er, saavidt muligt at 
holde stram Line, og det kan man 
ikke, naar man har lang Line ude, 
hvilket ogsaa i andre Henseender 
er uheldigt, især hvor der er Strøm, 
idet man enten kommer for sent, 
naar man slaar til for at fæste 
Krogen i Fiskens Gab, eller Stø
det bliver for svagt som Følge af 
Afstanden, ligesom man løber den 
Risiko, at den lange Line sætter 
sig fast paa Bunden i Trærødder, 
Grene eller Bundgrøde, saa at alt 
Herredømme tabes over Fisken. 
Jeg har oftere haft det Tilfælde, 
at en større Ørred, efter at have 
taget Agnen, er faret afsted nedad 
Strømmen i rasende Fart. Jeg 
har da saavidt muligt fulgt den i 
Løb, idet jeg dog stadig ved at 
holde igen i Linen, dels ved Hjælp 
af Hjulets Fjeder, dels, om for
nødent, med venstre Haands Tom
mel- og Pegefinger har søgt at 
hæmme Fisken i dens Fart, indtil 
den har givet Køb, og jeg nar ' 
kunnet begynde at vinde Linen 
ind med Hjulet. 

En saadan Fart er en rask og 
interessant samt spændende Af
veksling i Fiskeriet. 

Endelig maa der stilles den For
dring til en Line, som benyttes til 
lange Udkast, at den besidder en 
vis Stivhed; men selvom Linen 
besidder denne Stivhed fra ny 
af, tabes den dog for en Del, 
naar Linen har været brugt en 
Tid. 

Engelskmændene benytter i den 
Anledning følgende Fremgangs
maade: 

De udspænder Linen f. Eks. 
imellem to Træer og gnider den. 
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med et Stykke Vaskeskind, som 
de indsmører let med Vaselin eller 
Hjortetalg ; derved bliver Linen 
igen stiv og vandtæt samt flyder 
lettere paa Vandet. 

En gamnwl LY8tjisker. 

Tysk Fiskesalgsforening. 
-o-

Den 18. Februar d. A. holdt 
"Foreningen for tyske Dambru
gere" Generalforsamling i Berlin. 
I Følge "Fischerei-Zeitung"s Be
retning om denne indledede C o e
ster ved denne Lejlighed en For
handling om: "Hvorledes lader 
Fiskeforbruget sig hæve, og hvilke 
Forholdsregler anbefaler sig for 
at sikre en passende Pris for en 
forholdsmæssig Afsætning af Fiske
produktionen ?" 

I sit indledende Foredrag udtalte 
Coester bl. a. følgende: 

"Nu, mine Herrer, Kardinalpunk
tet for Forelmarkedets hele mislige 
Stilling ligger i den uhyre Import 
af danske Foreller, og saa længe 
der fra Statens Side bliver nægtet 
os passende beskyttende Forholds
regler, kan vi ikke haabe, at den 
tyske Forelavl og med den hele 
Fiskeriavlerstandens Kaar skal 
kunne hæves, hverken i social 
eller organisatorisk Henseende, 
eller med Hensyn til Opdræt. 
Netop ved Afsætning af Forelpro
duktionen er vi saa meget mere 
henviste til Detailhandelen, som Bu
tikshandelen er et vigtigt Bindeled 
mellem Producenten og Konsu
menten; men ved disse Forhold 
gør jo Engroshandelen med os, 
hvad den vil; idet den fuldstæn
digt afskærer os fra denne For-

. bindeise. " 

Derefter henviser Co ester til det, 
han paa samme Sted udtalte i 
Fjor om dette Forhold; og til 
sidste Nr. af " Fisch.-Zeit. ", hvor 
han udførligt har gjort Rede for 
sit Standpunkt; og han mener, det 
er nødvendigt, at disse Tilstande 
ses i sit rette Lys, da det nu ikke 
er at forudse, om der ikke om ti 
Aar kan fremstaa endnu mere 
faretruende Konkurrence, f. Eks. 
fra Sverrig. 

Der fortælles om Cato, den be
rømte romerske Senator, at han 
endte alle sine Taler i Senatet 
med de Ord: "Forresten mener 
jeg, at Kartago bør ødelægges." 
Det lader til, at Coester ikke kan 
tale ved et Fiskerimøde, uden at 
han kommer med sit: Forresten 
mener jeg, at den danske Forel-
Import bør ødelægges. . 

Det er det, der efter hans Me
ning skal arbejdes paa, og dermed 
samtidigt paa at uskadeliggøre al 
anden Konkurrence, som senere 
kunde fremkomme fra andre Lande, 
t Eks. Sverrig. 

Men heller ikke Karpepriserne 
er tilstrækkeligt høje. Her er det 
igen Engroshandlerne, der løber 
af med Profiten. Her kan da 
Coester ikke beskylde Danskerne 
for, at de ogsaa ødelægger dette 
Marked for dem ved at sælge 
disse Fisk til Spotpris til Engros
handlerne. Skylden er nok de 
tyske Fiskeproducenters egen for 
Størstedelen. 

For at raade Bod paa disse mis
lige Forhold, foreslaar Co ester, at 
der skal arbejdes paa, at Fiske
forbruget kan øges.' Han siger: 
Hvorfor skal alene Berlins og 
Hamborgs tre Millioner Indvaanere 
komme i Betragtning som Hoved-
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konsumenter? Hvorfor skulde ikke 
ogsaa Forbruget kunne øges i de 
øvrige Byer, der tæller en Befolk
ning paa mere end 50 Millioner? 
Han vil endvidere, at der skal ar
bejdes paa, at Fiskeproducenterne 
og Fiskekonsumenterne kan finde 
hinanden og til fælles Fordel und
gaa Engroshandlerne. Men dette 
kan kun ske ved, at de tyske 
Dambrugere danner en stærk Or
ganisation og opretter en F i s k e-

, Salgsforeuing, 
"Engroshandlerne staar organi

serede", siger han, "vi maa kon
sekvent ogsaa organisere os. Tryk 
frembringer Modtryk." 

Men det er nemmere sagt end 
gjort; det har vi erfaret her i 
Landet. Det er ikke at løbe til at 
organisere et Lands Fiskeprodu
center, bl. a. til Dannelse af en 
Fiskesalgsforening. Det Kraver 
stillet til os fra tysk Side, og det 
har vi nu længe arbejdet paa uden 
tilsyneladende at være kommen 
Maalet ret meget nærmere. Det 
bliver nu interessant at se, hvor
vidt Tyskerne magter Opgaven. 
Tyskerne er alt andet end be
kendte for deres Enighed. Men 
hvem ved, om de alligevel ikke 
ogsaa i det Stykke bliver vore 
Læremestre. Vi er jo i saa mangt 
og meget vante til at humpe bag
efter dem! Men det er sikkert 
nok, at lykkes det baade her og 
der paa Grundlag af stærke Or
ganisationer at danne Fiskesalgs
foreninger, da er derved Midlet 
naaet til i det mindste en Tid at 
skrue Fiskepriserne paa de om
talte Fisk i Vejret. 

Sammenslutning 
af 

Fiskeproducenter og Kaldsfiskere. 
-0-

Hr. Oscar Coester har i Be
gyndelsen af dette Aar i "Fisch.
Zeit." advaret sine Landsmænd 
mod at slutte sig til en Forening, 
som der for Tiden arbejdes paa 
at faa oprettet, nemlig "In ter
essen verband deutscher 
Z il c h t e r" , og derimod raadet 
dem til at slutte sig til den alle
rede eksisterende "Ve r e i n d e u t
scher Teichwirte", som for 
nogle Aar siden var sunken ned 
til at have et Minimum af Midler, 
men som ved daadkraftige Mænds 
Arbejde, som f. Eks. den tidligt 
døde populære Præsident S c h i r
mer, igen er bleven hævet saa
ledes, at alle Blikke fra vide 
Kredse nu forventningsfuldt ser 
hen til denne Forening. "Vor øko
nomiske Stilling kræver", siger 
han, "for Fremtiden en storslaaet 
Organisation. Kun med en saa
dan lader der sig opnaa noget. 
Derfor skal man slutte sig til den 
bestaaende "Verein deutsche Teich
wirte", for at den kan blive stærk 
og alsidig og hæve dens Medlem
mers økonomiske Stilling. Enig
hed gør stærk!" Og han raader 
Kaldsfiskerne til ogsaa at· slutte 
sig til denne Forening. "Hvad 
er en Kaldsfisker ?" spørger han; 
og han svarer: Kaldsfiskeren er 
nutildags Producent, han maa saa 
og høste ligesom Dambrugeren, 
han har mangen Gang forbundet 
sit Fiskeri med Damkultur eller 
staar i inderlig Vekselvirkning 
med denne Driftsgren. Kalds
fiskerens økonomiske og social-
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politiske Stilling er altsaa den 
samme som Dambrugerens. Der
for skal Kaldsfiskerne mere og 
mere slutte sig til nævnte For
ening. En saadan fælles Forening 
kunde saa komme til at omfatte 
Tusinder af Medlemmer og der
ved vinde en vidtgaaende Indfly· 
delse. 

Men for at virkeliggøre denne 
Bevægelse maa populære Mænd 
medarbejde, og det Mænd, der 
ikke alene ved Besked i Palads 
og Parlament, men ogsaa i Fiske
rens Hytte. Kun saadanne Mænd 
behøver vor Tid!" 

Foranstaaende er et kort Ud
drag af Coesters Artikel. 

Af Navnet "Vereins deutscher 
Teichwirte" kan man se, at denne 
Forening fra først af kun har 
taget Sigte paa Damkulturen og 
dens Udvikling; men nu i sin 
haarde Nød drives til at kalde paa 
Kaldsfiskerne ved Søer og Vand
løb. Her har vor "Ferskvands
fiskeriforening" aabenbart et stort 
Fortrin for den nævnte tyske For
~ning, idet vor Forening ikke er 
baseret udelukkende paa at frem
hjælpe Damkulturen, men meget 
mere paa at fremhjælpe Fersk
vandsfiskeriet i det hele taget,. ja 
gaar endogsaa ud paa for visse 
Fiskearters Vedkommende at frem
hjælpe Fiskeriet og dets Udbytte 
for Fiskerne ved Fjord og Hav, 
og vor Forening er ubeskeden nok 
til at smigre sig med, at den alle
rede har udrettet ikke saa lidt til 
vort Ferskvandsfiskeris Udvikling. 
Men vi skal villigt indrømme, at 
vi kun staar ved Begyndelsen; det 
største og sværeste Arbejde ligger 
for. Vi er af samme Mening som 
Hr. Coester, at uden en stærk og 

omfangsrig Organisation af vore 
Ferskvandsfiskere lader der sig 
kun lidet udrette, og det vil da 
tage lange Tider, inden der kom
mer Fart i Udviklingen. En For
ening, der omfatter Tusender af 
Medlemmer, vil være i Stand til at 
hæve Fiskernes og Fiskeriejernes 
økonomiske Stilling; thi Enighed 
gør stærk. 

U d fra denne Betragtning har vi 
derfor ogsaa her i Bladet gjort 
Opraab i den Retning for om mu· 
ligt at faa større Tilslutning til vor 
Forening, særlig af Fiskeriejere og 
Fiskere ved Søer, Aaer og Fjorde, 
ligesom vi ogsaa i andre Blade 
har agiteret for Sagen. 

mandede Meddelelser. 
-0-

Ferskvandsfiskeriforeningen. 
Foreningens Bestyrelse har valgt 

Hr. Landstingsmand Joh. Laurid
sen, Vejen, til Næstformand. 

Tysklands Ind- og Udførsel af 
Ferskvandsfisk i første F'jerding

aar af 1908. 
Indførsel: Levende Karper for 

449,000 Mark. Andre lev. Fersk
vandsfisk 397,000 Mk. Andre ikke 
lev. Ferskvandsfisk 1,922,000 Mk. 

Udførsel: Levende Karper for 
46,000 Mark. Andre lev, Fersk
vandsfisk 78,000 Mk. Andre ikke 
lev. Ferskvandsfisk 740,000 Mark. 

lalt er indført af F i s k i det 
forløbne Fjerdingaar ca. for 2,162 
Millioner Mk. og udført for 1,659 
Millioner Mark. 

(Deutsche Fisch.·Zeit.) 

Fiskemarkedet. 
-0-

København, 28. Juni til 4. Juli. 
40-65 Øre pr. Pd. 
75~ 120 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

40-~65 

20-30 
250-350 ø. pr. 100 Stk. 
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Ham borg, 29. Juni til 4 .. Juli. 
Ispakkede Fisk; 

Aborre, smaa, 19-40 Pi. pr. Pd. 
Sandart, smaa, 48 
Brasen. srnaa, 10-29 
Gedde,' store, 43 - 81 
Gedde, smaa, 60-80 
Laks 124-156 -
Laksforeller, store, 116-156 
Laks foreller, smaa, 47-139 -
Foreller, store, 150-160 -
Foreller, smaa, 45 
AaJ, store, 50-99 
Aal, smaa, 50 -57 

Levende Fisk: 
Aal, store, 
Aal, smaa, 

79-91 Pf. pr. Pd. 
56 

Leipzig. 
(Ved Hofleverandør Wilh. Linke.) 

I"evende Fisk: 
Ruder, store, 
Suder, smaa, 
Aal, store, 
Gedde, nsort., 
Foreller, smaa, 
Karudse. store, 
A horre, store, 
Brasen, store, 

120 Pf. pr. Pd. 
150 -
150 -
110 
350 -
60 
60 
60 

Ispakkede Fisk: 
Gedde, usort., 00 
Sandart, store, 110 
Sandart,· melIst.,· 90 
Karudser, Brasen og 

A borre, store, 60 -

B e r I i n, 29. J nui til 4. J nlL 
(Officiel Notering.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde store, 
Gedde, store, melIst., 
Gedde, mat, 
Aborre 
A borre,. smaa, 
Suder, store, 
Snder, store, melIst., 
Suder, smaa, . 
Suder, nsort, 
Brasen 
Aal, siore, 
Aal, store, melIst., 
Aal, mellet., 
Aal, smaa, 
Aal, smaa, mellst, 
Aal, nsort., 
Karudse 
Karndse, smaa, 
Karpe, 4Oer, 

88-104 Pf. pr. Pd. 
74-88 
68-94 
70- 96 -
65-74 
54-69 -
77-108 -
76-82 -
94-114 -
56-97 
56-63 
93-113 -

100-117 -
107-116 
59-95 
90-112 -
82-110 -
56-89 -

50 
90-105 -

IlJpakkede Fisk: 
Foreller, II a, 70-101 Pf. pr. Pd. 
Laks, II a, 75-119 
Lab, store, 95 -106 -
Laks, smaa, 88-118 -

Sandart, mellemst., 
Randart. smaa. 
Aborre· . 
Aborre, smaa, 
Gedde 
Gedde, store, mellst., 
Gedde,- melIst., 
Gedde, smaa, 
Aal 
Aal, store, 
A al, store, rnellst., 
Aal, smaa, melIst., 
Aal, mellemst" 
Aal, smaa, 
A al, usort., 
Karper 
Karndse 

95 
79 
43 
31 

48-72 
50-51 
05-68 

80 
62-75 
90-101 
90-96 

66 
78 85 

43 
40-76 
50-60 

41 

Annoncer. 

F i S k e r i e t " A a l y k k e " 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg , Yngel 
og Sættefisk af Bæk M

, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisli: af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

I~'risk, fros~en 

Fiskefoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

Fi~k~ri~t i Vamurnn 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ..... 

?ortionsffsk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 
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......................... ·1 Tele.r:.!.26D·aUSkTe= 126. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... -...... 

Rnssisk-Degra Smørelse IYorel·8ksport eompagni, 
(eget Fabrikat) 

gør alt Lædertøj fuldstændig 
van d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

PrØv den, - men efter Brugsanvisnin
gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. Faas i Daaser 
1/11 1/2 og li4 til henholdsvis 1 Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, - saadanne Bøtter leveres 
em ballage- og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser porto· 
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

· ........................ . · ........................ . 

Aktieselskab, Vejle, 

k ø b e r Spisefisk til Eksport. 
Fiskene afhentes paa nærmeste 

Station i Speeialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os ! 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaende. 

NB. Æg, Yngel og Sættefisk 
købes og sælges. 

S t O r, k r a f ti g, f o d e r \) a u t 
Regnbueungel, 

udfisket fra Dam, faas a 5 Kr. pr. 
1000 Stkr. paa Fiskeriet Lykkes- , 
holm pr. Ellested. Fr. Jensen. 

revende ~risk frossen 

.. TISk Fl!~H~~u~r 
Sydjydsk 

Damkultur 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 

,Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

til Aftagelse i Løbet af 
Sommeren. 

For prima friske 
Varer garanteres. 

J. fl. )tehlsen & CO., 
Fiskeeksport, 

Røgeri, Fryseri, 
Struer. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af· Blllk-, 
Regnbne- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

POl·tionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i .Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Indbo hl : Beretning fra Fiskeristatio- I dette Klarebassin stod en Zink~ 
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IUl.11dling. -- Blandede Meddelelser. lig Dybde; 1000 Laksøjneæg laa 
Fiskemarkedet. - Annoncer. her mellem to Lag Grus paa hver 

Beretning fra Fiskeristationen. 
-0-

(Jl'ortsættelse:) 

Vi skal nu efter Hr.Otterstrøms 
Beretning gaa over til Forsøget i 
Afdeling b., hvor den moderne 
Grusklækning anvendtes. Beret
ningen herom lyder saaledes: 

"Men i en tredje Række i Sta
tionens Klækkehus stod tre Zink-
kasser, der var indrettede til den 
saakaldte "Grusklækning" '. Nær
mest Tilløbet stod en Kasse, ind
rettet som et kalifornisk Trug 
med særlig dyb Inderkasse; paa 
dennes Traadvævsbund laa ca. 8 
Cm. Grus, paa hvilke~ 1000 Stkr. 
0jneæg var spredte og dækkede 
med ca. 8 Cm. Grus. Paa Grund 
af det daarlige Filter og Klække
vand kom denne Kasse til at virke 
som Klarebassin ; der aflejredes en 
Masse Mudder, og det er forstaae
ligt, at under disse Forhold klæk
kedes kun 1 pCt. Yngel; men det 
er derfor ogsaa berettiget, naar 
jeg ikke medregner dette Resultat 
ved Forsøgets Opgør. Nedenfor 

5 Cm. Tykkelse. Nedenfor igen 
stod en Zinkkasse uden Inder
kasse ; direkte i Kassen laa ca. 8 
cin. Grus, hvorpaa var lagt 1000 
Laksøjneæg, dækkede med ca. 8 
Cm. Grus. I de to første Appa
rater fa ar Æggene altsaa Under
strøm, i det sidste Overstrøm. 
Den 9. Juni taltes i Apparat Nr. 2 
900 Stkr. Yngel; Apparatet var 
nogenlunde rent, og Stenene var 
.ikke sortplettede, hvad de var i 
Nr. 3, som lugtede af Svovlbrint ; 
her var der 561 Stkr. Yngel. -
Endelig stod der andet Steds, 
hvor bedre Klækkevand var for 
Haanden, en Trækasse af den Art, 
som Hr. Inspektør Stainer havde 
konstrueret til Brug paa Villestrup 
Fiskeri; det er en temmelig dyb 
rektangulær Trækasse, hvor der 
er afgrænset et Indløbsrum for 
Vandet ved Hjælp af et Skod, 
som næsten naar Bunden; herved 
tvinges der Understrøm gennem 
Gruslaget i Kassens Hovedrum. 
Dette Gruslag bestod af ca. 8 Cm. 
i Bunden, hvorpaa '1500 Laks~ 

øjneæg lagdes, og derover 10-l1J 
Cm. Grus. I dette Apparat blev 
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Stenene ogsaa noget sortplettede; 
men der var kun en svag Svovl
brintlugt ved dem; der taltes 1103 
Stkr. Yngel. Resultaterne af disse 
Grusklækninger var saaledes i 
Nr. 2 90 pCt., i Nr. 3 56 pCt. og 
i Nr. 4 74 pCt. Apparatet med 
Overstrøm har altsaa givet det 
daarligste Resultat. Det vil sik
kert ogsaa være urigtigt at be
nytte Overstrøm, da Vandfornyel
sen saa næppe naar ned til Æg
gene; i Naturen faar Æggene vel 
nærmest Sidestrøm, og. enteh dette 
eller Understrøm bør Æggene 
have under Klækningen., I de to 
Apparater, hvor der gaves Under
strøm, er Resultaterne meget til
fredsstillende; thi den grusklæk
kede Yngel var den bakkeklæk
kede overlegen i Udvikling og 
Modstandsdygtighed. 

Saaledes endte dette Forsøg 
som et Bevis for Grusklækningens 
Overlegenhed over den anden an
vendte, og det bør opfordre Prak
tikerne . til at arbejde med Grus
klækning eller i hvert Fald til ikke 
at benytte de forældede Udklæk
ningssystemer. Vil man anvende 
Bakkeklækning, der endnu frem
byder den uomtvistelige Fordel, 
at den under gunstige. Forhold 
giver et ret konstant Udbytte, saa 
bør man i hvert Fald lade hver 
Bakke have sin egen Vandforsy
ning, der slet ikke passerer andre 
Bakker. Saaledes har Udlandets 
bedste Anstalter i mange Aar væ
ret indrettede. 

Men det fremdragne om Grus
klækningens Fordele har ikke blot 
Bud til Fiskeavlerne. Saa vist 
som 0rredfiskeriet i de fri Vande 
har Betydning for baade Salt
vandsfiskere og Lodsejere ved 

Vandløbene, saa vist er de ogsaa 
alle interesserede i 0rredbestan
dens Trivsel, og netop paa Grund 
af den almene Interesse, der knyt
ter sig til dette Fiskeri, værner 
Staten om det og sørger bl. a. 
for, at der aarlig udsættes en stor 
Mængde 0rredyngel i Vandløbene. 
Paa privat Initiativ udsættes Hge
ledes aarlig megen Yngel i frit 
Vand. Det har saaledes Betyd
ning for andre end Fiskeavlere. 
hvorledes .udklækningsanstalterne 
arbejder. " 

Et Par Bemærkninger til foran 
meddelte Forsøg. 

J eg tillader mig at gøre et Par 
Bemærkninger angaaende Dom
men, der er fældet paa Grundlag 
af Resultatet af Grusklækningen i 
de 4 Bakker. Det forekommeJ;' 
mig, at Forsøgene i de forskellige 
Bakker, naar der skulde udkomme 
et paalideligt Resultat, skulde være 
foretagne under de samme For
hold. Dette er imidlertid ikke 
sket. I Bakke Nr. 2, hvori der 
var Understrøm, var Over- og Un
derlaget af Grus kun 5 Cm. tykt 
hvert, medens der i Nr. 3, med 
Overstrøm, var et Over- og Under
Gmslag paa 8 Cm., og i det Sta
merske Apparat et Underlag paa 
8 Cm. og et Overlag paa 10-13 
Cm. Over- og Under-Gmslaget 
var altsaa af forskellig Tykkelse 
i alle tre Bakker. 

Af det Stamerske Apparat, hvor
til der efter Beretningen var bedre 
Klækkevand for Haanden, maatte 
man af denne Grund mindst have 
ventet et lige saa godt Resultat 
som af Bakken Nr. 2. I begge 
Bakker var der Understrøm j men 
uagtet det Stamerske var forsynet 
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med bedre Klækkevand, gav denne 
. dog ikke saa godt et Resultat som 
Bakke Nr. 2. Hvad er Grunden 
hertil? - Gaar vi ud fra, at de 
indlagte Æg i begge Bakker var 
af samme Godhed, og at de har 
faaet samme Tilsyn og Røgt, saa 
synes det, at det forskellige U d
fald har sin Aarsag i de forskel
lige Gruslags Tykkelse. Der er 
altsaa Sandsynlighed for, at det 
"Stamerske Apparat" vilde have 
givet et bedre Udbytte, dersom 
baade Over~ og U nder ~ Gruslaget 
havde haft en Tykkelse paa hver 
5 Cm., og det samme maa ogsaa 
formodes at være bleven Tilfældet 
med Nr. 3 (med Overstrørn), hvor 
begge Gruslagenes Tykkelse hver 
var 8 Cm. 

Af Udfaldet af de foretagne 
Forsøg ser det altsaa ud, som om 
det tyndeste Gruslag giver det 
bedste Resultat. Men herpaa tør 
dog ikke bygges, særligt da der 
ikke vides, hvordan Pasningen har 
været eller hvorledes Befrugtnin
gen er foregaaet. Det var imid~ 

lertid ønskeligt at faa Betydningen 
af Gruslagenes Tykkelse bedre op~ 
lyst ved nye Forsøg. 

Jeg har i forrige Nr. omtalt den 
Kombination af Klækning i gamle 
Klækketruge og Grusklækning i 
Damme i sidste Stadium af Klæk
ningen, som har været forsøgt ved 
Haugaard Kultur, og jeg skal 
ikke komme nærmere ind. paa 
Fordelene og Manglerne ved hver 
af de. omtalte Metoder. J eg vil 
indskrænke mig til at henvise til 
efterstaaende Artikel af Riickl. -
Jeg skal saa snart som muligt 
bringe et Referat af de' Forsøg, 
der er gjort af Klækning ved 
Hjælp af CementpJader med Riller 

i Forbindelse med et Gruslag, og 
deres Udfald. 

I næste Nummer fortsættes med 
Meddelelse af Hr.Otterstrøms 
andre interessante Forsøg. 

Smidt Nissen. 

P a a V il d s P o r. 
---o--

Med denne Overskrift har der 
for kort Tid siden staaet en Arti
kel af Hr. R il c kl i "Fisch.-Zeit." 
Det er med Hensyn til den anbe
falede Klækning i Grusseng, han 
mener, man er paa Vildspor. -
Han skriver, at de hyppigt mis
lykkede Udfald af Opdræt af Fo
relsættefisk skyldes for tidlig U d
sætteise af Ynglen, idet disse ud
sættes med Blommesæk og derfor 
oftest falder som Bytte for de 
talrigt lurende Fjender eller øde
lægges lidt efter lidt ved Forgift~ 
ning fra kunstige Fodermidler. -
For at forebygge disse mislykkede 
Udfald, raaber man nu: "Tilbage 
til Naturen!" som om saadan en 
i m i n e n t i n s t i n k t i v Handling 
af Hunforeller, at begrave det ny
lig befrugtede Æg i Sand og Grus, 
kan udgives for et V ær k af N a
turen. 

Dette Standpunkt er ikke 
m i n d r e e n d h e It f O r f e jl et. 
og dettes bogstavelige Ind
førsel i Forelavlen vilde 
b e t y d e e t T il b a g e s k r i d t. 

Forellen eller dens Æg, som i 
sig gemmer den hemmeligheds
fulde Spire, h'voraf der senere 
fremkommer et lille levende V æ
sen, er e t N a t u r v æ r k, d e r 
ikke kan efterlignes; men 
dette er ikke Tilfældet med N ed
gravningen af de befrugtede Æg. 
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Gennem Forstanden, som Men
nesket fremfor alle Skabninger er 
udrustet med, er det muligt at 
opnaa langt bedre Resultater end 
ved saadanne i n s t i n k ti v e Hand
linger, og dette for det meste 
paa en helt forskellig Maade 
end den, Mennesket har afluret 
Naturen. - Dette stadfæster den 
kunstige t ø r r e Befrugtningsme
tode mere end tilstrækkeligt. 

En prøvet Fagmand har sagt: 
"At ville indføre Klækning i Grus
seng i Praksis, er Dumhed", og 

. vi maa vente dermed, indtil den 
er bleven fuldstændig befriet for 
de mange Ulæmper, der tilhører 
den. 

Forøvrigt har Klækning i Grus, 
selvom den skulde resultere i 
større (?) Yngel, en meget under
ordnet Betydning for den egent
lige Opdræt; thi vi befinder os 
altid igen 'foran de to hidtil be
nyttede Veje - Ynglens Opfodring 
til det Stadium, i hvilket de alle
rede er i Stand til at erkende den 
truende Fare og saaledes undgaa 
eller undfly de talrige Fjender, 
eller den ulige mere resikable U d
sætteIse af den værgeløse Blomme
sæksyngel i det frie. 

Ved den forudgaaende Klækning 
i Grus er den første Maade van ske
liggjort, fordi Ynglen kun meget 
vanskeligt lader sig fange og mu
ligvis at ryste disse samt Gruset 
i Opdrætskassen, er næppe meget 
raadeligt. 

Derfor kan og skal vi ogsaa 
.lægge os de ved' Grusklækningen 
gjorte go de og b elæren d e Er
faringer paa Sinde, saaledes som 
selve Opfinderen, Dr. H e i n, an
tyder, ved den gamle, prøvede 
Klækning af Æg i Apparater uden 

Grus og uden Blaamuslingskaller, 
men uden at tage dennes omtalte . 
Ulæmper med i Købet, hvoriblandt 
efterstaaende synes at være de 
besværligste: 

1) Umuligheden af at bedømme, 
hvor langt Udklækningen er skre
den fremad. 

2) Tidsspildende, ja næsten umu
lig Udtagelse af klækkede Æg til 
Salg. 

3) Pinlig Uvished, om ved gun
stigt Udfald af Klækningen i det 
mindste den største Del af den 
udslupne Yngel kan arbejde sig 
gennem Gruslaget. 
. 4) Langt større Tab, end der er 
Tilfældet ved Klækning i gode, 
strømstærke Apparater, hvor Ta
bet ved ellers ulastelige Æg ikke 
udgør mange Procent, men kun 
nogle Promille. 

Derfor "Tilbage til Naturen", 
men med Ro og nogen Over
vejeise! 

Riickl giver derefter det Raad: 
"Skaf Æggene, der klæk

k e s, a l t i d d e n f o r n ø d n e 
Mængde atmosfærisk Ilt, 
mørke Ynglerum, saa me
gen Ro som muligt, og sørg 
for, at Ynglen i rette Tid 
faar sin naturlige Næring, 
smaa, levende Krustacer: 
C y c l o P s, D a p h n i e r osv." 

De tre første Fordringer opfyl
der ethvert strømstærkt Apparat, 
den sidste, under Betingelse af 
et ~irkelig økonomisk Forbrug 
af levende Næring, udelukkende 
Apparater med horisontal Drej e
strøm. I samme Nummer af 
"Fischerei-Zeit." bar Riickl under 
"Mindre Meddelelser" indrykket 
et andet Stykke med Overskrift: 
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Grusklækning i Praksis. 
Heri meddeler Ruckl, at Nr. 13 

af "østerr. Fisch.-Zeit. "'bringer en 
Beretning om et meget usselt Ud
bytte af denne Metode i Lærean
stalten i Wagram og Hr. Pølzl's 
stille Suk, at Grussengen ' i alle 
eller dog i de fleste Salmonideop
drætsanstalter mærkværdigvis hid
til ikke har holdt noget sejrrigt 
Indtog. De meldte Tab af 8 til 
endog 30 pCt. maa i ,Wagram an
ses som undtagelsesvis gunstigt; 
men det vil dog næppe lokke et 
dømmedygtigt Menneske til at 
bruge Metoden, naar . der over
vejes, at i et strømstærkt Apparat 
det samlede Tab -- forkrøblede 
Embryoner, hvis Vanskabelse vel 
er andetsteds at søge end i Appa
ratets Indvirkning, medregnede 
for lige lang Yngleperiode af dad
delfrie Æg og Klækkevand højst 
udgør 1 pCt. 

At Ynglen fra Grussengen skulde 
være større og kraftigere end den 
fra et g o d t Apparat, maa jeg be
tvivle saa længe, indtil der er an
stillet sammenlignende Forsøg med 
saadanne virkelig gode Apparater, 
og disse er faldne ud til U gunst 
for disse. Det ligger sikkert i 
Forelavlens og Videnskabens In
teresse, om der kunde skaffes Klar
hed i denne Henseende, og Hr. 
R il c k l udbryder til Slut: 

"J eg udfordrer derfor Hr. 
Pølzl fra Wagram til en 
Tvekamp paa neutral, of
f en tlig Gru n d, rigtig n ok 
ikke paa Sabler,' men paa 
A p p a r a t m o d h a n s G r u s k a s
ser under gensidig Kontrol." 

Tvekampen vil sandsynligvis, 
finde Sted. Vi faar saa at se, 
hvad Udfaldet bliver. 

Fiskegarns Bebandling. 
~o-

Saasnart der er fisket, ofte først 
nogle Dage senere, paalægges det 
Arbejderne at udvaske Garnene. 
Det bliver nuogsaa gjort, men 
hvorledes.! Ofte bliver samme 
af Arbejderne, der staar i Dynd 
til Knæene, stødte noget hid og 
did og derefter ophængte til Tør
ring. Allerede kort Tid efter bli
ver Garnet befølt, og da det er 
tørt nok, hængt ind, som det ef, 
i Skur, eller, hvad der er endnu 
mere almindeligt, uden nogen som 
helst Indpakning hængt over en 
Bjælke. Skal Garnet nu næste 
Aar igen bruges, saa har Rotter, 
Mus og Møl opslaaet deres Bolig 
deri ved Indfatningslinerne, Over
og Underlinen er raadnet og 
revet, og først ved at bredes ud 
udvikler der sig et saadant Støv, 
at man er færdig at kvæles der
ved; dette er det ikke udvaskede, 
indtørrede Dynd. 

For at kunne udvaske Garn 
godt, fjerner man Spilebommene 
fra Sidevingerne og gaar, hvor 
det er muligt, til rindende Vand, 
og har man en Sø eller Dam med 
stejlt faldende Bredder, er dette 
endnu bedre; jo dybere det~; 
desto gunstigere er Stedet til 
Vaskning. Baaden, i hvilken Gar
net er indladet til Udkastning, 
holdes ved nogle Stange eller lig
nende 21

/ 2 til 4 M. f j ærne t fra 
Bredden. Staaende paa Bredden, 
trækker man Garnet Styk for Styk 
ud af Baaden, svinger kraftigt fra 
oven nedefter eller hid og did til 
Siden, snart ved Overlinen og 
snart ved Underlinen; thi netop 
her sidder det" meste Dynd. Er 
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Vandet dybt nok, og er man gaaet 
grundigt frem, saa maa ved tvende 
Ganges Gennemdragning, Vandet 
blive klart; er dette Tilfældet, er 
en Gangs Gennemvaskning til
strækkelig. Store Garn bliver nu 
læssede paa Vogn, mindre bedst 
lagte i Kurv eller i gennemhullet 
Blikkar, for at bringes til Tør
ringspladsen. - jeg har mange 
Gange set, hvorledes det godt 
vaskede Garn bliver slæbt - dertil. 
Garnet maa nogle Dage hænge 
Saa frit som muligt til Tørring; 
man føler stedse efter paa Over
linen og Underlinen; er Garnet tørt 
der, saa maa det altid hænge 
endnu i nogen Tid, da de Liner, 
der sidder i Korksvømmerne og 
Blysænket ofte endnu er fugtige 
og mugner siden efter. Men man 
maa vogte sig for at lade det 
allerede tørre Garn, som meget 
ofte sker, hænge ugevis i Solskin 
og Regn. Vel bliver det smukt 
hvidt, thi Solen bleger det; men 
det bliver derved saa mørt, at det 
ved Fiskning let sønderrives. Det 
skal derfor tages bort, saa snart 
det er tørt; men det maa være 
rigtig tørt. Saaledes tørret, bliver 
Garnet puttet i en Sæk, denne 
godt tilbunden og om muligt op
hængt fritsvævende. Spilebom
mene derhos. For at holde Møl 
og Mus borte, hænger eller læg
ger jeg nogle i Tjære dyppede 
Klude derpaa. Garnet behøver 
ikke at tilses, og naar det skal 
bruges, vil man altid finde det i 
Orden. Endog til store Ruser og 
Vaad er det fordelagtigt at lade 
forfærdige passende Sække; der
ved bliver Garnene under Rejsen 
hindrede i under Transporten at 
skures itu. Det er intet Tab, naar 

man for saadan en stor Sæk, i 
hvilken man kan opbevare et eller 
to store Vaad, betaler tre til fire 
Mark; man er da altid sikker paa, 
at der ikke forefindes Huller. Na
turligvis kan man nutildags er
holde tjærede Garn, og disse er i 
Begyndelsen ogsaa sikrede mod 
Mus og Møl; men efter nogen 
Tids Forløb taber Lugten sig. -
Til Dambrug vil jeg ikke tilraade 
saadanne Net; thi de bliver le.t 
skøre ved lang Henliggen ; men 
der, hvor der fiskes uafbrudt, og 
der sjældent kan tørres, er tjærede 
eller med Karbolineum præparerede 
Garn at foretrække for de upræ
parerede. 

Ofte kommer Fiskeren og Dam
brugeren i den Stilling, at Garnet 
ikke mere kan udvas]{es. 

Skal dette nu blive Natten over 
i Vandet, fuldt af Dynd? Eller 
skal det trækkes op paa Landet? 
Selv med Fare for, at Dyndet Nat
ten over fasttørres, er det bedre 
at udbrede det paa en Eng eller 
Ager; man maa ikke lade det 
ligge i en Dynge, i saa Fald vilde 
det lide mere end i Vandet. 
~ Til Slut maa jeg endnu be

mærke, at Net er mere holdbare, 
naar de først bruges om Vinteren. 
Jeg har flere Gange gjort et saa
dant Forsøg, og af flere Ruser har 
jeg ladet nogle dygtigt fryse, andre 
ikke; altid holdt de, der var fiskede 
med om Vinteren længere. 

(Efter Fisch.-Zeit.) Th. Schulze. 

BJandede Meddelelser. 
-0-

Vandrotte-Plagen. Den betyde
lige Skade, som Vandrotten kan 
anrette navnlig i fladere Damme, 
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= 
er almindelig kendt. Den æder 
Krebs, da den løber meget godt 
paa Bunden af Vandet, og den 
tager større og mindre Fisk; men 
den skader ogsaa Dæmningerne 
ved dens lange Gange - ofte ind
til 30 Meter lange. Dambrugeren, 
der bliver besværet af den, bestræ
ber sig forgæves for at blive af 
med Plageaanderne. At udryge 
Gangene fører ofte til Maalet, lige
som ogsaa Aabenlægning af Gan
gene og Bortskydning af dem. 
Men bedre 'turde maaske endnu en 
god Fælde virke. Saaledes har 
Firmaet Martin Becker (D. Fz.), 
Berlin Nr. 4, Invalidenstr. 111, 
bragt en Svømmefælde i Handelen, 
hvis Princip simpelthen beror paa 
Iagttagelse af Dyret. De svøm
mende Landdyr søger gerne i 
Vandet op paa faste Genstande, 
for enten at udhvile sig eller lege 
eller for at fortære Rovet. Saa
ledes vil Vandrotterne ogsaa op
søge den paa en Pæl, der sim
pelthen er rammet ned i Bunden, 
fastgjorte Fælde. Firmaet sender 
paa Forlangende Prisliste franko. 

(Deutsche Fisch.-Zeit.) 

TU "Pioner". Den indsendte Ar
tikel til Ferskvandsfiskeribladet kan 
ikke optages. Anonyme og pseu
donyriii Artikler kan kun optages 
i Bladet, naar Indsenderen sam
tidigt opgiver sit Navn til Bladets 
Red. med Anmodning om Opta-
gelse. Red. 

Aal 
Lab 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

Fiskemarkedet. 
-0-

KØbenhavn, 18. Juli. 
40-60 Øre pr. Pd. 
75-110 -
40-65 
20-80 

250-400 ø. pr. 100 Stk. 

B e r li n, 13. Juli til 18. J uH. 
(Officiel Notering.) 

Levende :Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, mellst., 
Gedde, mat, 
Sandart, srnaa, mat, 
Aborre 
Aborre, smaa, 
Aborre, smaa, mat, 
Suder 
Suder, store, 
Suder, mellst., 
Suder, smaa, 
Brasen 
Brasen, smaa, 
Aal, slore, 
Aal, store, melIst., 
Aal, rnellst, 
Aal, smaa, 
AaJ, smaa" mellst, 
Aal, usort., 
Aal, danske, mellst:, 
Aal, danske, smaa, 
A al, danske, Ulwrt., 
Karudse 
Karpe, dansk. 

70-100 Pf. pr. Pd. 
81 

60-88 
109 
77 

54-64 
38-41 
98-131 

114-117 
108-]27 
131-132 
66-76 
42--65 -

120-134 -
115-125 -
1l0-128 -
50-66 -
82-120 -
77-U1 

104-116 
51i-66 
71-99 
70-86 -
70-96 -

Hamborg, 13. Juli til 18. Juli. 
Ispakkede Fisk; 

Aborre, store, 33-50 Pf. pr. Pd. 
A borre, smaa, 20-36 
Sandart. store, 90-115 -
Sandal·t, sman, 52-87 
Brasen, store, 33 
Brasen, smaa 10-35 -
Gedde,' store, 45 93 -
Gedde, smaa, 35-91 -
Laks 105-155 
Lak sforell er, store, 105-111 
Foreller, store, 85-155 
Foreller, smaa, 50-·105 
Aal, smaa, 50 - 64 

Fiskeri til Salg. 
.Paa Grund af andre Bestem

melser er mit Fiskeri ved Gørding 
Mølle til Salg straks paa sær
deles gode Vilkaar. Anlæget om
fatter 13 Damme samt 1/2 Td. Ld. 
Eng ved Siden af Dammene, som 
egner sig fortrinligt til Damme. 

Nærmere ved Henvendelse til 
Ejeren. P. Jf. Petersen, 

Solbakken, Gørding. 

B,arpe,.ngel 
faas paa Kongshøjs Ferskvands
fiskeri pr. Frørup. S-aarige Kar
per 5 Pd. Maa være tilstrække
ligt Bevis for Karpens Godhed. 

H. P. Hansen. 
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Karpeyngel; I Fiskerie-t "Aalykke" 
ca. 20,000 St~r,! 1 Somm~r gam- I pr. Lunderskov 
mel, sælges billIgt. Levermg: Ok- Telefon 13 'J'elefon 13 
tober og November. ' t'lb d • ø- y l' N Lind' - l Y er prIma Jneæg, uge 

Dons pr. Kolding. og Sætteftsk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte-

Telefon 126. 1'elefon 126. fisk af Karper og Suder 

..... D a n s k ..... til absolut biUigste friser. 
~orel ... CPksnort eompagnt·, Portionsfisk og større Spisefisk af II O.. alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Aktieselskab, Vejle. 
k ø b e r Spiseftsk til Eksport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Specialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Frisk, frossen 

Da Ozon Patentet sætter os ! Fiskefoder 
Stand til at' transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Kontant Afregning omgaaende. Telegramadresse: Fryseriet. 
NB. lEg, Yngel og Sættefisk 

købes og sælges, 

revende ~risk frossen 

"TIsk Pl~X~!~~u~r 
saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs.. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandlun'g, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

til Aftagelse i Løbet af 
Sommeren. 

For prima friske 
Varer garanteres. 

1. fl. }Jtehlsen , Co" 
Fiskeeksport, 

Røgeri, Fryseri, 
Struer. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

Telefon Nr. 7. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sætteftsk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakj ær dal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

1'rVkt i "Kolding Folkeblad"s Bogtrrkkeri, Kolding_ 

\ 



Ferskvandsfiskeri bladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 
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Redigeret af Smidt Nissen, Hvilestedgaard pr. Ejstrup. 

Bladets Kontor 
er hos forhenv. Lærer P. Nissen, Gjelballe pr. Lunderskov. 

Nr. 16 .. I 22. August. 1905 

Af Hensyn til Udarbejdelsen af Kort og statistiske Oplysninger 
til Brug ved. Ferskvandsfiskeriforeningens Deltagelse i Landsudstillin
'gen i Aarhus i 1909 bedes alle Ejere eller Forpagtere af Fiskerier 
indtrængende om snarest mulig at opgive Navn og Adresse til 
I"'iskeriinspektør Cbr. I~øfting, LykkesbolmsalIe Nr. 3 a, 
.Købenbavn V., hvorefter de vil modtage et Spørgeskema, der i ud
fyldt Stand omgaaende bedes tilbagesendt; og de Medlemmer, der 
kunne ønske at udstille paa den af Foreningen arrangerede Udstilling, 
bedes uopholdelig, i hvert Fald inden den 15. September d. A., 
til Sagfører Nors, Ribe, opgive, hvad de vil udstille, hvornaar, og 
hvor stort et Areal de har Brug for, hvorefter den hermed forbundne 
U dgift, der antagelig vil blive meget moderat, snarest skal blive op
givet. - Der kan udstilles alt, hvad der naturlig kan henføres under 
eller har Interesse for Ferskvandsfiskeri eller Damkultur, saasom alle 
Slags Ferskvandsfisk, i levende eller slagtet Tilstand, Yngel, Æg, Red
skaber, Beklædning, Foder, Transportmidler m. m.; og for Sagens 
Skyld vil det være ønske1igt~ at saa mange som mulig slutter sig til 
og deltager i Foreningens Udstilling. Foreningen sørger for Akvarier 
og Montrer. U d s t i Il i n g s u cl val g e t. 

I Henhold til foranstaaende opfordrer vi indtrængende Fiskeri
ejerne og Forpagterne af Fiskerier at efterkomme Opfordringen hur
tigst muligt. De givne Oplysninger gennem Skemaet vil nemlig komme 
Fiskerisagen i det hele til Gode, altsaa ogsaa Ejerne af Fiskeri
erne; og det ligger derfor i disses egen Interesse at efterkomme Op
fordringen. 

R e d a k t Ion e n. 
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Vi beder vore Læsere und
skylde, at dette Nummer ud

kommer saa sent, men paa 
Grund af Arbejdsstandsning 
paa Trykkeriet har det ikke 
været os nlllligt at udsende 
det før. . 

Redaktionen. 

[-x-1.1. X. I. x. 1.1. X. I. x. I. x. X. I -X-X-1.1. 1.1.1.1·1·1·] 

Sorter! 
-0-

Ønsker man at faa saa mange 
Procent som muligt i Behold af 
den i Foraaret udsatte Ørredyngel, 
da skal der n u, dersom det ikke 
allerede er gjort, sorteres, og bedst 
er det at sortere Ynglen ud i 3 
Størrelser. 

Naar Nætterne bliver længere, 
og Dagene kortere, og Regnen 
tilmed falder rigeligere, da begyn
der Ædelysten ret blandt Fiskene, 
ja en Graadighed uden Lige ind
finder sig. Kanibalisme opkom
mer ganske let i Damme, hvor 
Fiskene gaar stærkt samlede. 
Undlader man derfor at sortere 
nu, men venter til senere, da vil 
Resultatet blive slettere, jo læn
gere der ventes. Noget an der
ledes vil Resultatet blive, hvor 
Dammene er mindre stærkt besat, 
og Ynglen skal leve af Natur
næring. Er denne til Stede i rigt 
Maal, opstaar ikke saa let Kani
baIisme, d. v. s. Lysten til at over
falde og fortære hinanden. 

Sorteres der nu i August~ kari 
og skal der atter sorteres i No
vember. Undlades denne Sorte
ring, og man mener at kunne 
nøjes med Sorteringen i August, 
vil et føleligt Procenttab mærkes 
i Foraarstiden. 

Er Ynglen skarpt sorteret i Au
gust i 3 Hold, vil en Sortering, i 
2 Hold kunne gøre det i Novem~ 
bero 

For at overbevise sig om Rig
tigheden -af ovenstaaende Anvis
ning, kan man undlade at sortere 
en eller flere Damme og i For
aaret sammenligne Resultatet med 
de sorterede Fisk i November. 

Ja, vil man maaske sige, An
visningen kan være god nok; men 
vi kan ikke sortere saa tidligt paa 
Grund af Grøde og Alger; vi maa 
nødvendigt vente, indtil Ynglen 
bliver noget større, ellers vil der 
gaa for mange tabt ved U dfisk
ningen l Ganske vist kan U d
fiskningsforholdene være saa van
skelige, at det ikke lader sig gøre 
med Fordel; men i de allerfleste 
Tilfælde vil det kunne lade sig ud
føre, hvor Fiskeriet er baseret paa 
rationel Ørred kultur. Lad enkelte 
Procent gaa tabt ved U dfiskni~
gen eller Sorteringen, naar det 
mere end dobbelte Tal reddes 
efter denne! 

# ferskvandsfiskeriernes 
Behandling af vort 1rankvæsen! 

-0-

Ferskvandsfiskeriforeningen an
søgte i Foraaret Trafikministeriet 
om at stille en Specialvogn til 
Transport af ,levende Fisk 
til Ferskvandsfiskeriernes 
D i s p o s i ti o n, da disse hidtil 
udelukkende havde været henviste 
til at benytte tyske Specialvogne. 
Som meddelt her i Bladet, med
delte nævnte Ministerium til For
eningens Bestyrelse, at det f. T. 
ikke saa sig i Stand til at imøde-



357 Ferskvandsliskerlbladet - 858 

komme Andragendet. Denne Næg~ 
telse betyder et ikke ringe Tab 
for vore Ferskvandsfiskerier. _ 

N aar det saa endda var bleven 
derved! Vi maa desværre op~ 

lyse, at der siden af Trafik~ 

væsnet er lagt Hindringer 
i Vej e n f o r E k s P o r t a f l e~ 
ven d e F e r k van d s fi s k, idet 
der er udstedt Forbud imod, at 
Specialvogne til Transport af le~ 

vende Fisk tager Ladning af 
nævnte Fisk fra flere Stationer. 
En Specialvogn maa altsaa nu 
efter sidste Paabud kun forsyne 
sig paa een Station. Dette Paa
bud rammer særligt de smaa Fi
skerier, fordi disse ikke kan levere 
saa stort et Kvantum ad Gangen, 
at Vognen kan faa fuld Ladning. 
Det vil altsaa sige: Smaa Kulturer 
vil være nødte til, enten at sælge 
sine Fisk i død Tilstand eller at 
transportere dem paa den gamle 
Maade i Tønder og Kar i al
mindelige Jærnbanevogne til Mar
kedet i Udlandet eller til en eller 
anden indenlandsk Station, hvor 
en Specialvogn indtager levende 
Fisk. -Dette foraarsager et meget 
føleligt Tab for de smaa Fiskerier. 
Men det bliver ogsaa føleligt for 
de store Kulturer, idet der fra 
disse ikke mere kan' afsendes 
mindre Partier, men altid kun 
fuld Ladning. 

Som man af det forudgaaende 
ser, har vort Trafikvæsen ikke 
alene ikke stillet sig videre vel
villig overfor denne Næringsgrens 
Udvikling, men har d erim o d 
ved sine urimelige Forbud 
hæmmet den. 

Og for at gøre Uretten top
maaIt, e r o ven i k ø b e t T a k s t e n 
for Transport af levende 

Fisk- og Fiskefoder bleven 
forhøjet. 

Havde vedkommende Ministe
rium fremhjulpet denne Erhvervs
gren ved de omtalte Specialvogne 
og ved at lette Omsætningen fra 
smaa og store Fiskerier, da havde 
der dog været noget, der kunde 
tale for en saadan Fragtforhøjelse ; 
men det modsatte har netop væ
ret Tilfældet. 

Det bliver en ikke ringe Afgift, 
der paa den Maade afkræves vore' 
Fiskerier. Ved en Damkultur er 
der saaledes udregnet, at F r a g t
f o r h ø i e l s en a l e n e f o r F i s k e
f o d e r for denne Kultur vil be
lø be sig til en M e r u d g if t af 
120 Kr. aarligt. Vore Fersk
vandsfiskerier er. i Forvejen sær
ligt uheldigt stillede, fordi der 
paa disse ikke kan gøres Laan til 
blot nogenlunde billige Renter. 
Det aarlige Afdrag af Gælden, 
samt de meget høje Renter læg
ger allerede Hindringer nok i 
Vejen for denne Erhvervsgrens 
Udvikling. Nogen Imødekommen
hed fra Trafikvæsnets Side var 
derfor at vente og paa sin. Plads. 

I Tyskland arbejder man paa 
Fragtforhøjelse for Import af le
vende Ferskvandsfisk - og paa 
forskellige andre Ting - for at 
knuse Konkurrencen fra Danmark 
Tyskerne behøver ikke at ulejlige 
sig, den Ting skal vort Trafik
væsen nok besørge. 

I Tyskland er Jærnbanedirek
tionen ganske anderledes imøde
kommende. Der gør man alt mu
ligt for at lette Transporten af 
levende Fisk. Der er saaledes der 
sørget for Vandfornyelse ved Sta
tionerne for de Apparater, hvori 
Fiskene findes. Transporttabet 
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formindskes derved betydeligt. - I ninger, og det føjer til: Forhaa
Overføringen fra en Banegaard til bentlig fortsætter Jærnbanedirek
en anden ved Rangeringstogene tionen med Bortryddeisen af alle 
tager altfor lang Tid. Ogsaa det Vanskeligheder og Hindringer ved 
søger man paa forskellig Vis at Fisketransport. Den kan være sik
bøde paa. Et tysk Fiskeriblad ker paa oprigtig Tak! 
skriver: . Fiskehandelen og Fiske- Vi har desværre her i Danmark 
produktionen er godt tjente med endnu ikke noge.t at takke vor J ærn~ 
J ærnbanedirektionens Foranstalt- banedirektion for. Tværtimod! 

. Beretning om dansk Ferskvands
fiskeri 1907. 

Samlet og udarbejdet af J. Ohr. L. Løfting, 
Landbrugsministeriets Konsulent i Sager 

vedr~1remle Ferskvandsfiskeri. 

-o~ 

III. 
Beretningen omtaler derefter Ud

byttet af Fiskeriet i fri Vande og 

I beskæftiger sig først med Fiske
riet i de store vestjydske Fjorde, 
Nissum Fjord og Ringkøbing-Sta-
di! Fjord, hvis Fiskebestand væ
sentlig bestaar af Ferskvandsfisk. 
1907 har begge Steder været €t 
fortræffeligt Fiskea.ar, som det 
fremgaar af Sammenstillingen mel
lem de syv sidste Aars Totalud
bytte : 

Nissum l<Jord. Ringkøbing.Stadil Fjord. 

1901: 
1902: 
1903: 
1904: 
1905: 
1906: 
1907: 

" 
39,000 Kr. 
51,000 -
49,000 -
34,000 -
40,000 -
61,000 -

99,000 Kr. 
104,000 -
108,000 
97,000 

100,000 
130,000 
146,000 

Det er ikke smaa Mængder Fisk, det drejer sig om. 
Der fiskedes i 1907 j 

Ringkøbing-Stadil 
Nissum l<~iord, Fjord. Tilsammen, 

Laks: 8,581 Pd. 7,859 Pd. 16,440 Pd. 
Ørred: 2,739 2,559 5,298 
Helt: 25,181 - 95,163 - 110,344 -
Smelt: 

" 
. 68,844 - 68,844 · 

kil: 63,319 . 213,202 - 276,521 · 
Gedde: 3,395 - 17,619 - 21,014 · 
Aborre: 1,314 - 9,699 - 11,013 ~ 

Brasen: 1,090 - 1,099 · 
Skalle: 

" 
74,940 . 74,940 -
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Beretningen ledsages af nogle 
grafiske Fremstillinger, der for, de 
sidste syv Aar viser Svingningerne 

,i Fangstmængden og den gennem
snitlige Aarspris for Laks, Ørred, 
AaI og Helt. 

"Om alle Priserne gælder det, 
at de er altfor lave. I 1907 har 
Gennemsnitsprisen for Laks været 
henholdsvis 1 Kr. 70 og 1 Kr. 52; 
den burde sikkert mindst være 2 
Kr. Ørred har gennemsnitlig ko
stet 88 og 79 Øre~ medens den 
andre Steder betales med mindst 
1 Kr. Aal kun 39 og 31 Øre, 
men allermest urimeligt er For
holdet dog- med Helten, der ved 
Nissum Fjord gennemsnitlig ko
ster 18 Øre pr. Pd., ved Ringkø
bing-Stadil Fjord 21 Øre, medens 
Gennemsnitsprisen i Tyskland er 
ca. 80 Pfenning." 

Paa en tredje Tabel angiver en 
tyk Streg den danske Aarspris, 
medens en tyndere Kurve angiver 
Maanedspriserne i Hamborg {punk
teret) og i Berlin (optrukken). -
Med sort er Prisen angivet for 
Gedde, medens rødt betyder Aal 
og blaat Skalle. Det forekommer 
mig, at disse Kurver maatte kunne 
virke opflammende paa Fersk
vandsfiskeriforeningens Eksportud
valg. En Overenskomst maatte 
vel kunne træffes med de stedlige 
Fiskeriforeninger, og nogen Pris
forbedring kunde man vist straks 
skaffe; yderligere Stigning vilde 
komme, naar der lagdes Vægt paa 
at eksportere velbehandlet Fisk. 
Med de Mængder, her er Tale om, 
vilde selv en lille Avance give et 
godt Overskud, og her kunde 
blive en god Basis for Eksport
foreningen, der jo hidtil netop 
væsenlig har manglet Fisk at 

• 

handle med. Der gives Be
retningen en Fortegnelse over 
Søer og Aastrækninger, fra hvilke 
der er indsendt Meddelelse om 
Fiskeriudbyttet. Uagtet mange 
Vandomraader slet ikke nævnes, 
giver Fortegnelsen formentlig al
ligevel en Antydning af, hvad Ind· 
søfiskeriet giver i Udbytte. I 
Fortegnelsen er der nemlig op
taget Meddelelser fra langt de 
fleste af de af vore Indsøer, der 
kunne siges at være under nogen
lunde rationel Drift, og Hovedpar
ten af Udbyttet skriver sig fra 
disse, medens de øvrige i Forteg
nelsen optagne Søer kun yde me
get lidt, og da Fiskeriet i de 
Søer, hvorfra ingen Beretninger 
er indgaaet, med meget faa Und
tagelser drives som et ganske 
planløst Lejlighedsfiskeri, tør man 
nok gaa ud fra, at dets Udbytte 
ikke kan være videre stort, og 
det er derfor næppe rimeligt, at 
Bruttoudbyttet af vort samlede. 
Indsøfiskeri i Øjeblikket overstiger 
150,000 Kr. 

Den rationelle Udnyttelse af 
Indsøfiskeriet, der hist og her 
finder Sted, er sjældent forbundet 
med andet end i det højeste en 
ufuldkommen Pleje af Fiskeriet, 
saa at Driften som anført kun tør 
benævnes nogenlunde rationel j men 
selv en saadan findes hidtil næ
sten udelukkende paa Steder, hvor 
en enkelt Mand enten som Ejer 
eller Forpagter har hele Fiskeriet 
i sin Haand. 

En af de Omstændigheder, der 
bidrager til, at Fiskeriet saa mange 
Steder staar i Stampe, er netop 
ogsaa Mangelen paa Enighed og 
Sammenhold mellem Lodsejerne, 
og hvor. der altsaa er flere af 
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disse, bør det første Skridt være 
at faa et Regulativ oprettet, saa 
at Søen kan komme under plan
mæssig Drift omtrent paa samme 
Maade, som om der kun havde 
været eenEjer. 

Efter at den ny Lov om Fersk
vandsfiskeri er traadt i Kraft, vil 
der, saafremt Søen gennem et Af
løb staar i Forbindelse med andre 
Vande, i flere Tilfælde være en 
særlig Opfordring til en saadan 
Ordning, idet der, hvor Regulativ 
er oprettet, nu kan være en Mu-

. lighed for at faaFritagelse fra de 
ellers almindeligt gældende Af
spærringsforbud. Da Lodsejerne 
herved faar mere Udsigt til selv at 
kunne fange de Fisk, til hvis 
Vækst Søen har afgivet Næring, 
hvad enten disse Fisk iøvrigt ere 
"indplantede" eller lagt til paa al
mindelig Maade i Søen, kan en 
rationel Pleje af Fiskeriet betale 
sig bedre og derved formentlig 

. ogsaa blive almindeligere end hid
til og maaske særligt, dersom Fi
skeriet helt eller delvis kan drives 
som en Art Andelsforetagende. -
Dette kan særlig synes at maatte 
faa Betydning, hvor Talen er om 
Aalefiskeri, idet Aalen som be
kendt efter at have vokset sig 
stor søger bort til Havet som 
Blankaal, saa at Lodsejerne ved 
at anbringe en Afspærring med 
Fangapparat i Afløbet - enten en 
Aalekiste eller f. Eks. faststaaende 
Lys og en Aaleruse - ganske 
kunne spare sig det møjsomme
ligere Krog,.. og Vaadfiskeri i Søen 
efter de mindre værdifulde gule 
Aal og i Stedet fange Blankaalene 
ved Afløbet samt i et eller andet 
Forhold dele Udbyttet heraf." 
Hvor vanskeligt Forholdene kan 

stille sig for Driften af en Sø 
fremgaar af de om Arre Sø givne 
Oplysninger. I Arre Sø fangedes 
der med 250 Ruser og 20,000 
Kroge 16,580 Pd. Aal, 2,080 Pd. 
Gedde og 3,230 Pd. Aborre. Ud
byttet var 11,612 Kr. Brutto, men 
kun 1,473 Kr. Netto. 

En aarlig Indkomst paa 150,000 
Kr. af vort Indsøfiskeri er selv
følgelig altfor lidt. En Hævning 
af Prisen paa de mindre værdi
fulde Fisk som Skaller, Brasen og 
Aborrer og en Mulighed for at 
faa selv ikke særlig store Mæng
der solgt (Eksportforeningen) vilde 
bidrage mægtigt til at aabne Folks 
øjne for, at Sø eller Aa ikke bør 
ligge uproduktiv hen. 

Man kan kun slutte sig til det 
i Beretningen udtalte Haab, at 
der ved de Regulativer, der i 
Fremtiden oprettes, maa blive lagt 
V ægt paa at skaffe ordentlige sta
tistiske Oplysninger om Fiskeriet. 
Det var i høj Grad ønskeligt om 
alle i Ferskvandsfiskeri interesse
rede vilde lade det være sig magt
paaliggende at skaffe saa udfør
lige Meddelelser som muligt om 
Fiskeriet til de kommende Beret
ninger. 

Nu holder øjensynlig mange sig 
tilbage. 

U den at lægge Kortene paa 
Bordet og give Offentligheden 
fuldt Indblik i, hvor stor eller 
lille Betydning Ferskvandsfiskeriet 
har for vort Land, kan man ikke 
vente, at Offentligheden skal yde 
Ferskvandsfiskeriet Retfærdighed. 

• 

C. V. Otterstrøm, 
Magister. 
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Erfar'inger fra Snderavl. 
Af 

BI'. Dieszner, Fiskeribestyrer. 

-0-

Om Suderavl er der allerede 
blevet skrevet meget; men mange 
gode Resultater er blevne betrag
tede som Fabler eller Æventyr 
eller dog omtvivlede; jeg vil kun 
minde om det storartede Udbytte, 
som Hr. Godsforvalter B l u m e i 
sin Tid naaede. 

I Omegnen al Leipzig havde en 
mig bekendt Sirfiskavler forpagtet 
mange Damme, i hvilke han ikke 
alene avlede Sirfisk, men ogsaa 
Krustaceer og Myggelarver. Af 
de sidste drejede det sig specielt 
om Corethra og Chironomus. -
Corethra forekommer i en af disse 
Damme i en saadan Mængde, at 
man vel ser Corethra, men intet 
Vand. 

Det drejer sig her om tre 
Damme, som jeg foreslog anvendt 
til Suderavl, og jeg skal i det 
efterfølgende skildre dem i Række
følge. 

Den første havde en Vandflade 
af 1 Morgen og en Dybde af 11/ 2 

Meter. Denne Dams Underlag be
staar af Grus og Sand og var alt
saa ikke brugelig til Suderavl ; der 
forefindes heller ingen Flora. 

Men Larverne af Corethra fore
findes i Maanederne fra Begyndel
sen af Oktober til Slutningen af 
Marts og fra Begyndelsen af Juni, 
ogsaa ofte fra Midten af Maj, til 
Begyndelsen af August i saadan. 
Mængde, at man kun ser disse 
Larver, men intet Vand. 

Jeg maa udtrykkelig fremhæve, 
at denne Dam ikke kan ud tøm
mes, og at Kruster og andre Dyr, 
som der kan være Tale om som 

Næring for Suderne, ikke forefin
des, hvad vel maa tilskrives Core
thra-Larvens Graadighed. 

Denne Dam lod jeg den 28. 
Oktober 1906 besætte med 500 
Stkr. 10 til 12 Ctm. lange Suder
sættefisk og udfiske i Slutningen 
af Oktober 1907. Kunst- eller no
get som helst andet Slags Foder 
fik denne Besætning ikke, heller 
ikke havde denne Dam noget Til
løb. 

Det var helt ejendommeligt, at 
se disse Sættefisk furagere paa 
enhver Tid af Dagen i Vand
overfladen, hvad vel kom af, at 
de ikke fandt noget paa Dambun
den. 

U dfiskningen den 25. Oktober 
gav som Resultat: 493 Suder, in
gen under en Vægt af 155 Gram. 
Maven paa fire aabnede Eksem
plarer indeholdt Larver af Core
thra, Mos og Dynd. 

En anden Dam undersøgte jeg 
forrige Aar for at konstatere dens 
Rigdom paa Naturnæring. Den 
havde et Dyndlag paa 30 Ctm., 
Floraen var ringe og bestod kun 
af haarde Planter. Dammen kunde 
ikke udtømmes. 

Mine Forsøg med Planktonnet
tet gav rigelig Fangst af Krusta
ceer, særligt Daphnier og Cyclops; 
de sidste af en saadan Farvepragt, 
som jeg endnu aldrig havde fun
det hos dem. Grundnæringen be
stod hovedsagentlig af Chironomus
Larven og nogle Døgnfluelarver. 
De første forefandtes i en saadan 
Masse, som sjældent er Tilfældet. 
Det var helt forbavsende. 

Da dette Naturfoder forefandtes 
i saa rigelig Mængde, og da denne 
Dam havde en Vandflade af P/4 
Morgen og en Dybde af 11/ 4 Meter, 



367 Ferskvandsliskerlbladet 368 

besatte jeg den ligeledes med 500 
Stkr. 7 til 10 Ctm. lange Suder
Sættefisk. Man saa hele Som
meren igennem ingen Fisk. 

Udfiskningen den 26. Oktober 
gav 496 Suder, ingen under en 
Vægt af 125 Gr. til 136 Gr. I 
Maven fandtes rigeligt af Chero
nomus og Døgnfluelarver. Der blev 
ikke fodret. 

Den tredje Dam kunde tørlæg
ges. Den havde en Vandflade af 
1 Morgen og en Dybde af 1 Me-

. ter. Ved Bredden var der en Del 
Rør, og paa Bunden var der taale
ligt af Vandaks. Dyndlaget var 
30 Ctm. Tilløb havde denne Dam 
ikke. I Sommeren 1906 under
søgte jeg den vedrørende dens 
Naturnæring og fandt, at der fore
fandtes en uhyre Mængde Daph
nier og Cyclaps. Med Daphnierne 
gjorde Forpagteren endnu en be
tydelig Forretning som Foder for 
Sirfisk. I Efteraaret efter U dfisk
ningen, ved Udgangen af Septbr., 
tørlagde jeg. Fire Uger efter var 
Dyndet saa fast, at det næsten 
kunde bære. Jeg lod denne Dam 
kalke med 6 Centner pr. 1forgen, 
hvorover Bønderne rystede paa 
Hovedet. Tre Uger, efter lod jeg 
Fuglegødning af Duer og Høns, 
hvilket var rigeligt til Stede, godt 
fordele paa Bunden og derefter 
nedtræde. Saaledes blev Dammen 
nu liggende til Slutningen af 
Januar 1907. Munken blev an
bragt, og ved Slutningen af Fe
bruar var Dammen spændt til dens 
normale Højde. Fire Uger efter 
fangede man med Planktonnettet 
en saadan Mængde Cyclap, at et 
andet Menneske næppe vilde have 
holdt det for muligt. 

Denne Dam besatte jeg kun med 

500 Stkr. Suder af 7 til 'lO Ctm. 
lange Fisk. Da de varmere Dage 
indfandt sig, maatte man forbav
ses over den uhyre Mængde Kru
staceer, der forefandtes. Damfla
den lignede et rødt Klæde.For
pagteren holdt det for utroligt. 
Havde han tidligere gjort en god 
Forretning ved Salg af disse Dyr 
som Foder for Sirfisk, saa overgik 
denne Forretning denne Gang langt 
de foregaaende Aar. Krustaceerne 
blev, dels levende, dels tørrede, 
forsendte som Sirfiskefoder . 

Hvorledes var nu Resultatet ved 
U dfiskningen d. 27. Oktober? 500 
Stkr. Suder fra 125 Gr. til 140 Gr. 
Altsaa uden Tab. 

Om der i ·de foregaaende Damme 
foreligger Tab,. lader sig ikke sige, 
da det manglende Antal Stykker 
endnu kan sidde i Dammen. 

Naar der endnu i Dag gives 
Folk, der tvivler om det gode Ud
bytte Hr. Godsforvalter B l u m e 
opnaaede, saa kan de roligt lade 
Tvivlen fare; thi enten Misundelse 
eller Uvidenhed taler her med. -
Mangen fortvivler jo allerede over 
Fiskeavlen. Dovenskaben lærer 
den netop aldrig! Der hører der
til en stræng Iagttagelse og Flid; 
thi uden Anstrængeise, som i første 
Linje er fornøden ved Fiskeavl, 
faas ingen Belønning. 

Mange vil nu spørge: "Fra hvil
ken Afstamning var disse Suder
Sættefisk ?" 

Naa, jeg vil ikke skjule det. De 
stammede fra vore gamle, og som 
man sædvanligt ynder at udtrykke 
sig, forknyttede, forkomne og de
genererede Damsuder. Altsaa in
gen "Højavl". Jeg selv har be
sørget Indsætningen, og Suderne 
blev hentede fra gamle Landsby-
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. damme og Mergelgrave, hvorhen 
endnu aldrig noget Individ af den 
saa berømte "Højavl " er kommen 
hen. 

De to sidste Damme havde jeg 
hver tilsat 30 Karudser fra de om
talte Landsbydamme og Mergel
grave. Disse Hungerskandidater 
havde jeg allerede kendt i længere 
Tid. - Skoleungdommen medede 
der for deres Fornøjelse, og Ejeren 
bekymrede sig overhovedet ikke 
derom. Disse 3 til 4 Ctm. lange 
Karudser var allerede blandt Ur
uranerne, thi større blev overhove
det disse Karudser ikke i disse 
Lergrave paa Grund af Degenera
tion. 

Nysgerrig var jeg forud, om vel 
en Vækstøgelse vilde finde Sted; 
og det var mig om at gøre at faa 
at vide, om den berømte "Højavl " 
alene kunde gøre det. 

Jeg var helt forbavset ved Ud
fiskningen; thi alle Karudserne 
viste ikke alene en Tilvækst af 15 
til 18 Ctm., men de var ogsaa 
kødrige og fede. Med slige karpe
lignende Fisk havde jeg allerede 
gjort saadanne Forsøg. Da jeg 
var beskæftiget· i Bagpommern 
havde ogsaa den paagældende By 
der en saakaldt Landsbydam. -
Siden Urtid havde der kun været 
Karudser i den. Ogsaa her var 
de største kun 5 til 6 Ctm. lange. 
Men blev de sat i de gode Karpe
damme, saa naaede de om Ef ter
aaret en Længde indtil 15 Ctm., 
var fede og kødrige og havde en 
smuk, guldgul Bug. 

Den roste "Højavl " gør det alt
saa ikke; kun den fornuftige Kul
tur. Saa længe Fiskeavleren ikke 
kan tilegne sig denne, saa længe 
vil han heller ikke naa noget 

glædeligt Resultat og ikke kunne 
vente nogen fyldt Pengepung. -
Heller ikke nytter alt Skriveri og 
alle Højskoleforedrag, d e t e r 
alene Fiskeavleren det til 
syvende og sidst kommer 
an p aa . 
. Af disse -Eksempler ses, at vi 

skal lade Masuren være Masuren. 
Ved alle roste· Højavl er vi ikke 
komne fremad, men tilbage, fordi 
vi vel derved har vundet ædlere, 
men ogsaa mere ømfindtlige Ra
cer, som ikke kan taale, hvad vor 
"Parforce"-Avl forlanger, og som 
Følge deraf, ligesom alle ædle 
Dyreracer, ogsaa lettere degene
rere. 

- Salmonidernes "Højavl " har 
naaet sin Slutning, Karpens og 
Suderens "Højavl " har begyndt, 
trods Masuren ! 

(Efter Fisch.-Zeit.) 

* * * 
Heri har D i e s z n e r fuldstændig 

Ret. Ane Overdrivelser i Hen
seende til Avl, navnlig for saa 
vidt de skal være tjenlige for For
maalet af intensiv Fedning, har 
stedse medført et føleligt Tilbage
slag. Men derfor kan en fornuf
tig og for fornuftige Formaal tje
nende Avlsforædling godt altid be
holde sit Værd, saavel for vore 
Husdyr som ogsaa for Fiskene. 

(F. Z.) Red. 

Jævn ikke Dammene, 
fordi de ikke egner sig til 

10reldrift ! 
-o-

Der er hist og her blevet an
lagt Damme, bestemte til Opdræt 
af Foreller; men efter en Tids 
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Brug har det vist sig, at de ikke 
egner sig for dette Øjemed. Aar~ 

sagen kan være forskellig. Et 
Sted faar Dammene maaske Vand
forsyningen fra en Sø. Vandfor~ 

syningen er maaske rigelig nok; 
men Vandet, der tilføres, er om 
Sommeren for varmt og medfører 
desuden en Del Snyltedyr eller 
Smitstof fra Fiskene i Søen. Fo
rellerne kan af disse Grunde ikke 
trives, og det viser sig, at An
læget er forfejlet til Foreldrift. 

Et andet Sted er Vandforsynin
gen altfor ringe. Vandet er i og 
for sig godt nok, og der er maaske 
endog rig Naturnæring, saa Forel~ 
lerne af den Grund trives godt 
nok; men da Vandfornyelsen er 
alt for sparsom, bliver de efter~ 

haanden syge, Regnbueforellerne 
faar Drejesyge, de andre Arter 
plages af anden Sygdom, og det 
viser sig ogsaa her, at Anlæget 
er forfejlet til Foreldrift Saa 
bliver man en skønne Dag ked af 
det hele, og bestemmer sig til at 
jævne Dammene igen. 

Vi vil dog raade saadanne 
Folk til ikke at forhaste sig. 
Jævn ikke Dammene, men 
f o r s ø g m e d e n a n d e n F i s le e~ 
art! 

I det hele gælder den Regel ved 
Besætningen af et Fiskevand, at 

}'iskevandet skal besættes 
med den Slags I<'isk, der egner 

sig for det. 

Der kan mangfoldige Steder i 
vort Land, anlægges Fiskedamme, 
der kan drives med godt Udbytte; 
men det er slet ikke sagt, at de 
Damanlæg, der kan laves, egner 
sig til Produktion af Foreller. -
Inden man begynder paa Anlæget, 

bør man naturligvis helst først 
være klar over, hvilken Fiskeart, 
der i Følge Forholdene bedst vil 
egne sig for det paatænkte Dam
anlæg. 

Dette har man hidtil mangen 
Gang ikke holdt sig efterrettelig. 
Man har haft en Del Vand til sin 
Raadighed, Forholdene egnede sig 
for Damanlæg, og saa bestemte 
man sig resolut til at anlægge 
Foreldamme uden først grun
digt at have undersøgt, om For
holdene nu ogsaa egnede sig her
til. Vi har set Damanlæg, hvor 
Forholdene var saa daarlige, at 
Driften ikke kunde lønne sig, hvad 
Slags Fisk man end satte i dem. 
Men det almindelige er dog, at 
der i et Damanlæg med Fordel 
kan produceres en eller anden 
Slags Fisk, naar Driften ledes paa 
en fornuftig Maade. 

Egner Damme med rigelig Na
turnæring, men med sparsomt eller 
intet Tilløb, sig ikke til Produktion 
af Foreller, saa egner de sig sik
kert for andre Slags Fisk, f. Eks. 
Suder, Karper eller Karudser. De 
sidstnævnte kan jo saa at sige 
trives i ethvert Vandhul; og det 
kan nok lønne. sig at producere 
den Slags Fisk, da de til Tider er 
bleven betalt med højere Priser 
end Karper. Men i mange Til
fælde vil saadanne Vande egne 
sig særlig godt for Suder eller 
Karper. 

Jævn derfor ikke de Damme, 
der har vist sig ikke at være 
egnede til Forelproduktion, men 
undersøg først, om de ikke egner 
sig til Produktion af andre Fiske
sorter ! 
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U dsættelse af Fisk • 

de Forenede Stater i Nordamerika. 
-0-

"Departement of Commeree and 
Labor"s Bureau for Fiskeri har 
forny lig aflagt sin Aarsberetning 
for 1907, hvilken viser, i hvilket 
kæmpemæssigt Omfang den kun
stige Fiskeavl drives i de Forenede 
Stater. 

.Bureau of Fisheries" , hvis Ho
vedvirksomhed bestaar i Forme
ring af Vandets nyttige Produkter, 
betragter det som sin fornemste 
Opgave ved kunstig FormereIse at 

. vedligeholde og øge saavel Fiske
bestanden i Havet som ogsaa i 
Søer, Floder, Strømme og Bække. 
I Mængder af mange Millioner 
bliver aarligt i første Linje de Ar
ter som kommer i Betragtning 
som Handelsvare, avlede og ud
satte; Ferskvandsfiskene hovedsa
gentlig i de store Kystfloder og 
Indsøer, de marine Arter paa de 
ved Kysterne af det Atlomtiske 
Hav beliggende Fiskegrunde. Her 
er . frem for alt at nævne de for
skellige Laksarter, Majfisken, Hvid
fisken (en Coregonart), den gule 
og hvide Aborre, Torsken og Flyn
deren. . . . Forelarterne klækkes 
kunstigt af Æg, som vindes saa
vel af Vildfisk som af Avlsfisk. 

Ved Udsættelse af Fisk følger 
Bureauet, hvis ikke andre Grunde 
taler derimod, den Grundsætning: 
Fiskene udsættes i de Vande, fra 
hvilke Æggene eller Moderdyrene 
stammer. Fiskene udsættes paa 
forskellige Udviklingstrin. - Fisk, 
som f. Eks. Majfisk, Havørred, 
Torsk o. a. udsættes som Yngel, 
sædvanligt kort før Blommesæk-

ken er resorberet. Forskellige 
Forelarter bliver opdrættede til 
Sættefisk af 3 til 15 Ctm. Længde, 
saavidt som Klækkeanstaltens Plads 
tillader det; de øvrige bliver ud
satte som Yngel. 

Bureauet har i Aaret 1907 klæk
ket flere end 50 forskellige Fiske
arter foruden Hummer. Sammen
lignet med tidligere Aar er den 
samlede Mængde af udsatte Æg 
og Fisk igen vokset vældigt. I 
Aaret 1905 beløb samme sig til 
1,759,475,039 Stkr., og efter denne 
Aarsberetning beløber samme sig 
til 2,511,597,377 Stkr.; altsaa igen 
en kæmpemæssig Tilvækst. 

Aarsberetningen giver derefter 
en Oversigt over Fordelingen af 
det udsatte Antal af de forskellige 
Fiskearter; og efter at denne er 
meddelt i "AUg. Fiseh. Zeit.", af 
hvilket Tidsskrift Uddraget er ta
get, skriver Referenten til Slut: 

"Af ovenfor anførte Sammen
stillen indser man den velsignel
sesrige Virksomhed som "Bureau 
of Fisheries" udfolder i de For
enede Stater, og til hvilken for
bavsende Mængde Fiskeavlen 
disse Lande drives". 

fiske-S terre lse-S orUr
apparat. 

-0-

For kort Tid siden er der frem
kommet en af Fiskernester Kliisz 

. i Grøpings ved Wismar i M. op
fun d en "Fisk e-Størrels e- Sorte rap pa
rat", med hvilket vi i det følgende 
skal gøre vore Læsere bekendt. 
Medens hidtil Sorteringen af de 
smaa een- og tosommers Fisk, 
som Forel, Suder, Karpe o. a. 
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de forskellige Størrelser hidtil er 
foretagen med Haanden eller med 
smaa Ketsere, saa skal ved det 
nye Redskab det samme Maal 
kunne naas i en meget kortere 
Tid og under større Skaansel for 
Fiskene, da Fiskenes Sortering 
foregaar i Vandet, 

Apparatet bestaar af otte Sold 
med forskellig større Aabning, 
hvilke er saaledes indrettede, at 
to fire Gange kan stilles mod hin
anden, Ved Brugen bliver begge 
Soldene, hvis Soldbundsaabningers 
Størrelse svarer til de Fisk, der 
skal sorteres, satte ind i hinanden 
i et Fad Ballie eller firkantet, 
vandtæt Kasse -, der er fyldt 
med Vand. 

Vandet i Karret maa dog kun 
staa saa højt, at del} øverste Rand 
af det understaaende Sold rager 
ca. 3-4 Ctm. op. I det øverste 
Sold, som, har den største Aab
ningsvidde, bliver Fiskene heldte 
ned med en lille Ketser; de mindre 
slipper straks gennem Soldbunden 
ned i det underste Sold. For at 
fremme Sigtningen og for sikkert 
at bevæge alle mindre Fisk til at 
smutte igennem, hæves det øverste 
Sold noget, saa at Fiskene ,kom
mer i lige Højde med Vandover
fladen; man bevæger derefter Sol
det i Aabningernes Længderetning 
hid og did. 

Efter at alle smaa Fisk er smut
tede igennem, bliver de i Karret 
tilbageblevne større heldt i et til
redestaaende Kar med Vand; og 
med det andet Sold gaas der frem 
som tidligere med det første. De 
gennem det andet Sold i Vand
karret undslupne mindste Fisk, 
bliver tagne op med en Ketser. 
Ved denne Fremgangsmaade er 

altsaa med to Sold tre forskellige 
Størrelser skilte fra hverandre. Er 
der kun to Størrelser, der skal 
skilles ad, saa kan dette udføres 
med et Sold paa den foran be
skrevne Maade. 

For at skille tre Størrelser fra 
hverandre med to enkelte Sold 
(ikke stillede mod hinanden), op
stilles to Kar med Vand; i det 
ene bliver Soldet med de mindre 
Aabninger stillet, her heIdes Fi
skene ned, og de mindste sigtede 
igennem, de tilbageblevne større 
og mellemste bliver heldt over i 
det andet Kars Sold med de 
større Aabninger, hvor den mel
lemste Sort sigtes igennem. 

Denne Fremgangsmaade anven
des, naar af begge de fornødne 
Sold det med de større Aabnin
ger ikke kan indsættes i det med 
de mindre. 

Det anbefales forud at indfange 
de Fisk, der skal sorteres, i større 
Mængde og at indsætte dem i et 
Hyttefad eller hvilket som helst 
andet egnet. Redskab eller Opbe
varingsrum. 

Prisen for et komplet Apparat, 
bestaaende af 4 Par Sold, andra
ger 50 Mark; de enkelte Sold ko
ster Parret Mark 13,50. Eneste' 
Fabrikant er Firmaet Wilh. Muller 
i Wismar a. d. Ostsee. 

(AUg. Fisch. Zeig.) 

Blandede M.eddelelser. 
-0-

Grundløst Rygte! Vi har bragt 
i Erfaring, at der er udspredt det 
Rygte, at Haugaard og Hvile
s t e d g a a r d Kulturer ved Ejstru p 
ikke svarer sig. Vi erklærer her
ved dette Rygte for usandt og al-
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deles grundløst. Begge Kulturer 
har netop hidtil svaret sig over
ordentlig godt. Da Redaktøren af 
nærværende Blad er Medejer af 
det første og Ejer af det andet 
af de nævnte Fiskerier, er Demen
tiet fremkommen her i Bladet, for 
at det omtalte Rygte ikke skal 
Skade den Sag, hvorfor Fersk
vandsfiskeriforeningen virker. 

Red. 
Fiskeriberetning for Finansaaret 

1906--07. Statistiken for 1906 ud
viser et Totaludbytte af 12,414,498 
Kr. eller 992,236 Kr. mere end 
for 1905. Fiskernes Antal er for
øget med 94 og Værdien af Far
tøjerne med ca. 687,000 Kr., hvil
ket sidste er en Følge af den 
store Anskaffelse af Motorfartøjer, 
særlig til Brug ved Fiskeri fra 
Esbjerg Havn og Thyborøn Kanal 
med flere Steder. Redskabernes 
Værdi, der nu udgør ca. 6,300,000 
Kr. er i 1906 forøget mee cirka 
421,000 Kr. 

Fra Danmarks Fiskeriagent i 
England foreligger Rapport for 
1907, hvori han henleder Opmærk
somheden paa den store Betyd
ning, der maa tillægges en nøj
agtig Sortering samt en omhygge
lig Rengøring og Behandling af 
Fisken. Som Forholdet er nu, 
indbringer mange Forsendelser kun 
Halvdelen og derunder af den Pris, 
de vilde opnaa, saafremt de to vig
tige Fordringer, der stilles fra Eng
lændernes Side, Rengøring og der
under korrekt Opskæring af Fisken 
samt Sortering, var bedre udførte, 
og dette er ikke alene til stor 
Skade for Afsenderen selv, men 
ogsaa for de danske "B'iskevarers 
Renome. 

I 1907 er der i Henhold til Lov 

om Fiskeri af 22. April 1904 til 
Anskaffelse af Fiskerifartøjer givet 
38 Laan til en samlet Sum af 
211,700 Kr. Der var indkommet 
93 Andragender om Laan til et 
Beløb af ca. 570,000 Kr. 

Endvidere er der i Henhold til 
samme Lov til Laaneforeningen 
udlaant 80,000 Kr. 

(Dansk Flskeritidende.) 

Fiskeriforeningen for Præstø og 
Omegn holdt 24. Maj halvaarlig 
Generalforsamling. Form. J ako b 
N i e l s e n, Hestehaven, aflagde Be
retning om Foreningens Virksom
hed i det forløbne Aar. Der var 
udsat 90,000 Stkr. Ørredyngel i de 
Aaer og Bække, som udmunder i 
Fjorden. 

(Dansk Fiskeritidende.) 

Ny Konseryeringsmetode. En ny 
Metode til Konservering af Kød, 
Hav- og Ferskvandsfisk, andre 
Vanddyr, Fjerkræ, Vildt og andre 
i raa Tilstand værende Levneds
midler, af Smør og friske Æg blev 
efter "Berl. Børsen-Courier" d. 25. 
f. M. fremstillet ien Sal paa Hotel 
de Rome for et Selskab af Repræ
sentanter for forskellige Myndig
heder, Skibsfarts-Selskaber og Pres
sen. Metoden, som der er med
delt Patent paa i alle Lande, be
staar væsentligst deri, at det til 
Konservering bestemte Levneds
middel bliver lagt i en lufttæt Be
holder, i hvilken der bliver ind
pumpet Kulsyre under et Tryk af . 
tte Atmosfærer. De gennem Maa
neder fortsatte Forsøg, hvorover
der blev fremlagt notariel bevid
nede Skøn, har udvist, at de saa
ledes konserverede Levnetsmidler 
befandt sig i fuldstændig frisk Til
stand efter 16 Ugers Forløb eller 
havde paa nogen Mallde forandret 
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sig enten i Udseende eller Smag. 
Opfindelsen har til Hensigt at 
overflødiggøre de meget kostbare 
Køleanlæg, navnlig paa Skibe og 
andre Transportmidler, og at ind
føre en Fremgangsmaade, der mu
liggør en Beredholden til enhver 

. Tid af friskt Kød o. s. v. endog i 
den mindste Forretning. Frem
gangsmaaden fordrer ingen ma
skinelle Anlæg, men blot den luft
tætte Beholder og det nødvendige 
Forraad af Kulsyre i komprimeret 
Tilstand. Af Karrenes Indhold 
kan til enhver Tid uden Møje ud
tages de mindste og største Kvan
titeter, forudsat, at den forbrugte 
Kulsyre altid paany erstattes. En 
dertil svarende Kontrol gennem
føres uden Vanskelighed ved et 
lille Manometer, der er let at an
bringe. Opfinderen er Repræsen- . 
tanten for en østrigsk Konserves
fabrik, og som i Korthed forkla
rede Metoden. Derefter blev nogle 
store Kø d forraad, efter at de for 
at erholde den friske Farve var 
bestrøget med en Blanding af d~n 
fineste Olivenolje og af Saft af 
røde Roer, lagte i Beholderne, der 
derefter blev fyldt med Kulsyre 
og lukket lufttæt. Efter nogle 
Ugers Forløb skal en Beholder, 
efter nogle Maaneder en anden 
igen aabnes under Nærværelse af 
Vidner og en Notar. Først da vil 
vi faa en Dom om Metodens prak
tiske Værd. 

(Deuts,. Fisch. Zeit.) 

Indhold: Sorter. - Ferskvandsfiskeri· 
ernes Behandling af vort Trafikvæsen. -
Beretning om dansk Ferskvandsfiskeri 1907. 
- Erfaringer for Suderavl - Jævn ikke 
Dammene, fordi de ikke egner sig til Fo
re Id rift. Udsættelse af Fisk i de For
enede Stater i Nordamerika. Fiske· 
Størl'else·Sorterapparat. Blandede Med
delelser. Fiskemarkedet. - Annoncer. 

Fiskemarkedet 
-o-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

K ø b e n h a vn, 8. til 11). August. 
40-60 Øre pr. Pd. 
75-125 . 
40-60 
20-30 

300-450 ø. pr. 100 Stk. 

'" 

B e rl i n. 8. til 15. August. 
(Officiel Notering.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, 
Gedde, mat,. 

73--100-96 Pf. pr. Pd. 
76 86 

·70- 86 
Gedde, store, mellst., 
~alldart, mat, 

90 
140-141 

Suder 
Suder, store, 

108-131 -
106-90-10!> -

111-113 -
113-/22 

Suder, melIst., 
Suder, store, melIst., 
Suder, smaa, 134 
Brasen 
AaI, bfore, 
Aal, mellst, 
Aal, st., melIst., 112 

64 
119-130 
103-114 
H9-106 

Aal, usort., . 
Aal, smaa, mellat, 
Aal, smaa, . 
Karpe, 30-S5er, 
Karlle, 80er, 
Karndse 
Karudse, mat, 

70-98 
71-96 
40-67 
85-90 
73-87 

89-\14-74 
65 

. Ispakkede Fisk; 
Laks 
Laks, II a, 
Sandart. usort., 
-Sandart, mdlst., 
.Sandart, smaa, 
Aborre 
·Gedde 
Gedde, mellet.. 
Gedde, store, II a, 
Aal, store, 
Aal, mellemst .• 
Aal, smaa, melIst., 
Aal, usort., 
Suder 
Karndse 
Brasen 

182-191 Pc. pr. Pd. 
161-160 
116-8R 

131 
71-68 
26 38 
40-74 
67-86 
46-75 

114 
103 105 
83-75 

79-50 78 
53-79 

59 
28-26 

Hamborg, 10. tHIo. August. 
Auktionspriser (officiel Notering). 

Ispakkede .Fisk: 
Aborre, store, 51 Pf. pr. Pd. 
Aborre, smaa, 12-39 
Sandart, store, 120-140 -
Sandart, srnaa, 60-86 
Suder, smaa, 54-57 
Brasen, store, 39 
Brasen, smaa, 10-27 
Gedde,· store, 80-105 -
Gedde, smaa, 40-80 -
Laks 11il-212 -
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Laksforeller, store, 
Foreller, store, 
Foreller, smaa, 
Aal, store, 
Aal, srnaa, 

87-151 -
119-149 
47-86 
60-.1Ofi 
37 -70 

Annoncer. 
~o~ 

To Mennesker 
kan faa Plads, den ene s t r a k s, 
den anden til 1. Novbr. ved 

Daugaard Fiskeri 
pr. Ejstrup St. 

. Fiskemester! 
Som saadan søger jeg Plads til 

1. November. Jeg har lært paa 
nogle af Landets største Fiskerier, 
bl. a. i J edsted Mølle og Haugaard 
Fiskeri; for Tiden Fiskemester i 
Thyrsbæk ved Vejle. 

N. Laursen. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 . Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagsptis. 

I Fiskeri til Salg. 
I Paa Grund af anden Beskæf-

tigelse er mit Fiskeri ved Gørding 
Mølle til Salg straks paa sær
deles gode Vilkaar. Anlæget om
fatter 13 Damme samt 1/2 Td. Ld. 
Eng ved Siden af Dammene, som 
egner sig fortrinligt til Damme. 

Nærmere ved Henvendelse' til 
Ejeren. P. lB. Petersen, 

Solbakken, Gørding. 

:Frisk, frossen 

Fisl{efoder 
faas til 5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: Fryseriet. 
Telefon Nr. 7. 

Fi~k~ri~t i Vamnrnn 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af Ørred samt Sættefisk af 
.,.- liat'pel' og Suder. .... 

?ortiouspsk og større fisk købes . 
. N. P. Petersen, 

Telefon 26. For~etningsfører. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

... ,den .................. , ............. 190 . 

Navn: ..... . Stilling: 

NB. 

Postadresse: ...................... "" .. ,... ....... . 

K II P o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens .Fol'n1r,nd, Hr. Can,} 
Bie i Hobro eller til Bladets Koutor i Gjelballe P e n g e f o l' s e n d e l s e J'scdbe. 
dog adresserede til Forenillge.ns Kasser"r, Hr. Sagfører J ul Nors, H.ibe. 
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. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..! Telefoa 126. Telefon 126 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....Dansk ... 

Rnssisk-Degra Smørelse 11orel .. &ksport Compagni, 
(eget Fabrikat) 

gør alt Lædertøj fuldstændig 
vandtæt, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

PrØv den, - men efter Brugsanvisnin
gen, som findes- under flunden af enhver 
Daase, og De vil, erkende, at De har 
faaet, hvad De sYlger. Faas IDaaser 
1/1• 1/2 og til henholdsvis l Kr" 50 og 
25 Øre pr, Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, saadanne Bøtter leveres 
emballage- og portofrit for 6 Kr,; - ved 
Indsendelse af 60 Ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser porto
frit til PrØve, 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

Aktieselskab, Vejle, 
k ø b e r Spisefisk til Eksport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Speeialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os J 
Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, viI vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaende. 
NB. Æg, Yngel og Sættefisk 

købes og sælges. 

Karpeyngel, 
ca. 20,000 Stkr., 1 Sommer gam
mel, sælges billigt. Levering: Ok
tober og November. 

N. Lind, 
Doris pr. Kolding. 

'-eu ende . ~risk frossen 

"Tisk F ~~ ~~I~ ~u~ r 
Sydjydsk 

Damkultur 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

til Aftagelse i Løbet af 
Sommeren. 

For prima friske 
Varer garanteres. 

J. tI. Jltehlsen • CO., 
Fiskeeksport, 

Røgeri, Fryseri, 
Struer. 

Telefon Nr. 2. 
Statstelefon Nr. 10 

og Nr. 12. 
Telegram Adresse: 

Mehlsen. 

leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte

e fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. J ø r g e n 8 e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i "Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaitr den l, og In, i hver Mauned, 

Redigeret af S m i d t N is s en. Hvilestedgaard pr. Ejstrup. 

Bladets Kontor 
er hos forhenv. Lærer p, Nissen, Gjelballe pr. Lunderskov. 

l. Septem l, el'. 1908 

Fi~teme~terk1lr~n~.1 
Med ministeriel Understøttelse 

afholdes et Undervisningskur
sus for Fiskemestre paa 
Ladelu n d Landbrugsskole 
pr. Brørup St. Kursus'et begyn
der Mandag den 5. Oktober 
1908 og varer højst 10 Dage, -
Deltagerne faar saavel Undervis
ning som Kost og Logi gratis. 
Højst 10 kan deltage. Eventuelle 
Forespørgsler rettes til Kursusle
deren, Hr. Magister Otterstrøm, 
Hansted pr. H o r s e n s, til hvem 
Anmeldelse om Deltagelse maa 
indsendes inden d. 20. September. 

Bestyrelsen 
for Ferskvandsftskeriforeningen. 

Indhold: Høje Fiskepriser. - Om Grus
og Pladeklækning. Fiskemesterkursus. 
- Af Fiskeribf'retningen fra Landbrugs
kamret for P:yovinsen Hannovel'. - Lyst
fiskeri. - Et Par Bemærkninger i Anled
ning af Hr. Statskonsulent Løftings Fersk
vandsfiskeriberetning. Praktiske Vink 
for Begyndere i I arpec1ambrug. - Blan
dede Ml'ddelelser. ],iskemarkedet.
Annoncer. 

Jløie 1iskepriser! 
-0-

Gode Konjnnkturer for Søftskeri! 

I "Kolding Folkeblad" for 17. 
August d. A. findes der et Stykke 
med Overskrift: "Fiskernarkedet 
i Hovedstaden". - Heri hedder 
det: 

Vi har ikke i mange Aar kendt 
saa svimlende høje Priser paa Fisk 
her i København, som nu i øje
blikket. 

Værst er det med ferske Sild, 
som ellers plejer at være et lige 
saa billigt som sundt og godt Næ
ringsmiddel for Smaafolk. For Ti
den er Priserne ikke mindre end 
15 Øre pr. Styk 

Rødsp ættern e maa Fiske
handlerne selv betale med 75 Øre 
pr. Pd. Torsk eksisterer slet 
ikke for Øjeblikket her i Byen, og 
L a k s koster Fiskehandlerne 2 Kr. 
10 Øre Pundet i Indkøb, vel at 
mærke, naar der købes større 
Mængder. 

Rejerne koster for Tiden 4 
Kr. Potten, og selv de foragtede 
T a s k e k r a b b e r betales i disse 
Dage med 35 Øre pr. Stk. 

I H a m b o r g er Fiskepriserne 
meget høje. 
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Prima Gedder har været betalte 
med indtil 1 Mark (død Fisk). 

En Fiskehandler har skrevet til 
os den 15. d. M.: 

"Alle andre Fiskesorter (der var 
sendt ham Gedder) stærkt efter
spurgte og i høj Pris." (Her er 
Tale om døde Fisk). 

"Aal, store og middel 80-105 
Pfenning." 

Saadanne Tider er jo i Grun
den gyldne Tider for Ferskvands
fiskerne. Men mange Steder har 
disse ikke den fornødne Føling 
med Fiskemarkederne i Hovedstæ
derne. Nogle Steder lægger og
saa Transporten Hindringer i Vejen. 
Der er maa~ke temmelig langt til 
nærmeste Jærnbanestation, Is har 
man ikke, og det er maaske der
for ikke muligt i den stærke Varme 
at faa Fiskene sendte friske til Be
stemmelsesstedet. 

Vi raader derfor Ferskvands
fiskerne til i den kommende Vin
ter at forsyne sig med Is. Har 
man ikke Raad til at bygge sig 
et lille Ishus, kan man i hvert 
Fald forsøge at anvende den Me
tode til Opbevaring af Is, som vi 
har meddelt i dette Blads Nr. 5 
d. A. 

Det gælder for Ferskvands
fiskerne ganske anderledes end 
hidtil at rette sig efter Konjunk
turerne. Fiskemarkederne retter 
sig ikke efter Ferskvandsfiskerne. 
Det bliver dem, der maa rette sig 
efter Markedet. 

Her har Ferskvandsfiskerne en 
uberegnelig Fordel fremfor Salt
van dsfiskern e. Naar Fangsttiderne 
for de sidste er inde, da maa de 
kaste deres Fangst ind paa Mar
kedet, hvordan dette end er. Det 
behøver Ferskvandsfiskerne ikke. 

De kan bedre se Tiden an. Men 
de maa afpasse sig efter Forhol
dene. At staa uden Is en saadan 
Sommer, som vi har haft i Aar, 
vil være et føleligt Tab for mange 
Fiskerier. 

Hertil kommer, at man i mange 
mindre Vande har ondt ved at faa 
Fiskene fangede i den Tid, Kon
junkturerne er gode; man savner 
maaske de nødvendige Fangstred
skaber. Her vilde, som sagt" en 
Sammenslutning af Ejerne af for
skellige Søer være paa sin Plads. 
Paa den Maade vilde det være 
overkommeligt at skaffe og ved
ligeholde de nødvendige Fangst
redskaber, samt Rensning af Fiske
vandet for den Plantevækst, der 
maatte være til Hinder for Befisk
ningen, ligesom de ogsaa kunde 
være fælles om at lønne en Mand 
til at lede de nævnte Arbejder 
m. m. Det vilde være heldigt, om 
nogle af vore Søejere vilde tage 
Initiativet til at faa en saadan 
Sammenslutning udført. Antallet 
af de Søer, der skulde slutte sig 
sammen, burde nærmest bero paa 
deres Størrelse og Afstanden fra 
hverandre. 

Til Slutning en lille Bemærk
ning om Noteringen af Fiskepri
serne fra 'Fiskemarkedet i Køben
havn. Det er paafaldende, at No
teringen af Laks for Tiden mellem 
8. og 15. August er 75-125 Øre 
pr. Pd., medens Korrespondenten 
til "Kolding Folkeblad" noterer 2 
Kr. 10 Øre i Indkøbspris. Passer 
de andre Noteringer fra Fiskemar
kedet lige saa godt, synes de at 
være meget misvisende; og det er 
de vel saa til enhver Tid. Mon 
dette ikke tilsidst vil skade Fiske
handlerne der? 
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6m Grus- og ,tadeklækning. 
Af 

G. Besana, ~Iajland. 

-o-
l Løbet af dette Aar har jeg 

gjort to Forsøg med Klækning af 
Forelæg paa Rilleplader, som jeg 
paa Grund af det gunstige Udfald 
herved meddeler, for at det kan 
blive bekendt i videre Kredse. 

Da jeg læste om de meget in
teressante Forsøg over nye Klæk
ningsmetoder af Dr. Walter Hein, 
saa forsøgte jeg, da jeg desværre 
aarligt havde maattet konstatere 
Manglerne ved det nu brugelige 
System, ogsaa G:rusklækningen. 

J eg forskrevet Grusapparat fra 
Hr. Fiskeavler Riedel i Saselbek 
og gjorde i Februar 1907 et For
søg med embryoniske Regnbue
forelæg. Den indvundne Yngel 
var faktisk kraftigere end samme 
Slags, indvundne i sædvanlige 
Trug; men desværre var Tabet 

I altfor stort. Æggenes Indlægning 
i Grus var omstændelig og ikke 
let, i hvert Fald ikke praktisk. 

Med stor Interesse fulgte jeg 
den videre Offentliggørelse i de 
forskellige Fiskeritidender og i Be
retningerne fra den Kgl. Bayerske 
Biologiske Forsøgsstation i Mun
chen angaaende Grusklækning. -
Dr. Heins senere Forsøg med 
Tagsten, som jeg vilde eftergøre, 
og som igen viste mig Mangelen 
i Æggenes Fordeling i samme 
Forhold som ogsaa ved Vand
strømmen, bragte mig paa en me
get simpel Ide, der i det mindste 
syntes mig praktisk. Man kan 
meget sandsynligt endnu forbedre 
denne Ide, i hvert Fald vil alle
rede nu ved denne en ligelig For
deling af Æggene let og hurtigt 
opnaas, og ligeledes vil man og
saa opnaa en forholdsmæssig 
Vandcirkulation og altsaa en god 
Vandomflyden af Æggene. 

9---."..,.".,d ...,,, ~...Jloj • ..t-,· Il~) .II....,L"../ 

Jeg lavede mig tynde Cement- I dertil et ældre Trug fra Starnberg 
plader med V -formige Kanaler. I og lavede mig selv Cementplader, 
saaledes som Fig. 1 viser dem i afpasset til dette, for hurtigst mu
naturlig Størrelse - saaledes at ligt at kunne begynde mine For
Æggene ligger paa to Punkter søg. 
paa Siden, men foroven og for- Ved det første Forsøg satte jeg 
neden er omskyllet af Vandet, - 2302 embryoniske Regnbueforelæg 
Af disse Plader lagde jeg fem i Pladetruget og fik af disse 2163 
ovenpaa hinanden, og· paa den Stkr. YngeL - Til dette Forsøg 
sidste satte jeg en Dækplade uden kunde jeg straks slutte et andet 
Riller. Derved erholdt jeget 'vist med 3000 Stkr. Regnbueforelæg, 
Antal smaa Kanaler besatte med af hvilke jeg erholdt 2479 Stkr. 
Æg, som befandt sig i en let, Yngel. Begge Forsøg udviser alt
vedvarende Strøm. Jeg benyttede saa ret gunstige Resultater. I de 
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sædvanlige Trug udklækkedes Æg- I fra de almindelige Truge, men jeg 
gene fem til seks Dage senere kunde konstatere en paafal
end i Pladetrugene. Ynglen i dende Forholdsmæssighed 
Pladetrugene blev dog en til to i V æ k s t. Ved den sædvanlige 
Dage senere ædedygtige. Jeg Yngel derimod er der altid et 
maa bemærke, at Yngelvandet ved stort Antal Individer, der bliver 
første Forsøg holdt 11 Gr. C. og tilbage i Vækst. Desværre kunde 
ved det andet 12 Gr. C. Altsaa jeg af Mangel paa dertil egnede 
til Klækning af Salmonideæg et smaa Damme ikke holde de i 
sikkert for varmt Vand, men ved Pladetrug udklækkede Smaaforeller 
selve Kilden besidder det allerede særskilte for sig, derfor kan jeg 
11 Gr. C., og ved Slutningen af heller ikke forfølge den videre 
Februar er Bækvandet hos os Vækst fremdeles. Hensigten med 
endnu varmere. J o varmere Van- min Meddelelse er i første Linje 
det er, des mindre kan Forskel- at give Tilskyndelse til videre, 
len ved begge Klækningsmetoder nøjere og uomstødelige Forsøg 
være. med Pladetruget. 

Den ædedygtige Yngel kom i Ved Pladetrugets Tømning var 
"Riickelske Børnekamre" , i hvilke kun faa døde Fisk at finde, og 
vi i Løbet af 40 Dage fodrer og kun faa var gaaede tabte. Sidste, 
holder al vor Yngel, for derefter Aar var der derimod paa nogle 
at udsætte dem i Dammene. I de Steder i det "Riedelske Grusappa
første Dage blev der udelukkende rat" hele Klumper at finde af Æg 
givet dem Krustaceer, senere disse og Yngel, der var gaaede til 
og kogte friske Fisk. Grunde, meget sandsynligt paa 

Pladetrugsynglen var meget Steder, hvor der ingen Vandcirku
smuk, mørk og kraftig og blev lation forefandtes. 
naturligvis holdt for sig selv i I det følgende er givet en kort 
Børnekammer. Beskrivelse af Pladetruget og dets 

J eg kan ikke sige, at Ynglen Anvendelse: 
fra Pladetrugene i de 40 Dage Som det ses af Fig. 2, findes 
var bleven meget større end den der tre til fire Centimeter fra Ap-

.AI/ .' 
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paratets Forvæg et lodret, finma
sket Messingtraadgitjlr a. 

Fødevandet falder i det smalle 
Rum b. Pladerne c bliver lagte 
ovenpaa hinanden tæt mod Gitteret. 
Pladerne maa i Bredde nøjagtigt 
passe i Truget, og der maa ikke 
være noget Rum ved Siderne. 
Pladernes Længde kan være efter 
Behag; til mine Forsøg har jeg 
valgt en Længde paa 40 Ctm., og 
jeg vilde ikke overskride 50 Ctm. 
Ved den nederste Ende er der 
10 Ctm. fra Pladerne anbragt et 
andet Gitter d, som omtr. ligger 
tre til fire Centimeter fra Trugets 
nederste Ende. Afløbsrøret er an
bragt i det smalle Rum e. 

Cementpladerne kan enhver selv 
lave sig ved Hjælp af en Træ
model. Rillerne maa være smukt 
glatte! og for at gøre Pladerne 
holdbare, er det raadeligt at ind
lægge et -- Traadvæv af samme 
Størrelse som Pladen i Bunden af 
Cementet. (H. Fig. 1.) Er Pla
derne helt tørre (Tørringen af 
samme maa ske langsomt), saa 
bliver de dyppede i sydende, godt 
indkogt Tjære.") Pladerne er ikke 
mere porøse og bliver smukt 
glatte. Nogle Dage efter er de 
tørre og færdige til Brug. Man 
kan sikkert ogsaa anvende andet 
Materiale, men disse tjærede Pla
'der har holdt godt og holdt sig 
rene og giver ingen passende 
Bund for Bosættelse af patholo
gisk Kim. 

") Overstrygning med et __ eller andet 
vandtæt Overtræk tf. Eks. Jærnlak) 
turde vist være mere allbefaleIses • værdigt, da Tjære er giftigt for 
Fiskene og, som det er at forudse, 
ogsaa for Fiskeæg. 

(Redaktione~.) 

For at faa Æggene i Truget 
bærer man sig ad paa følgende 
Maade: 

Man lægger den første Plade 
tæt til det forreste Gitter a, fylder 
Truget med saa meget Vand, at 
Kanalerne bliver halvt fulde af 
Vand."") Man lægger Æggene i 
et firkantet, lavt Blikfad, hvis ene 
Side er aaben, og hvis Bund paa 
dette Sted er forlænget horisontalt 
udover Randen. Man holder Fa
det noget skraat med den aabne 
Side mod Gitret og trækker det 
langsomt tilbage, saaledes at Æg
gene glider i Kanalerne. Dette 
gentager man saa længe, indtil 
samtlige Kanaler er besatte med 
Æg; med en fin Fjer bliver Æg, 
der maaske ligger ovenpaa hin
anden, rigtigt fordelte. Derpaa 
lægger man noget Grus i det 10 
Ctm. brede Rum g, sætter den 
anden Plade paa, indlader Vand, 
indtil denne Plades Kanaler er 
halvt fulde, fordeler Æggene paa 
disse, indlægger Gruset og vedbli
ver saaledes videre, indtU Truget 
er fuldt, sætter Dækpladen h paa, 
regulerer Fødevandet og paasætter 
Trugets Laag. 

Jeg har foran anbragt et Gitter, 
for at Æg og senere Yngel ikke 
kan komme ud i Rum b. Man 
havde ogsaa i lignende Hensigt 
kunnet anbringe et andet Gitter 
bagtil tæt ved Pladerne, men Æg
hylstrene kunde stoppe Gitret og 
derved hæmme Vandeirkulationen 
i nogle Kanaler eller helt spærre 
for det. Æghylstrene kan komme 

**) Vilde man dække en Plade helt 
med Vand, saa opstod ved den føl
geudes Paasætning en Vanclstrøm
ning, og Æggene vilde rives med 
ud af Kanalen. 
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ud gennem Gruset, og selvom de 
tildels sætter sig paa Gitret, saa 
kan de dog ikke stoppe helt, da 
denne indtager Trugets hele Højde 
og Bredde. Ynglen kan eventuelt 
ogsaa cirkulere mellem Gruset og 
i Kanalerne. Naar jeg tømmer 
Pladetruget, saa udtager jeg først 

den ringe Mængde Grus og der
efter Pladerne. Den ædedygtige 
Yngel traf jeg skjult i Kanalerne 
og i Gruset. I Fald man ikke har 
Æg nok til at fylde samtlige Ka
naler med, saa er det godt, for at 
skaffe en regelmæssig Vandcirku
lation, i det mindste at lægge 
nogle Æg i hver Kanal. 

Sluttelig skal endnu nævnes nogle 
flere Fordele ved Pladetruget : 

Vandforbruget er meget ringe, 
da der paa Grund af Æggenes 
ligelige Fordeling kun er en helt 
ringe Vandcirkulation nødvendig 
og tilstrækkelig.*) Senere er derved 
endnu ogsaa opnaaet, at Trugets 
Vandindhold er meget ringe. Alt
saa er dEm ved Tilløbet betingede 
Fornyelse af Trugets Vandindhold 
meget stor. I et Trug f. Eks. paa 

*) Heller ingen døde Steder forefin' 

des mellem Gruset, da Vandet træ

der horisontalt ud af samtlige Ka

naler. 

0'70 m. Længde, 0'50 m. Bredde 
og 0'13 m. Vandhøjde, hvis Ind
hold var 45 Liter, blev efter Fra
drag af det ved Pladerne og Gru
set fortrængte Vand (naar Pla
derne var 0'3 m. lange) kun endnu 
omtrent 20 Liter Vand tilovers. 
Allerede med en Liter Vand pr. 
Minut vilde altsaa Trugets hele 
Vandindhold fornyes tre Gange i 
hver Time. 

Billigere Anskaffelsespris, ingen 
Reparationer, let Opsigt, Trugets 
Fyldning med Æg kan ske, be
kvemt og i kort Tid uden at be
skadige disse (selvom de ogsaa 
nyligt er befrugtede), let Udtag
ning af Ynglen er Apparatets videre 
Fortrin. 

Ogsaa Pladsforbruget er ringere: 
Ved fem Plader over hinanden 
(uden Skade kan man ogsaa ved 
tilstrækkelig Vandtilførsel tage 
flere) havde man: 5 X 30 Kana
ler = 150, og naar man i hver 
Kanal lægger 70 Æg hvorved 
samme endnu ikke er helt fuld 
- saa havde man 70 X 150 = 
10,500 Æg. 

Med dette Trug er endvidere 
en Besigtigelse af Æggene mulig; 
naturligvis maa man langsomt ud
tømme Vandet, indtil Apparatet 
er helt tomt, førend man hæver 
Pladerne, eller indtil Vandet staar 
under Pladen, som man tager ud. 
Denne Mulighed maa ikke under
vurderes især ved nyligt befrug
tede Æg. Man har Muligheden 
af Æggenes Kontrol og kan ogsaa 
bringe embryonerede Æg til For
sendelse, hvad der næppe kan ud
føres fra Grllsapparatet. 

Selvfølgeligt .kan ethvert for
haandenværende Trug uden stor 
Omændring forvandles til et Plade-
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trug. Endskønt jeg personlig ikke 
er Ynder af Fodring i Yngletruge, 
saa kan en Krustacefodring meget 
godt udføres i Pladetruget. 

(AUg. ltiseh. Zeit.) 

fiskemesterkursus. 
-o-

Der har i flere Aar været Be
stræbelser oppe for at skaffe 
Fiskemestrene en bedre Uddan
nelse. Paa sidste Generalforsam
ling i Ferskvandsfiskeriforeningen 
ve,dtoges det at søge oprettet et 
Kursus for dem, og der nedsattes 
et Udvalg til at forberede Sagen. 
- Da Landbrugsministeriet optog 
dette Punkt paa Forsøgsstationens 
Budget, og de nødvendige Penge
rnidler saaledes var sikrede, galdt 
det om at finde et Sted, hvor Un
dervisningslokaler og Logi for Del
tagerne kunde faas, og hvor For
plejningen ikke vilae volde Vanske
ligheder. For i Aar i hvert Fald 
var man nødsaget til at opgive 
Tanken om at indrette Kursus ved 
et Dambrug, og Valget faldt der
for paa Ladelund Landbrugsskole, 
der ligger ca. 20 Minutters Gang 
fra Brørup Station. 

Som det fremgaar af Bekendt
gørelsen andet Steds i Bladet, vil 
Kursus strække sig fra den 5. til 
den 14. Oktober (inkl.). Deltager
nes Antal begrænses til højst 10, 
men med under 5 Deltagere vil 
der intet Kursus blive afholdt. 
Da det er første Gang, et saadant 
Kursus afholdes, er det· ikke let 
at afgøre, hvordan Tiden vil slaa 
til, og en Afkortning eller For
øgelse af Stofmængden vil maaske 
blive nødvendig, men foreløbig er 
det Meningen, at der med ca. 5 

Timers daglig Undervisning skal 
gennemgaas: 

1. Vandets kemiske og fysiske 
Beskaffenhed. 

2. Fiskenes Anatomi. 
3. Fiskenes Fysiologi. 
4. Fiskenes Biologi. 
5. Vore Ferskvandsfisk. 
6. Fiskedammenes Dyreliv. 
7. Fiskedammenes Plantevækst. 
8. Ørredens Leg. Afstrygning 

og Befrugtning. 
Og om Tiden slaar til: 
9. Klækning. 
10. Fiskesygdomme. 
Til den mundtlige Gennemgang 

vil der knytte sig Forevisning af 
Præparater o. L, og der vil blive 
afholdt praktiske Øvelser for Del
tagerne i Bestemmelse af Vandets 
Iltmængde, i Bestemmelse af for
skellige Dyrearter (særlig Fiske
arter) og Plantearter og tillige 
anatomiske Øvelser. Desuden vil 
der blive Lejlighed til udenfor 
Undervisningstiden at afholde Dis
kusioner om Emner vedrørende 
Ferskvandsfiskeriet, og der vil saa 
vidt muligt blive afholdt Ekskur
sioner til forskellige Dambrug. 

Dette Kursus kommer saaledes 
til at omfatte en Række specielle 
Emner. Der er mange tilbage, 
som ogsaa kunde behandles paa 
Kursus, og rimeligvis vil de blive 
tagne op paa et eller to andre 
Kursus. 

Ved Kursusets Afslutning bliver 
der antagelig givet interesserede 
Lejlighed til at overvære en Prøve 
af Deltagerne. De, der med Ud
bytte har deltaget i Undervisnin
gen, vil faa et skriftlig Bevis her
for. 

Undervisningen paa Kursus, Op
hold og Kost paa Ladelund Land-
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brugsskole er gratis for Deltagerne, 
der blot selv maa medbringe Senge
klæder. Andragende om Deltagelse 
maa snarest indsendes; det bør 
indeholde Oplysning om den paa
gældendes fulde Navn, Alder, ved 
hvilke Fiskerier han har været og 
ved hvilket han nu har Plads, 
samt hvor længe han har beskæf
tiget sig med Ferskvandsfiskeri. 
Et Par Dage efter Indmeldelses
fristens Udløb (d. 20. September) 
vil der blive sendt de paagældende 
Meddelelse om, hvorvidt de er 
komne i Betragtning. Nærmere 
om Mødetid o. 1. vil til den Tid 
blive bekendtgjort. 

e. V. OUerstrøm, 
::Hagish'l', 

Hansted pr, Horsens, 

Af 1iskeriberetningen fra .cand
hrugskamret 

for ?roDiusen t(aUUODer. 
-o-

Da Beretningen ogsaa har al
mindelig Interesse for danske 
Ferskvandsfiskerier, skal vi efter 
"Fischerei-Zeitung" temmelig ud
førligt meddele dette Tidsskrifts 
Referat, der navnlig handler om 
Karpe- og Forelmarkedets Stilling, 
Herom hedder det: 

"Dambrugets Udbytte var i det 
forløbne Aar ret utilfredsstillende. 
Tilvæksten, særligt i Karpe- og 
Suderdamme, er 20 til 30 pCt. 
ringere end Resultatet Aaret forud. 
Man kan sige, at man næppe no
gensinde har iagttaget et for Dam
bruget saa ugunstigt Aar. I 
Hovedtilvækstmaanederne Juni og 
Juli savnedes her i Nordtyskland 
meget Varme. Desuagtet er Pri-

sen paa Grund af Tilførslen fra 
U dian det ikke stegen i samme 
Forhold. "Til at begynde med ka
stede Karpepriserne sig paa Grund 
af Engroshandelens Manipulatio
ner. Dog havde disse Forhold 
ændret sig væsentligt i Forbrugs
tiden ved Jul og Nytaar, saa at 
Prisen naaede fra 70 til 80 Mark 
pr. Centner. Paa Grund af det 
kolde Vejrlig er Karpeynglen i 
vor Provins næsten intetsteds ble
ven stor. Der er derfor i For
aaret indtraadt Mangel paa Sætte
fisk, saavel af ensommers som af 
tosommers Karper. Salmonidetil
væksten var derimod i det for
løbne Aar ret god. Prisen paa 
Foreller gaar desværre stadigt 
nedad. Aarsagen hertil er at søge 
i Danskernes kæmpemæssige Pro
duktion, som altid mere og mere 
bebyrder det tyske Forelmarked. 
Der var derfor allerede for læn
gere Tid siden' af Fiskeriforenin
gerne foreslaaet Forholdsregler for 
at trænge den danske Konkur
rence tilbage. Men om hvilken 
Vej, der skulde slaas ind paa, 
var der ikke opnaaet Enighed. I 
den Hensigt at undersøge den 
danske Damdrift havde efter den 
"Tyske Fiskeriforening"s Impuls 
Foreningens Forretningsfører fore
taget en Rejse omkring til de 
danske Dambrug. Resultatet af 
denne Berejsen er offentliggjort i 
Fagtidsskrifterne, Det fremgaar 
heraf i det væsentlige, at under 
de slette Priser kan kun de Dam
brug opnaa Overskud, der ved 
Hjælp af større Bedrift er i Stand 
til at formindske Produktionsom
kostningerne. I Sydtyskland er 
forøvrigt endnu Priserne antage
lige, hvorfor man ogsaa der be-
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sluttet at udvide Lingener Dam
anlæg et, hvilket imidlertid allerede 
er udført." 

Hr. v. Schrader af Sunder har 
hertil hemærket, at det er Auk
tionshandelen, der trykker Fiske
priserne ned, da det er indlysende, 
at den snart høje, snart lave, af 
tilfældig Afsendelse afhængige 
Auktionspris fordærver Engros
handlerens Forretning, idet de 
gør enhver Disposition tilfældig. 
Han tror, at den større Dambru
ger ikke kan undvære Engros
handleren, og at han derfor gør 
bedre i at komme i Forstaaelse 
med denne, end at fordærve For
retningen for ham og forsyne 
Auktionen. Naar Engroshandleren 
kan disponere, vil han holde Pri
sen. saa høj som muligt, hvad igen 
maa komme Producenten tilgode. 

Om Stillingen for Forelpriserne 
har Hr. Underretsraad Adickes 
ytret sig saaledes: 

"De store liineborgske Salmo
nide-Fedningsanstalter lider vel og
saa ved de trykkede Priser paa 
Grund af den jyske Konkurrence; 
men paa Grund af den billigere 
Pris er Efterspørgslen ogsaa større, 
Afsætningen er bleven bedre, og 
Anstalterne tror at kunne bestaa 
ved billigere Masseproduktion. 
Men for de Dambrugere, der ikke 
fodrer regelmæssigt, lønner Salmo
nideopdræt sig ikke mere, navnlig 
fordi det endnu er forbundet med 
store Vanskeligheder at sende 
smaa Kvantiteter levende Fisk pr. 
J ærnbane. En Befordringslettelse 
er derfor paatrængende nødvendig. 
Endvidere maa Naturfisken betales 
bedre end Fedningsfisken, fordi 
de er meget finere j Smagen. Er 
begge Dele ikke at faa, da maa 

man raade Dambrugerne til at op
give Salmonideavlen og hellere 
opdrætte Suder, der altid betales 
godt. " 

Fiskerikommissionen for Ulzens 
Kreds skriver: 

"Meget forulempet bliver for
øvrigt Fiskeriet ved de vedvarende 
lave Priser for Foreller paa Grund 
af dt>n betydelige Import af fedede 
Fisk fra Danmark. Herved bliver 
Afsætningen af Naturfisk, navnlig 
af Bækforel, Aar for Aar ugun
stigere og mindre indbringende. 
Fiskeriet bliver som Følge heraf 
ikke mere drevet saa virksomt 
som tidligere, og der forbliver saa
ledes et Utal af disse unyttede i 
Vandet. En Forandring kan kun 
tilvejebringes ved, at Lovgivningen 
paalægger en større Indførselstold 
paa fedede udenlandske Fisk." 

lystfiskeri! 
-0-

Nogle Bemærkninger om, 
hvad Sportsfiskeren har at iagt

tage ved Fiskevandet~ 

Den, der vil vente at blive en 
dygtig Sportsfisker, maa først og 
fremmest tilegne sig Ro og Kold
blodighed; han maa ikke, naar 
han har Uheld eller noget gaar 
ham imod, f. Eks., at hans Snøre 
bliver hængende et eller andet 
Sted eller kommer i Urede, eller 
hans Kroge hager sig fast i Bun
den eller i Siv og Grøde, blive 
utaalmodig og ivrig, men tage 
Sagen med Ro og give sig Tid 
til at redressere Skaden; thi jo 
mere utaalmodig og ivrig han 
bliver, desto værre stiller Sagen 
sig og desto vanskeligere bliver 
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det for ham at faa Sagerne i Or- mumsafstand. Fiskeren tager der
den igen. for fejl, hvis han gaar ud fra, at 

Det første, en Fisker maa iagt- han derfor ustraffet kan nærme 
tage, naar han nærmer sig Fiske- sig Fisken uden at blive set af 
vandet, er at bevæge sig med den denne. Fiskens begrænsede Syns·' 
yderste Forsigtighed, saa han kan evne i Vandet hindrer den nemlig 
undgaa at blive set af Fiskene ikke fra at opdage Fiskeren i læn
eller fremkalde Rystelser ved Aa- gere Afstande, da der fra ham ud
bredden. Han maa derfor ofte gaar Lysstraaler, som, saalænge 
liste sig frem paa Tæerne, eller de kun har Luften at gennem
endog, om fornødent, krybe paa trænge, ikke taber videre i Styrke 
Knæerne. Han maa stedse erindre og Tydelighed ved Afstanden; men 
sig, at Fisken ser lige saa godt først fra det Øjeblik Lysstraalerne 
ud af Vandet, som han ser ned i berører Vandet taber de med den 
dette. J a, Fiskene har endda til- tiltagende Dybde i Styrke og Klar
med den Fordel,' at dens Syn ikke hed. Af denne Grund maa Fiske
som Fiskerens hæmmes af Re- ren regne med, at hans Billede 
fleksen paa Vandets Overflade. eller Skyggen af hans Stang faI
TH Gengæld er Fiskens Synsom- der i Vandet og ses af Fiskene, 
raade stærkt begrænset, idet den uden at han aner dette. Fiskeren 
kun ser skraat fremad og opad i bør derfor altid holde sig saa 
en bestemt Retning, hvad den er- langt borte fra Vandet, at han 
farne Fisker meget of~e kan ud- ikke kan ses af Fisken. Af samme 
nytte til sin FordeL Grund bør Fiskeren undgaa at 

Fra Naturens Haand er alle Fisk være iført Klæder af afstikkende 
meget nærsynede. Naar en Fisk Farver. 
er i fuldstændig Ro, er dens Syns- En anden Grund til, at Fiskeren 
evne saa stærkt begrænset, at den maa vise særlig Forsigtighed, naar 
næppe ser mere end højst en Me- han nærmer sig Fiskevandet eller 
ter fra sig. Bliver derimod dens passerer langs dette, er, at Fisken 
Opmærksomhed vakt, enten den i sine saakaldte Sideorganer eller 
nu spejder efter Bytte eller dens Sidelinjen besidder, hvad man kan 
Nysgerrighed bliver vakt, formaar kalde en sjette Sans, der sætter 
den ved Hjælp af deri Fiskene den i Stand til at bemærke Ry· 
egne øienmuskulatur at indstille stelser i Jordskorpen. Tidligere 
sit Syn til længere Afstande; men antog man, at disse Sideorganer, 
over 10 a 12 Meter mener man der bestaar af en fortsat Række 
ikke, at den i heldigste Tilfælde af Rør, fyldte med Slim, tjente til 
kan se germern Vandet. Kommer Afsætningen af Slim paa Yder
dertil, at Vandets Gennemsigtig- huden; men efter at man er kom
hed meget ofte er stærkt begræn- men paa det rene med, at Slim
set af Plankton og andre Stoffer, afsætningen foregaar fra selve 
der forurener Vandet, maa man Huden, hvori der findes særlige 
gaa ud fra, at Vandets Gennem- Slimansamlinger, er man nu ble
sigtighed kun rent undtagelsesvis ven klar over, at Sideorganerne, 
naar den ovenfor anførte Maksi- . der staar i nøje Forbindelse med 
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Fiskens Nervesystem, har den Op- Vand, ogsaa vil skræmme en Del 
gave at avertere den om Trykfor- af de sky. Laks og Ørred bort, 
andringer i Vandet. Disse slim- saa man ikke faar noget godt U d
fyldte Rør er nemlig aabne i bytte af Udsættelserne og For
begge Ender, og ligesom de som søgene. Hr.Otterstrøm tvivler 
sagt staar i Forbindelse med Fi· ; desuden om, at U dsættelse af 
skens Nervesystem, staar de gen- Masser af Yngel kommer Vandet 
nem Aabninger i Skællene i For- til Nytte. Jeg tror heller ikke, at 
bindeIse med selve Vandet. U dsættelse af Smaayngel er meget 

Mangen tænkende Fisker har værd. Den bliver nok nærmest til 
vist oftere til sin Ærgrelse be- Føde for andre Fisk. Det havde 
mærket, at f. Eks. i Ørred- og vist været bedre, at der var ar
Skallingvande Fiskene, tilsynela- bejdet paa at faa et Regulativ j 

dende uden Grund, pilsnart farer Stand for Gudenaa med Bestem
fra Bredden nedad Strømmen. mels er om Anbringelse af Eng
Grunden til denne Flugt er den, vandingsgitre, Aalepas og Fred
at Fiskeren har traadt for haardt ningsbælte for Aamundingen samt 
i Bunden eller er kommen Bred- meget streng Kontrol med Fang
den for nær. Der er derhos det sten af Undermaalsfisk; thi værner 
ærgerlige ved dette Uheld, at en vi ikke om Smaafiskene,. kan vi 
saadan opskræmmet Fisk som ikke vente at faa de store. Vi 
Regel ikke senere gaar paa Fiske- tør uden Overdrivelse nok sige, at 
rens Flue eller Agn, selvom han der i den Henseende forvoldes 
har været saa heldig at bemærke, stærkest Skade af Sportsfiskerne. 
hvor den har søgt Skjul. Naar Vaadfiskere eller andre over-

En gammel Lystfisker. træder Loven, skal man nok vide 
(Fortsættes.) at ramme dem, og de gør, naar 

gt 'ar Bemærkninger i Anledning 
af 

fCr. Statskonsulent feflings 
fersku andsfiskeriberetning. 

-0-

Af Hr.Otterstrøms Referat af 
nævnte Beretning synes at frem
gaa, at G u d e n a a ikke egner sig 
som Forsøgsvand. E r d e t d a 
ikke bedst at bruge en an
den Aa dertil? Der nævnes 
som Grund til, at den ikke egner 
sig til Forsøgsvand, at der ikke 
kan føres den nødvendige Kontrol 
med Resultatet af Yngeludsætnin
gen. J eg mener, at den stærke 
Skibsfart, som finder Sted i dette 

det kommer til Stykket, maaske 
ikke saa megen Skade som Sports
fiskerne. Regulativbestemmelserne 
maa derfor ogsaa sørge for, at der 
føres en skarp Kontrol med disse. 

Loven af 1907 er et Fremskridt 
for Ferskvandsfiskeriet, om der 
ellers mellem de to Faktorer, Fi
skeriejerne og Staten, kommer et 
Samarbejde i Gang. Men endnu 
har Loven vist ikke gavnet syn
derligt; der maa Arbejde til, inden 
der kan blive Frugter. De fleste 
har slaaet sig til Ro med, at nu 
bliver det nok bedre efter Lovens 
Ikrafttræden. De har glemt, at om 
de ikke selv lægger et Arbejde ind, 
er Loven kun - Papir. 

Pioner. 
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?faktiske Vink for Begyndere 
i )larpedambrug. 

-o
l. 

Vi har gentagne Gange her i 
Bladet henledet Opmærksomheden 
paa de mange Smaavande, der 
rundt om i vort Land henligger 
udyrkede eller i hvert Fald van· 
røgtede. Hvor ofte er der ikke 
paa Ejendomme mindre Damme, 
Mergelgrave eller Tørvegrave, der 
ligger unyttede hen. Isaadanne 
Vande kan det lønne sig godt at 
indplante J!'isk. Hvad Slags Fisk, 
der skal indplantes, og i hvilken 
Størrelse og Mængde, det beror 
naturligvis paa Forholdene. Raad 
og Vejledning i saa Henseende er 
ikke vanskelig at faa. I dette Til· 
fælde er her kun Tale om at pro
ducere Fisk til eget Brug. Det 
vilde jo mangen Gang være en 
stor Behagelighed at have et 
Fiskevand paa sin Ejendom, hvor 
man kunde gaa hen at hente sig 
nogle gode Fisk til Middags· eller 
Aftensbordet, særligt da det som 
oftest paa Landet er forbundet 
med stor Vanskelighed ellers at 
faafat i god fersk Fisk, ligesom 
det jo ogsaa kan berede Ejeren 
med Familie og Husstand mangen 
Fornøjelse selv at fange Fiskene paa 
egen Ejendom. Foruden til Fisk 
egner mange af disse Smaavande 
sig ogsaa til Indplantning af Krebs, 
der ogsaa af og til kunde afgive 
en Ret til Middags· eller Aftens
bordet, og hvis Fangst ogsaa kan 
være forbunden med Fornøjelse. 

Ofte findes der allerede i saa
danne Vande Fisk; men da Van
dene i Almindelighed er vanrøg
tede, er Fiskene mangen Gang 

værdiløse. Hvem kender f. Eks. 
ikke de Damme med Karudser, 
der ofte findes i Nærheden af 
Gaarden, Damme, der vel egentlig 
skulde tjene som Ande- eller 
Gaasedamme, men som Ejeren i 
sin Tid har fundet det tjenligt at 
besætte med Karudser for engang 
imellem at kunne delikatere sig 
med en Ret af denne Fisk. Hvem 
kender ikke de Dværge af Karud
ser, der findes i saadanne Damme 
eller i Bydamme, Fisk, der i det 
højeste naar en Længde paa 3-4 
Ctm., og som man kan fange af i 
Mængde ved at slæbe en Tørve
kurv gennem Dammen. Karud
serne naar i saadanne Damme 
sjældent ud over denne Størrelse, 
fordi der er altfor mange af dem 
i Forhold til Vandets Størrelse og 
den Mængde Naturfoder, der fin
des i det. 

Noget lignende er oftest Tilfæl
det i Mergelgravene, hvad enten 
det er Gedder eller andre Fiske
sorter, der er indplantede i dem. 
Man indplanter en Gang for alle 
nogle Fisk og Krebs i et saadant 
Vand og lader saa i J!'remtiden 
det hele skøtte sig selv og sørger 
ikke for, at der ikke bliver flere 
Fisk i Vandet, end dette kan føde 
uden at sulteføde dem. 

Men det er ikke alene saadanne 
Smaavande, det vilde lønne sig 
godt at dyrke, men det er tit Til
fældet, at en Jordbruger f. Eks. 
har et Stykke magert Eng, der 
kun giver et meget sparsomt U d
bytte, og som det, hvis Forholdene 
tillader det, vilde lønne sig meget 
bedre at forvandle til Dam og 
f. Eks. besætte med Karper. Ved. 
fornuftig Dyrkning og Pas
n i n g vilde derved kunne skaffes 
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en ikke lidet større Indtægt af det 
nævnte Stykke Eng. - Men det 
er naturligvis ikke gjort med at 
sætte Engstykket under Vand og 
saa sætte nogle Karper ud i det, 
og dermed Punktum! 

(Fortsættes. ) 

Blandede Jlteddelelser. 
--o--

Der Fischgrøszen Sortierappa
rat von Fisehmeister Kliisz. Vi 
har i et forrige Nr. omtalt dette 
Apparat. Nu har den bekendte 
Fiskeribestyrer Br. Dieszner an
befalet det i "Fisch. Zeit. k , og vi 
skal meddele, hvad han skriver 
om det: 

"Det er ejendommeligt, at Ny
hederne paa fiskerilig og dam drift
lig Omraade stedse sendes til mig 

. til speciel Prøvelse. Det var i 
sin Tid Tilfældet, da B r a n d s t a t
t e r s Ægtællingsapparat dukkede 
op, derefter Rtickls Yngel apparat 
"Simplex", og nu slutter sig 
hertil Fiskestørrelsessorterappara
tet af K. K l u s z, Fiskemester for 
den betydeligste tyske Forelpro
duktion af E. Ziemsen. 

Fremfor alt udmærker disse Ny
heder sig ved deres Simpelhed og 
bekvemme Haandtering, og ogsaa 
denne Gang, da min ærede Kollege 
K l ti s z indsendte sit Apparat til 
Prøvelse, var jeg ganske forbav-

. set over, hvor simpel den Indret
ning er. 

Men min Forbavselse voksede, 
da en venlig Fiskehandler til For
søgene stillede Karper, Suder, Fo
reller og Hvidfiskarter af forskel
lige Aargange til min Raadighed, 
og jeg saa, med hvilken ualminde
lig Lethed Sorteringen af Fiskene 

gik for sig, og hvor hurtigt Fi
skene, der sorteres, finder igen
nem Soldene. 

Ved dette nye Redskab til Sor-' 
tering af levende Fisk af forskel
lig Størrelse, kan et Kvantum 
F!sk, der ellers en Dag igennem 
kan lægge Beslag paa flere Ar
bejdskræfter, med Lethed sor
teres i et Par Timer; og Fiskene 
bliver ikke svækkede derved, da 
Sorteringen foregaar i Vandet. 

Apparatet kan ogsaa med For
del anvendes til Landsøfiskeri for 
ved større Fangst at udsortere 
mindre Fisk, som Rødskaller, 
Aborrer, Horker og andre U nder
maalsfisk. 

Prisen for et komplet Apparat, 
som bestaar af fire Par Sold, er 

. 50 Mark; enkelte Sold koster Par
ret Mk. 13,50" Med hvert Appa
rat følger en Brugsanvisning. Ap
paratet faas hos Wilh. Muller 
in Wismar a. d. Ostsee. 

Fiskerihøjskolen i Kerteminde. 
Da der har indmeldt sig et til
strækkelig stort Antal Elever, vil 
denne blive aabnet den 1. Novbr. 

Lærekursus for videre frem
skredne Dambrugere.' Ved det 
tyske Fiskeriraads Møde meddelte 
Hr. Prof. Hofer paa det viden
skabelige Udvalgs Vegne bl. a.: 

"For særlig vigtigt anser ogsaa 
Udvalget Spørgsmaalet om Dam
brugeres og Fiskeribestillings
mænds videre Uddannelse. Det 
har besluttet, allerede i dette Ef
teraar, at foranstalte afholdt et 
saadant Lærekursus for v i d e r e 
fremskredne Dambrugere, for 
hvilke Begyndelsesgrundene i Dam" 
drift maa forudsættes bekendte og 
derfor ikke behøves at behandles. 
Programmet for disse Foredrag, 
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som d'Hrr. Zuntz, Gronhejm, 
Hofer, Schiemenz, Fiseher, 
H o ff b a u e r og H a u p t har over
taget, og Terminen vil blive kund
gjort i god Tid. Der er stillet i 
U dsigt, at disse Lærekursus vil 
blive gentagne med regelmæssige 
Mellemrum. Salmonidedriften vil 
naturligvis blive tagen med." 

En biologisk Anstalt for Fersk
vandsforskning er af den syd
svenske Fiskeriforening bleven ind
rettet ved Foreningens Fiskeavls
anstalt i Aneboda (Smaaland). An
stalten ligger meget gunstigt i en 
Del af den sydsvenske Provins, 
hvor Sø-, Dam- og Bækforhold 
samtlig forefindes og Antallet af 
Dyre- og Plantearter er meget tal
rig. Forbindelserne er ogsaa gode, 
og den midlertidige meget beskedne' 
Anstalt er allerede i Sommer ble
ven benyttet af nogle yngre For
skere. Naar Laboratoriet er fær
digt, bliver 6 Arbejdspladser dis
ponible. Hr. Dr. Nordqvist har 
den øverste Ledelse af Anstalten. 

SUk Cast Gut som Erstatning 
for Silketarm. Da Silk Gast Gut 
fremkom paa Markedet havde jeg 
kun liden Tiltro til dets Holdbar
hed og Smidighed. I tør Tilstand 
er det noget "træagtigt" at føle 
paa, vaadt derimod er det blødt 
og modstandsdygtigt. J eg erindrer 
at have læst, at de Indfødte paa 
Sydhavsøerne til Fiskning anven
der de simple Trævler af en Vand
plante; til Fangst af større Fisk 
snor de disse Trævler flere Gange 
under Vandet. Jeg forsøgte nu at 
sno vaadt Silk Gast Gut med Poil
maskine; men det vilde ikke lyk
kes. Gutten fik ved længere Sno
ning ingen Tvindning; Traadene 
tørredes paa Maskinen og blev 

ved Snoningen sprukken og træv
let. SUk Gast Guts øvrige gode 
Egenskaber foranledigede mig i 
Fiskerisportens Interesse til at gøre 
videre Forsøg. Disse Forsøg var 
følgerige ; jeg snoede for mit For
maal Spinning- og Slæbangels
forfang tre- og seksdobbelt i vil
kaarlig Længde. De saaledes frem
stillede Forfang er meget elastiske 
og holdbare. De spaar efter de 
faa Prøver om en god Fremtid 
for Silk. Fra Kaldsfiskernes Side, 
hvilke jeg for kort Tid siden som 
Prøve i Slæbangeløjemed sendte 
tredobbelt snoet Forfang, har jeg 
desværre ingen Dom faaet. Saa
snart jeg har faaet dette, skal jeg 
meddele det. Forøvrigt snor paa 
min Foranledning det meget drif
tige Firma "Hildebrands Nachfol
ger" (Angelgeratefabrik Miinchens 
und Sendling) saadanne Forfang. 
De har udlagt nogle paa Miin
chens Udstilling og vil fremdeles 
anstille Farveforsøg under sam
tidig Imprægnering med SUk Gast 
Gut. 

(Allg. Fiach. Zeig.) 

Jiskemarkedet. 
-0-

KØbenhavn, 15. til 22. August. 
Aal 40-60 Øre PI:. Pd. 
.Laks 75-125 -
G.edde 40-60 
Aborre 25-35 
Krebs 350-400 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 17. til 22. August. 
(Officiel Notering.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, mellst., 
Gedde, melist., 
Sandart, mat, 
Suder 
Suder, store, 

63-91 Pf. pr. Pd. 
67-86 -

93 
95-100 -

104-139 
108 
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Suder, smaa, 125-132 -
Aal, store, 111-128 -
Aal, store, meUst., 100-127 -
Aal, meUst., 93-107 -
Aal, smaa, 51-63 
Aal, usort., 67-88 
Karudse 70-1/5 
Karudse, smaa~ 65 
Karpe, 40er, 79-84 
Karpe, 50-60er, 70-78 
Karpe, 70er, 80-89 
Karpe, 80er, 78-81 
Karpe, 90er, 70-80 

Ispakkede Fisk: 
Karper 4.0 - 59 Pf. pr. Pd. 

Hamborg, 17. til 22. August. 
Officiel Notering af Markedspriser. 

ISJlakkede Fisk: 
Aborre, store, 30 - 49 Pf. pr. Pd. 
Aborre, smaa, 23-38' /2-

Sandart, store, 107-129 -
Sandart, smaa, 70 
Karudser, store, 31 
Suder, store, 75 
Suder, smaa, 60-65 
Brasen, store, 1t?-44 
Brasen, smaa, 13-36 
Gedde, store, 50-99 
Gedde, smaa, 41-74 
Laks 140-193 
Laksforeller, stor.e, 130-151 -
Laksforeller, smaa, 139-146 -
Foreller, store, 148 
F ore11er, smaa, 45-103 ....:... 
Aal, store, 75-95 
Aal, smaa, 3")- 7fl -

Annoncer. 
-0-

To Mennesker 
kan faa Plads, den ene s t r a k s, 
den anden til 1. Novbr. ved 

Haugaard Fiskeri 
pr. Ejstrup St. 

FiskemesterI 
Som saadan søger jeg Plads til 

1. November. Jeg har lært paa 
nogle af Landets største Fiskerier, 
bl. a. i J edsted Mølle og Haugaard 
Fiskeri; for Tiden Fiskernester i 
rl'hyrsbæk ved Vejle. 

N. Laursen. 
[. x· I· I· I. I· x. I. I. I -x-I. I. I. I. I -x-I. I. J. I. I -x-I. I. I.] 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

J ærnbanestation mod Kontant. 

M a r ti n N i e l s e n, 
Fredericia. 

__ Telefon Nr. 114. '~4 

[. I. I .1. I -x-I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. t. I.] 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

..... " ...................... , den 190. 

Navn: ..... Stilling: .............. . 

NB. 
Postadresse: 

K u p o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Ca'l'], 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe Pengeforsendelser bedes 
dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jnl Nors, HjUl!. 
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Karpeyngel, I Fisk til Salgl 
ca. 20,000 Stkr., l Sommer gam- I . 
mel, sælges billigt. Levering: Ok- I FIskebestanden (tilsyneladende 
tober og November. god), B e g n b o e- og K il d e-

N. Lind, ørred, udsat som Sættefisk i 
Dons pr. Kolding. Foraaret 1907 i en Dam paa ca. 

Telefon 126. 1'elefon 126. 

..... Dansk ..... 
1orel-&ksport eompagni, 

Aktieselskab, Vejle, 

k ø b e r Spisefisk til Eksport. 
Fiskene afhentes paa nærmeste 

Station i Speeialvogn (Ozon Pa
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter OS! 

Stand til at transportere sikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Uagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaende. 

NB. Æg, Yngel og Sættefisk 
købes og sælges. 

41
/ 2 Td. Land, ca. 1000 Stkr., er 

til Salg i Efteraaret . 
Dammen er beliggende 3/4 Mil 

fra Herning Jærnbanestation. 
Tilbud paa hele Bestanden pr. 

Pund, ved Dammen, udbedes af 
.J. Gjeding Thisted, 

Herning. -----

Fi~k~ri~t i Vamdrll~ 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
",.... Karper og Suder ....... 

Portionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

Sydjydsk ~~.1t 
Damkultur V feuende 

TIsk leverer som sædvanlig 
øjneæg, Y ugeI og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderlisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. .J ø r g e Il s e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Frisk frossen 

Fi~t~f~d~r 
faas til 

5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet llLimfjorden" l 
Glyngøre. 

Telegramadresse: . 
Fryseriet. 

Telefon Nr. 7. __ 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G~ Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

Trykt i "Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Bladets Kontor 
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Xr.18 15. SepiembeI'. 1908 

Med ministeriel Understøttelse 
afholdes et Undervisningskur
sus for Fiskemestre paa 
L a d e I u n d I~andbrugsskole 
pr. Brørup St. Kursus'et begyn
der J!landag den 5. Oktober 
1908 og varer højst 10 Dage. 

Peltagerne faar saavel Undervis
ning som Kost og Logi gratis. 
Højst 10 kan deltage. Eventuelle 
Forespørgsler rettes til Kursusle
deren, Hr. Magister Otterstrøm, 
Hansted pr. H o r s e n s, til hvem 
Anmeldelse om Deltagelse maa 
indsendes inden d. 20. September. 

Bestyrelsen 
for Ferskvandsfiskeriforeningen. 

Indhold: Fiskernesterkursus. - Fersk

vandsfi8kerietg Fremtid. - Lærlingevæs

·net og U ddanllelsen i Fiskerierhvervet. 

- Literaturanmeldelse. Blandede Med· 

delelser. - Fiskemarkedet. ~ Annoncer. 

1iskemesterkursus ! 
'-0-

For første Gang bliver der alt
saa her i Landet i Henhold til 
Kundgørelsen afholdt et "F i s k e
mesterkursus", dersom der da 
melder sig et tilstrækkeligt Antal 
Deltagere; og efter Hr. O t t e r
s t r ø m s Redegørelse i forrige N r. 
af Bladet angaaende denne Sag 
vil ventelig disse Kursus blive 
fortsat ad Aare. Som man af 
nævnte Redegørelse vil have set, 
er det en betydelig Stofmængde, 
der allerede denne Gang vil blive 
gennemgaaet. 

Med disse Kursus vil et længe 
følt Savn blive afhjulpet. Vore 
Fiskernestre og Fiskeavlere træn
ger nemlig haardt til at udnytte 
de Erfaringer og tilgodegøre sig 
de Kendsg'erninger, der paa dette 
Omraade er indvundne ad viden
skabelig Vej. 

Hr. Professor Z a c h a ri a s, For
stander for den biologiske Station 
ved P l ø n, skriver herom i et tysk 
Fiskeritidsskrift.*) 

Efter at han ved et Eksempel 
har paavist, hvorledes biologisk 
Forskning uddyber Indsigten 

*) Hans Artikel vil senere blive gen· 
givet her i Bladet. Red. 
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Vandenes Naturhusholdning og ud
rydder gængse Vildfarelser, fort
sætter han: 

"Men vi har ved Siden af de 
biologiske Forskninger ogsaa ud
fundet en Mængde andre Kends
gerninger, som for Praktikeren, 
naar han tager Lære af dem, kan 
være til Nytte ved hans Damdrift. 
Men man erhverver sig ikke saa
dant Kendskab ved Læsning af 
Fagskrifter og Lærebøger, men 
kun derved, at man til en vis 
Grad studerer Hydrobiologi (Læ
ren om den levende Natur i 
Vandet), og dertil maa for Frem
tiden fiskerividenskabelige Institu
ter række Haanden, idet de ud
danner en anden Slags F i s k e
mestre og Fiskeavlere end 
de, der hidtil forefindes. Natur
ligvis maa saadanne bedre under
viste Folk betales bedre end hid
til gennemgaaende har været Til
fældet. " 

Saadanne Instituter har vi ikke. 
Men fortsatte Kursus af det, der 
nu vil blive paabegyndt, vil i no
gen Maade bøde paa Mangelen. 
Det beror nu paa, om vore Fiske
rnestre har aabent øje for Betyd
ningen af disse Kursus, og om 
d e ogsaa betragter dem som en 
Afhjælpning af et længe følt Savn. 
Det gælder ogsaa paa dette Om
raade om, at Videnskab og Praksis 
arbejder Haand i Haand. Dette 
har fundet Sted paa Landbrugs
omraadet, og det har resulteret i 
vort Landbrugs fremskredne Stil
ling. Men dette Samarbejde er 
lige saa nødvendigt for vort Fi
skeris Vedkommende. 

Bindeleddet mellem Videnskab 
og Praksis er for Landbruget sær
ligt vore Landbrugsskoler, og 

Bindeleddet mellem Videnskab og 
Praksis skulde nu for Ferskvands
fiskeriet de nævnte Fiskemester
kursus være. 

Vor Damkultur og i det hele 
vort Ferskvandsfiskeris Udvikling 
beror i væsentlig Grad paa vore 
Fiskernestres Intelligens og Dyg
tighed, hvad det er at haabe, at 
de fleste af disse ogsaa har For
staaelsen af. Det er ud fra denne 
Betragtning, "Ferskvandsfiskerifor
eningen "s Bestyrelse har faaet 
disse Kursus arrangeret, og det 
er nu at haabe, at vore Fiske
mestre og Fiskeproducenter vil 
forstaa Betydningen af det U d
bytte, der kan vindes ved at del
tage i disse Kursus, saa at rigtig 
mange vil melde sig som Del
tagere. Selvom alle ikke kom
mer med, er der dog da konsta
teret, at Trangen til saadanne 
Kursus ogsaa i høj Grad er til 
Stede blandt vore Fiske mestre. 

Den bekendte Forelavler S u s t a 
til Wittgau har sagt: 

"Kendskab til det, som et Dam
bækken indeholder af Planter og 
Dyr, danner Grundlaget for det· 
tes rationelle Drift." 

Det er dette Kendskab vore 
Fiskemestre bl. a. tiltrænger, og
denne Trang søges nu afhjulpen. 

Paa vor Forespørgsel til Hr. 
O tt e rs tr ø m, om andre end saa
kaldte "Fiskernestre" _ kan blive 
Deltager i det eventuelle Kursus, 
har han sendt os følgende Svar: 

"Meningen med Fiskernester
Kursus er jo at give Undervis
ning i nogle af de Ting, som 
Fiskernestre kan have Brug for at 
vide. Er en Mand sin egen Fiske
rnester, kan der intet være i Vejen 
for, at han kan deltage i Kursus 
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og faa frit Ophold og fri Under
visning som andre. Ogsaa Fiskeri· 
elever, der har beskæftiget sig 
med Fiskeri i nogen Tid, og 
Fiskeriejere, der maaske ikke til 
daglig selv arbejder med i Fiske· 
riet, maa kunne komme i Betragt
ning, saafremt der ikke melder sig 
10 andre, som maa siges at burde 
have Fortrinnet." 

ferskvandsfiskeriets fremtid. 
-0-

Det er utvivlsomt, at Fersk· 
vandsfiskeriet har en stor Frem· 
tid for sig og ikke mindst i vort 
Land. Man skulde synes, der 
ikke hører' meget Fremsyn til at 
se dette. Saltvandsfisk stiger i 
Pris Aar for Aar, Havenes Fiske· 
bestand er i stadigt Aftagende paa 
Grund af, at Nationerne høster og 
høster og kun tænker paa at op· 
finde bedre Redskaber, Fartøjer 
og Fangstmaader til at opfange 
de sidste Rester af Fisk paa større 
Dybder, men overser eller lukker 
øjnene for Følgen af Sædens Øde· 
læggeise ; og mens dette foregaar, 
stiger tilmed Fiskeforbruget eller 
Efterspørgslen af Fisk rundt om
kring i Landene. Alt dette maa 
med Nødvendighed influere paa 
Fiskemarkedet for Ferskvandsftsk, 
og det jo mere Efterspørgslen af 
Fisk efterhaanden overstiger Til
budet. 

At Havenes Fiskebestand er i 
Aftagende, er en Kendsgerning, 
hvorom alle er enige; det skal vi 
derfor ikke komme nærmere ind 
paa. Saavidt vi ved, er Amerika 
det eneste Land i Verden, hvor 
man f o r A l vor søger at fore
bygge Dekadencen. Her har man 

indset Nødvendigheden af Fiske
sædens Beskyttelse og Formering, 
og her bringes der store Ofre til 
Udsæd, ikke alene i Hav, men og
saa i ferske Vande. Dette har vel 
sin Grund it at Amerika er ene 
om Havet omkring sig, ene om 
Fadet. -- Noget andet er Tilfæl· 
det i Evropa. D e r er der mange, 
der langer til samme Fad, og her 
gælder det om for hver Nation at 
rive saa stor en Part tn sig som 
muligt. Her er ikke Samarbejde, 
men kun Konkurrence. I Havene 
omkring Evropa kan ~'orholdene 

ikke ændres og bedres uden en 
international Sammenslutning; men 
den kommer vel ikke i Stand, før 
Fadet er tomt. 

Fiskebestandens Aftagen i Ha
vene er altsaa en Kendsgerning, 
hvorom alle er enige, saa vel som 
Fiskeprisernes Stigning. - Noget 
anderledes forholder det sig med 
Fiskeforbruget. Forholdet mellem 
Forbruget af Fisk og Kød i de 
enkelte Lande kender vi ikke; men 
for de fleste staar det vist saa
ledes, at de antager, Kødforbruget 
overstiger Forbruget af Fisk. For 
Tysklands Vedkommende er det 
dog oplyst, at Fiskeforbruget der 
overstiger Kødforbruget med 18 
pCt. Saa meget synes i hvert 
Fald sikkert, at Efterspørgslen af 
Fisk er stigende i de fleste Lande. 

Med alt dette for øje skulde 
man synes, at det var paa høje 
Tid at faa vort Ferskvandsfiskeri 
i Vandløb, Søer og Damme op
hjulpet for saa hurtigt som muligt 
at kunne . benytte de gode Kon
junkturer, der allerede er til Stede 
for vort Ferskvandsfiskeri og frem
deles vil blive det i højere og 
højere Grad, særligt da Industrien 
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i Evropa mere og mere lægger 
Beslag paa Floderne og ødelæg
ger til Dels Fiskeriet i disse. 

Her er Penge at tjene! I Al<-
mindelighed er det saaledes, at 
hvor der er Penge at tjene, der 
strømmer Folk til med deres Ka
pitaler for at faa dem gjorte frugt
bringende. Men det lader til, at 
man endnu ikke har faaet øje paa 
Guldet, der er skjult i vore ferske 
Vande. Ganske vist .har vi set, at 
Kapitaler er blevne anbragte i 
Damkulturer; men det tog en Ende 
med Forskrækkelse. Der er et 
gammelt Ord, der siger, at "man 
skal krybe, før man lærer at gaa"; 
det Ord glemte man, og Resul
tatet blev Fallitter og opgivne Dam
brug. 

At dette har fremkaldt Mistænk
somhed mod og Ligegyldighed for 
Ferskvandsfiskeri, men særligt for 
Damkultur, er ikke til at undre 
sig over. 

Denne Mistænksomhed og Lige
gyldighed er dog kun forbigaa
ende. Ikke alene, fordi der er 
Damkulturer, hvis Drift resulterer 
i et godt Udbytte, men tillige, 
fordi det efterhaanden vil gaa op 
for Folk, at vort Ferskvandsfiskeris 
og vor Damkulturs Udvikling er 
afhængige af hinanden. 
. I Udlandet har man de fleste 
Steder aabent øje for Betydnin~ 

gen af Ferskvandsfiskeriets Op
hjælpning, og der ofres der store 
Summer og gøres et ihærdigt Ar
bejde derfor. Det er dog kun 
faa Lande, der har saa· gode Be
tingelser for at gennemføre et 
lønnende, rationelt drevet Fersk
vandsfiskeri af offentlige og pri
vate Vande som Danmark. Det 
gælder blot om, at vi faar øje for 

det og tager alvorlig fat. - Til 
fornylig har vi savnet en af disse 
Betingelser, nemlig Forstaaelsen. 
Men denne har vi nu ret godt til
egnet os gennem Damkulturen. 
Vi behøver nu ikke længere at 
famle os frem som i Blinde, hvad 
jo sine Steder har haft sine be
klagelige Følger. Men,. "de, der 
farer vild, viser ogsaa Vej", som 
man siger, og det er paa de Er
faringer, der gøres ved vor Dam
drift, den rationelle Drift af vore 
Vandløb og Søer skal baseres. -
Det er dette, der giver Damkul
turen' en saa vidtrækkende Betyd
ning, og det er af denne Grund, 
den fortjener saa stor Støtte som 
muligt. 

Har vort Ferskvandsfiskeri en 
lovende Frem.tid for sig, gælder 
det som sagt om, at vi i Tide ser 
og forstaar det, saa at vi ikke 
først faar øjnene op for det, naar 
det er bagefter. Der maa tages 
fat for Alvor snarest; thi Udvik
lingen paa dette Omraade gaar 
ikke med Kæmpeskridt. Her hø
ster vi ikke næste Aar af den Sæd, 
vi saar i Aar. 

J!ærlingevæsnet og Uddannelsen 
i fiskerierhvervet. 

-0-

Herom har Hr. Regeringsraad, 
Dr. Droscher skrevet en læn
gere Artikel i "Fisch.-Zeit." Vi 
skal give et lille Uddrag af den. 
- Artiklen er naturligvis skreven 
med tyske Forhold for øje; men i 
sin Almindelighed er Forholdene 
der og her de samme. 

Hr. D ro s c h er skriver: 
"Det er ingen Tvivl underkastet, 

at et af de vigtigste Midler til 
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Fremme og Fuldkommengørelse 
af en Drifts- eller Erhvervsgren 
fremkommer ved en Uddannelse 
og Belæring, saa grundig som 
mnligt, af de paa dette Erhvervs
eller Driftsomraade beskæftigede 
Personer. Som Haandværkets Krav, 
saaledes er ogsaa Fiskeriets Krav 
for en stor Del et pædagogisK 
Spørgsmaal, et Spørgsmaal om den 
forretningsmæssige Opdragelse og 
Belæring. Fiskeriet hehøver en 
saadan endnu mere end Haand
værket; fordi det trods sin ærvær
dige Alder, trods den Omstændig
hed, at det hører til de ældste 
Grene' af menneskelig Virksomhed 
og menneskelig Nærings erhverv, 
dog altid endnu mangler en kon
sekvent og grundig uddannet Lære 
i Fiskeribrug ; en saadan skal me
get mere først sammendrages af 
den nærværende Tids unge Fi
skere og forudsætter derfor, at 
disse nuværende Fiskere har en 
forstan.dig og grundig Uddannelse 
i de hidtil gjorte Erfaringer paa 
dette Erhvervs Omraade. ~-

Med en grundig forretningsmæs
sig Uddannelse med Hensyn til 
Fiskerierhvervet staar det nu ret 
daarligt til; kun et lille Procenttal 
af Driftsledere og de . ved Driften 
virksomme Medhjælpere og Arbej
bejdere har gennemgaaet en regel
ret Læretid og en Uddannelse, 
overensstemmende med Orden. -
Der raader meget mere den An
skuelse, at en saadan Uddannelse 
er overflødig, eller at et Menneske, 
-maa kunne tilegne sig det lidet, 
han som Fisker maa forstaa og 
kunne, som Arbejder ved et Fi
skeridrift. 

N aar Fiskerne mangler den for
nødne Indsigt i Forholdene ved-

rørende deres Erhverv, saaledes 
som det nutildags altfor hyppigt 
er Tilfældet; kan de tilintetgøre 
alle Bestræbelser for Fiskeriets 
Fremme. Derfor er en Ordning 
af Lærlingeuddannelsen nødvendig; 
og det skulde navnlig de Kredse, 
som har stillet sig som Opgave at 
fremme Fiskeriet, fremfor alt Fi
skeriforeningerne, særligt arbejde 
for. 

J!iteraturanmeldelse. 
-0--

"Vor almindelige Aal og dens 
Vandringer". Af P. Chr. Knud
sen. Under denne Titel er der 
paa Magnus A. Schultz's Forlag i 
Aalborg udkommet et lille Skrift. 
Pris 25 øre. "- Hr. Knudsens Un
dersøgelser, navnlig af den gule 
Aals Vandringer, er ikke alene in
teressante, men ogsaa af ikke lidet 
Værd. Han har gjort et betyde
ligt Arbejde for at faa Spørgsmaa
let opklaret, hvorfor han fortjener 
Tak. Den bedste Anerkendelse 
herfor og Opmuntring til fortsatte 
Undersøgelser paa Fiskeriomraa
det vises ham ved at købe og 
læse hans Pjece. Red. 

Blandede Meddelelser. 
"-0-

Fiskeriregulativ er af Landbrugs
ministeriet stadfæstet for en Del af 
Kolding-Nebel Aa og Aakjær Aa 
og traadte i Kraft den 1. Septbr. 
d. A. Opsyn er ansat. 

Foreludklækning paa Tagsten. 
I Nr. l3d. A. af "Allg. Fisch.
Zeit." findes følgende Meddelelse: 

I Fiskeavlsanstalten Haigerach 
blev i den forløbne Driftsperiode 
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foretaget et Forsøg med fornævnte 
anbefalede Klækningsmetode. Til 
det Brug blev 1200 Stkr. den 28. 
November f. A. indvundne Bæk~ 
forelæg med godt udviklede 0jen
punkter den 11. Marts d. A. ind
lagte mellem to Tegllag, der var 
anbragte i en af de ældre lange 
Yngeltruge. Omtrent fra Midten 
af April viste der si~ Yngel svøm
mende mellem Teglenes yderste 
Rand og Yngeltrugets Vægge, men 
der kunde ogsaa allerede .iagttages 
Æg, der var gaaede til Grunde, 
drevne til Side af det gennem
strømmende Vand, ligesom ogsaa 
dels mere, dels mindre udviklet 
Yngel. 

Den 1. Maj d. A. blev derefter, 
da den udenfor Teglene svøm
mende Yngel uden Undtagelse 
havde fortæret Blommesækken, Teg
lene afdækkede, den sunde Yngel 
tagen op og sat ud, og samtidigt 
blev den flove Yngel og de ikke 
udviklede Æg talte. Herved viste 
det sig, at der var 986 Stkr. sund 
Yngel, 117 Stkr. flov Yngel, 97 
Stkr. flove Æg, alle stærkt med
tagne. 

De udsatte 986 Stkr. sund Yn
gel havde en Vægt af 103 Gram, 
medens af de paa sædvanlig Maade 
behandlede 1000 Stkr. Yngel vejede 
fra 98 til 108 Gram.. altsaa gen
nemsnitligt netop 103 Gram. 

Den mellem Tegllagene i 
Mørke foretagne Klækning 
bragte altsaa relativt med Hensyn 
til den unge Yngels V æ g t intet 
bedre Udfald end den anden 
Klækningsmetode med udækkede 
Yngeltruge. 

Hvad Tallet af den indvundne 
(sunde) Yngel angaar, saa var Ud
byttet ved den brugelige Klækning 

. i aabne Trug i den forløbne Vin
ter af 217,000 Stkr. Bækforelæg 
167,800 Stkr. Yngel = 77'3 pCt.; 
af de ovennævnte 1200 Æg blev 
derimod ved· Indlæggelse mellem 
Tegl erholdt 986 Stkr. Yngel = 
82'2 pCt. af de indlagte Æg. Her
efter havde. altsaa med Hensyn til 
Antallet af den indvundne Yngel 
den sidste Klækkemetode bragt 
et noget bedre Udbytte end den 
første. 

(AUg. Fisch. Zeig.) 

Biologiske Stationer for Fersk
vandsforskninger. Efter at have 
omtalt Oprettelsen af den ny bio
logiske Station ved Fiskeavlsan
stalten Aneboda (Smaaland) skri
ver "Fisch.-Zeit.": 

Ved denne Lejlighed konstaterer 
vi, at der for Tiden alle Vegne 
foregaar et livligt Opsving paa 
Ferskvandsforskningens Omraade 
- en Situation, som man for ti 
til femten Aar siden endnu slet 
ikke kunde ane; thi den Gang be
tragtede man endnu ofte disse 
Studier som en Slags Liebhaveri 
af enkelte Privatlærde. Lidt efter 
lidt har Billedet forandret sig gun
stigt, og paa enkelte tyske Univer
siteter (f. Eks. Leipzig og Heidel
berg) holdes der endog nu Fore
læsninger om Ferskvandsbiologi. 

1iskemarkedet. 
-0-

København, 30. Aug. til 5. Septb. 
Aal 40-60 Øre pr. Pd. 
Laks 75-125 
Gedde 40-60 
Aborre 20-aO 
Krebs 350-450 ø. pr. 100 Stk. 

B e rl i n, al. A ug. til 5. Septb. 
(Offioiel Notering.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, 
Gedde, mellst., 
Gedde, mat, 

60-10a Pf. pr. Pd. 
56-85 
7~-86 

58-84 
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Sandart, smaa, 110 
Aborre 90 
Aborre, smaa, 45-60 
Suder 117-149 
Suder, store, 94-111-
Suder, menet., 120 
Suder, smaa, 147-189 -
Brasen 46-67 
Brasen, Smaa, 39-43 
Aal, store, 92-101 
Aal, store, mellgt., 85-100 
Aal, m!'llst., 80~93 
Aal, smaa, 40-51 
Aal, smaa, mellst, 76-88 
Aal, usort., . 65-80 
Karudse 82-91 
Karper 66-81 

Hamborg, 3l.Aug. til 5. Septb. 
Officiel Notering af Markedspriser. 

bpakkede Fisk: 
Aborre, store, 34 - 54 Pf. pr. I'd. 
Aborre, smaa, 13-38 -

• Sandart, store, 100-108 
Sandart, smaa, 80 
Brasen, store, 231/2-54 
Brasen, smaa, 18 
Gedde, store, 50-97 
Gedde, smaa, 45-81 
Laks 100-256 -
Laksforeller, store, 124-2Q1 
Laksforeller, smaa, 80 
F oreller, store, 106-170 
Foreller, smaa, 50-112 
Aal, store, 48-81 
Aal, smaa, 3'0 '-0[' 

Levende Fisk: 
Aal, store, 89-92 

tladseu som liskemester 
bliver ledig 1. Novbr. ved Dolle
rup Mølles Damkultur. 

Fabrikant A. P. Jensen, 
Mathiasgade, Viborg. 

Karpeyngel, 
ca. 20,000 Stkr., 1 Sommer gam
mel, sælges billigt. Levering: Ok
tober og November. 

N. Lind, 
Dons pr. Kolding. 

Telefon 126. Telefon 126. 

..-Dansk ..... 
lorel- 'ksport eompalJ11~ 

Aktieselskab, Vejle, 
k ø b e r Spisefisk til Eksport. 

Fiskene afhentes paa nærmeste 
Station i Specialvogn (Ozon Pa· 
tentet). 

Da Ozon Patentet sætter os ! 
Stand til at transportere ~ikrere og 
billigere end ved nogen anden 
Transportmaade, vil vi altid være 
i Stand til at betale Dagens 
højeste Priser. 

Kontant Afregning omgaaende. 
NB. JEg, Yngel og Sættefisk 

købes og sælges. 

Portionsørred, 
større Orred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielsen, 
Fredericia . 

..... Telefon Nr. 114. ...... 

Fi~t~ri~t i Vam~ruD 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
.-Karper og Suder. --..m 

?ortionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 
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:::::::::::::::::::::::::: I Fiskeriet Aalykke" 
. . " Russisk -Degra Sm øreIse I pr. I.underskov 

(eget Fabrikat) 
gør alt Lædertøj fuldstændig 
vandtæt, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 

c det er behagelig frisk Lugt. 
Prøv den, - men efter Brugsanvisnin. 

!l:en, som findes under Bund81~ af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. -- Faus iDaaser 

og til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøttel' paa 6 
Pund Netto, Baadanne Bøtter leveres 
emballage· og portofrit for 6 Kl'.; ved 
IndsendelBe af 60 Ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaendc Il K vart-Daaser llorto· 
frit til Prøve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sydjydsk 

Damkultur 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste priser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Fisk til Salg! 
Fiskebestanden (tilsyneladende 

god), Regnbue- og Kilde
ørre d, udsat som Sættefisk i 
Foraaret 1907 i en Dam paa ca. 
41

/ 2 Td. Land, ca. 1000 Stkr., er 
til Salg i Efteraaret. 

Dammen er beliggende 3/4 Mil • 
fra Herning Jærnbanestation. 

Tilbud paa hele Bestanden pr. 
Pund, ved Dammen, udbedes af 

J. Gjeding Thisted, 
Herning . 

leverer som sædvanlig 
Øjneleg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Frisk frossen 

Portionsfisk og 
større Spisefisli: af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
AakiærdaL 

P. J ø r l: e n s e Il, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Pi~k~f~d~r 
faas til . 

5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: 
Fryseriet. 

Telefon Nr. 7. __ 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; JOQas
strasse 3. 

'J'rykt i ,Kolding Folkeblad"s Bogtrykkeri, Kolding. 
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OpraabI 
IJandsudstillingen i Aarhus i lfaj 1909. 

I Nr. 16 af Medlemsbladet d. A. blev der af .. Ferskvandsfiskeri
foreningen "s Udstillingsudvalg rettet en indtrængende Opfordring til 
alle Ejere og Forpagtere af Fiskerier om at opgive Navn og Adresse 
til Hr. Fiskeriinspektør Løfting, for at disse kunde faa tilsendt Spørge
skema, der i udfyldt Stand skulde tilbagesendes omgaaende, og lige
ledes opfordredes d~ Medlemmer, der ønsker at udstille paa den af 
Foreningen arrangerede Udstilling, om at meddele dette til Hr. Sag~ 
fører Nors, Ribe, inden den 15. Septbr. d. A. 

Denne Tidsfrist er nu udløben, og det har desværre vist sig, at 
kun faa har efterkommet Opfordringen, hvad vi meget maa beklage. 
Men i Følge Meddelelse fra Hr. Nors kan det endnu naas at melde 
sig som Deltager i Udstillingen, og vi opfordrer derfor endnu en Gang 
indtrængende de af Foreningens Medlemmer, der er Ejere eller 
Forpagtere af Fiskerier, til hurtigst muligt at melde Deltagelse til 
Hr. Sagfører Nors. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse trænger haardt til Støtte 
i dens Arbejde for vort Fiskeris Udvikling. En saadan Støtte maa 
nærmest kunne ventes fra Foreningens Medlemmer, og her er god 
Lejlighed dertiL - Ferskvandsfiskeriforeningens Tllværelse, 
dens Virksomhed og Maaltrænger til at blive kendt i saa vide 
Kredse som muligt. - Benyt Lejligheden! 

Det var ogsaa formaalstjenligt, om der paa Spol'tsfiskeriets 
Omraade kunde arrangeres en fyldig Udstilling af Fiskeredskaber. 
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6m Samarbeide mellem 
"Dansk fiskeriforening" 

og "ferskuandsnskeriforeningen". 
~o 

Saltvandsfiskerne og Ferskvands
fiskerne har paa flere Punkter fæl
les Interesser, hvad der jo er pe
get paa saa tit i "Ferskvands
fiskeribladet". Men derom ser 
man, mærkeligt nok, aldrig nogen 
Udtalelse i "Dansk Fiskeri
t i d e n d e~. Vi tillader os igen at 
nævne saadanne Interesser, der er 
fælles for begge Slags Fiskere, og 
som i Grnnden kræver enigt og 
ihærdigt Sam arb ej de af begge 
Fiskeriers Foreninger, hvilket kun 
kan foregaa gennem disses Besty
relser. Vi nævner saaledes: 

Arbejdet for Øgning af Fiske
bestanden af Laks, Ørred og Aal 
i d a n s k e Fiskevande. Her skal, 
naar det skal blive til noget, gøres 
et stort Arbejde og afholdes be
tydelige Udgifter til Indplantning 
af Yngel af disse Fiskesorter i 
ferske Vande. Da Saltvands
fiskerne nok vil have og ogsaa 
faar sin gode Del i Høsten, var 
det billigt at forlange, at de ogsaa 
gennem deres Forening tog Del 
baade i Arbejdet og Udgifterne 
ved Sædlægningen. 

Om Sædlægningen af Laks og 
Ørred og de fælles Interesser, 
Salt- og Ferskvandsfiskerne har 
med Hensyn til denne Sag, skal 
vi ikke komme nærmere ind paa 
denne Gang. Vi vil derimod i 
Korthed omtale Arbejdet for Aale
bestandens Øgning i vore Vande, 
som jo ogsaa er en Sag, hvor In
teresserne mødes. Vi tør vel nok 
gaa ud fra, at vi er enige om, at 
den eneste Maade, hvorpaa Aale-

bestanden kan ø g e s i vore Vande, 
er ved Indplantning af Aaleyngel 
i vore ferske Vande fra Udlandets 
Vande, enten denne nu skal ind
plantes i Vandløb eller Søer. Men 
hvem skal indplante Aaleynglen i 
vore ferske Vande? Og hvor skal 
Pengene komme fra? 

Efter de Oplysninger, Hr. Kom
munelærer P. Chr. Knudsen er 
fremkommen med i sin Pjece om 
"Vor almindelige Aal og 
d e n s Van d r i n g e r" , vil Fi
skerne ved Søer og: de øvre Vand
løb kun paa Grund af den gule 
Aals Vandringer faa den aller
mindste Part af Udbyttet af den 
lagte Sæd i de ferske Vande. Det 
synes ~emlig, at Hr. K n u d s e n s 
Undersøgelser har resulteret i den 
Kendsgerning, at den i de ferske 
Vande indvandrede Aaleyngel ikke 
bliver i disse Vande, indtil den 
som Blankaal eller kønsmoden 
Fisk atter udvandrer til Havet; 
men at denne som ngul Aal" fore
tager regelbundne Vandringer mel
lem de to Slags Vande og under 
disse efter en større Maalestok 
indfanges i Fjordene. Er dette 
Tilfældet, vil Fjord- og Hav
fiskerne faa det største Udbytte 
af . den Høst, der eventuelt vil 
fremkomme ved I n d pIa n tn in g 
i vore ferske Vande af Aalefaring 
fra U dIan dets Vande, og man 
skulde synes, at Initiativet til et 
Samarbejde mellem de to nævnte 
Fiskeriforeninger med Hensyn til 
Øgning af Aalebestanden i vore 
Vande derfor n n maatte udgaa 
fra "Dansk Fiskeriforening". Vi 
forudsætter nemlig, at denne For
ening og dens Bestyrelse ogsaa er 
kommen til Erkendelse af, at skal 
denne Fiskearts Bestand ø g e s i 
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vore Vande, da kan det ikke ske 
ved en O m p l a n t n i n g fra et af 
vore Vande til et andet, men alene 
ved Indplan tning af Aaleyngel, 
hentet fra Udlandets Vande; og at 
denne og dens Bestyrelse ligeledes 
erkender, at Tiden er inde til, at 
der s n a r e s t gøres noget i den 
Retning; og vi tror ikke, det bli
ver til noget af Betydning, dersom 
der paa dette Punkt ikke kommer 
Samarbejde i Stand mellem de to 
Foreningers Bestyrelser. 

,Hr. K n u d s e n s Undersøgelser 
og den Kendsgerning, som ved 
disse synes fastslaaet, er af en 
saa indgribende Natur, at Sam
arbejde mellem de to Foreninger 
nødvendiggøres for at skaffe de 
nødvendige Midler til den omtalte 
Indplantning af Aalefaring i vore 
Vande. 

Vi skal nævne en anden Ting: 
Der bliver nu efterhaanden op-

, rettet Fiskeriregulativer ved vore 
Vandløb og indført Kontrol for at 
faa overholdt deres og Fiskeri
lovens Bestemmelser. En saadan 
Kontrol vil imidlertid ikke føre til 
Maalet, hvis der ikke samtidigt 
indføres Kontrol i de paagæl
d e n d e F i o r d e med Hensyn til 
Fangst af fornævnte Fiskearter. 
At begrunde dette er vist unød
vendigt. Her vilde derfor Sam
arbejde ogsaa være paa sin Plads. 

Til Slut skal vi endnu anføre 
to Ting, hvor Samarbejde vilde 
føre hurtigst til Maalet, nemlig: 

Arbejdet for, at der i Land
brugsministeriet maa blive opret
tet et særligt D ep artem en t 
f o r F i s k e r i, og endelig: 

Arbejdet for fælles Trans
p o r t m i d l e r a f l e ven d e F i s k. 

Den Arbejdsdeling, der paa Fi-

skeriets Omraade har fundet Sted 
ved Oprettelsen af "Ferskvands
fiskeriforeningen " , finder vi fuld
stændigt i sin Orden og tidssva
rende; men derfor kan der godt 
og bør der ogsaa finde Samarbejde 
Sted mellem de to Foreninger, 
dersom vort Fiskeri rigtigt skal 
blive til noget paa de Punkter, 
hvor Interesserne mødes. 

Et saadant Samarbejde har hid
til ikke fundet Sted. Det var hel
digt, at det kunde komme i Stand 
snarest til Gavn for vort Fiskeris 
Udvikling baade i Salt- og Fersk
vandet. 

Hidtil har det da ogsaa næsten 
set ud, som om de to Foreningers 
Organer, "Dansk Fiskeritidende" 
og "Ferskvandsfiskeribladet" , slet 
ikke kom hinanden ved, og at de 
ikke havde fælles Interesser at ar
bejde for. Men kommer et Sam
arbejde i Stand mellem Forenin
gerne, maa det med N ødvendig
hed give sig Udslag gennem 
nævnte Blade, saa at det af Læ
serne kan mærkes og forstaas, at 
her er gensidig Støtte i Arbejdet 
for det MaaI, begge Foreninger 
har sat sig, nemlig vort Erhverv
livs Udvikling paa dette Omraade, 
ikke alene til Gavn for Fiskerne, 
men for vort Folk i det hele. 

(En ligelydende Artikel er ind
sendt til "Dansk Fiskeritidende ".) 

Smidt Nissen. 

G r u s k l æ k u i n g. 
-o-

l Tilslutning til de i Fjor fore
tagne Forsøg med Grusklækning 
er der igen i Aar bleven arbejdet 
med dette Emne paa Forsøgssta
tionen. 
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, Da der fra visse Sider udtaltes 
Ængstelse for, at Ynglen ikke 
skulde kunne slippe op gennem 
Stenlaget, foretoges følgende For
søg: Tyve Regnbueørredøjenæg 
anbragtes mellem tre Lag Glas
kugler, saaledes at hvert Æg var 
omgivet af fire Glaskugler. En 
Udregning viser, at mellem fire 
lige store Kugler, der stables i 
Pyramideform, bliver der et Rum, 
i hvilket der netop er Plads til en 
Kugle, hvis Radius forholder sig 
til de fire store Kuglers som 
0'226 : 1 (r = 0'226 R). Da de Regn
bueørredæg, som skulde under
søges, i Diameter maalte mellem 
5'3 og 6'3 Mm., gennemsnitlig alt
saa 5'8 Mm., udvalgtes der Glas
kugler med en Diameter paa ca. 
24 Mm.; da Glaskuglerne ikke var 
nøjagtig kugleformede, fandt Æg
gene rigelig Plads imellem dem, 
skønt den skulde have været kne
ben (r = 0'226 R = 2'7 Mm.). Fire 
Dage efter at Æggene var nedlagt 
mellem Glaskuglerne, var de alle 
klækkede, og Ungerne var slupne 
ud mellem Glaskuglerne. P ] a d
s e n m e 11 e m K u g l e r n e, . d e r 
li g e var s t o r n o k, t il a t Æ g
gene kunde anbringes, til
lod a l t s a a Y n g l e n a t p a s
s e r e. - Imellem uregelmæssigt 
formede Sten vil der altid være 
relativt større Mellemrum end 
mellem Kugler. Men under en 
Kornstørrelse paa ca. 2 Ctm. i 
Diameter bør man næppe anvende 
Grus til Klækning, da ellers for 
mange Æg vil blive kvæstede. 

* * * 
Grusklækning 1908. 

1 a. I en Zinkkasse paa 42X63 
Ctm. og 19 Ctm. Vanddybde lag-

des først direkte paa Bunden ca. 
8 Ctm. Sten, derpaa 500 Stykker 
Regnbueørredøjenæg, saa cirka 4 
Ctm. Sten og andre 500 Æg samt 
endelig igen cirka 4 Ctm. Sten. 
Vandet stod nogle Ctm. over Ste
nene. Vandstrømmen lededes gen
nem en Gummislange ned til Bun
den ved den Udløbet modsatte Side. 

Æggene nedlagdes den 9. Maj, 
og i Løbet af Juni Maaned ud
fiskedes 834 Stk. Yngel. 

1 b. I en sædvanlig Klække
bakke, der stod i et Halvbord for 
sig, havde rigelig Strøm og var 
dækket med Laag, nedlagdes til 
Kontrol 1000 Æg af samme Parti 
som fornævnte. Heraf kom 953 
Stk. Yngel. 

2. I en til Grusklækning ind
rettet Trækasse dræbtes saa at 
sige alle Æg og Unger, da Vand,. 
strømmen paa Grund af Vandman
gel ophørte at gaa gennem Kassen. 

3. I en Zinkkasse, indrettet som 
kalifornisk Trug med en Inder
kasse paa 46X 42 Ctm. og 13 Ctm. 
Vanddybde, lagdes paa Inderkas
sens Traadvævsbund først ca. 5 
Ctm. Sten, derpaa ca. 700 Regn
bueørredøjenæg, som forsigtigt 
skylledes ned mellem Stenene 
med en Vandstraale. Efter et 
tyndt Lag Sten fulgte Resten af 
Æggene (ialt 1000 Stk.) og, der
paa Sten næsten til Vandskorpen. 

Nedlægningen skete d. 7. Maj; 
i Juni Maaned udfiskedes der 804 
Stkr. Yngel. 

Til Forsøg 1 anvendtes første 
Klasses danske Æg, og baade i 
Gruskassen (83 pCt.) og i. Kon
trolbakken (95 pCt.) ·var Ynglen 
udmærket. Til Forsøg 3 anvend
tes importerede, temmelig daarlige 
Æg, og Ynglen var heller ikke 
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god;, den store Forskel paa Æg
genes Størrelse bevirkede en til
svarende Forskel paa. Ynglens, og 
en Sammenligning mellem denne 
grusklækkede Yngel og trugklæk
ket Yngel af samme Parti gav 
derfor intet sikkert Resultat, men 
syntes dog at falde ud til Fordel 
for den grusklækkede. 

",. '" * 
Paa flere Fiskerier har man søgt 

at tillæmpe Grusklækning, idet man 
har nedlagt 0jenæg i Grus, enten 
umiddelbart i Dammen eller i store 
Kasser ude i Dammen. Til Trods 
for det tiltalende i, at Ynglen der
ved selv bestemmer, naar den vil 
forlade Gruset og begive sig ud i 
Dammen, og det heldige i, at man 
undgaar al U dfisken og Omflyt
ning af den spæde Yngel, - til 
Trods derfor anser jeg dog denne 

. Fremgangsmaade for urationel paa 
Sagens nuværende Standpunkt. I 
et rationelt Dambrug maa man 

'være klar over, hvor mange Fisk 
man har i hver Dam, og da en
hver Klækning kan mislykkes helt 
eller delvis, og Tallet paa d,en 
klækkede Yngel ude i Dammen er 
meget vanskeligt at anslaa skøns
mæssigt, særlig naar Talen er 
om Bæk- eller Havørred, saa 
kunde man ved Klækning i Dam
mene risikere, at en eller flere 
Damme stod So.mmeren over til 
ingen Nytte og følgelig til Udgift. 
Den grusklækkede Yngels Antal 
bør derfor kontrolleres, før U d
sætning i Sommerdammene finder 
Sted. 

Med de hidtil angivne Kon
struktioner er det forbundet med 
en Del Besvær at opfiske Ynglen 
af Gruskasserne. Men paa de 

smaa Dambrug, hvor man kan 
overkomme dette Arbejde, bør 
man benytte sig af dette For
spring, som man derved faar i 
Konkurrencen med de store, som 
vel sagtens endnu nogen Tid vil 
holde fast ved den mere fabriks
mæssige Yngelproduktion i Klæk
keborde. Viser de smaa Dambrug 
sig i Stand til at løse Opgaven: 
Grusklækning paa en tilfredsstil
lende Maade, er vi allerede et 
godt Stykke inde paa den Vej, 
som jeg tror før eller senere vil 
føre os til en Arbejdsdeling i Dam
bruget*), saaledes at Produktionen 
af Yngel og Sættefisk bliver de 
smaa Dambrugs Sag, medens Op
fodringen til Portionsfisk eller 
større Fisk forbeholdes enkelte 
større Anstalter. 

C. V. Otterstrøm, 
Magister • 

Ti 1 I e s t g r e 1 s e n 
for 

lerskuandsfiskeriforeningen.' 
-0-

Jeg har med megen Forbavselse 
læst i Bladets Nr. 16 af forrige 

*) Jeg er mig vel bevidst, at denne 
Arbejdsdeling strider mod det af 
Walter med gode Grunde forfæg
tede Princip, at Yngel- og Sætte. 
fiskproduktionen bør overlades sær· 
lig dygtige Fagfolk paa de store 
Dambrug. For Karpeavlen er dette 
Princip utvivlsomt ogsaa rigtigt. 
Men da vor Salmonideavl saa at 
sige udelukkende er beregnet paa 
Eksport, bliver Forholdene ganske 
andre end de af Walter omtalte, 
hvor Spisefisken skal afsættes i Op
landet. (Walter, Emil: Die Fischerei 
als Nebenbetrieb des I,andvi'irtes und 
Forstmannes. Neudamm 1903.) 
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Md. "Ferskvandsfiskeriernes Be- I med Hensyn til Transport af 
handling af vort Trafikvæsen " . Kalkmærgel er en Kendsgerning, 

At Trafikvæsnet her i Landet hvorfor skal vi være Stedbørn. 
ikke taaler en Sammenligning med Med Tak for Optagelsen Hr. 
det tyske, har jeg været klar over; Redaktør. 
men at vort hjemlige Trafikvæsen, Bredsten, den 7. Septbr. 1908. 

som anført i det ærede "Fersk- Bertelsen. 
vandsfiskeriblad ", kunde finde paa 
at . udstede Forbud imod, at Spe
cialvogne til Transport af levende 
Fisk tager Ladning af Fisk fra 
flere Stationer og endelig at for
høje Taksten for Thansport af le
vende Fisk og Fiskefoder, er no
get, som er under al Kritik. Det 
er jo stadig de smaa, det skal 

. gaa ud over. Det er som bekendt 
let at hoppe over Gærdet, hvor 
det er lavest. Er det Meningen, 
at Fiskerierne hermed skal slaas 
ihjel, de fattige Fiskere,. der leve
rer Foder, ligesaa, eller er det for 
at skaane Banens Personale, at de 
ikke skal blive overbebyrdet med 
for megen Ulejlighed, eller hvad 
er mon Meningen med denne Hi
storie? 

Hvis den nye Trafikminister bli
ver sat alvorlig ind i Sagen, kan 
jeg ikke tænke mig Muligheden 
af,at det kan vedblive. 

Maa jeg ved disse Linier an
mode den ærede Bestyrelse for 
"Ferskvandsfiskeriforeningen" om 
at gøre sit til, at vi faar vore 
Transportforholde ordnede paa en 
mere praktisk Maade, end som 
anført, og Taksten for levende og 
død Fisk nedsat. Vi tør vel ikke 
vente saa gode Resultater, som 
Forholdene er i Tyskland; men 
kunde vI opnaa en gunstig Be
dring i den ønskede Retning, vil 
vi selvfølgelig alle være taknem
lige. At Landbrugerne i Hedekom
munerne faar betydelig Lettelse 

fgstfiskerU " 
-0-

Nogle Bemærkninger om, 
hvad Sportsfiskeren har at iagt. 

tage ved }'iskevandet. . 

(l<'ortsættelse.) 

Fiskeren bør ikke gøre raske 
eller paafaldende Bevægelser ved 
Vandet; og hænder det, at han 
ser en stor Fisk staa i Vandet, 
maa han blive staaende som en 
Mur, og først lidt efter lidt, saa 
stilfærdigt og sagte som muligt, 
søge at naa udenfor Fiskens Syns
kreds. 

Begynderen begaar som Regel 
den Fejl, at han anvender raa 
Magt imod enhver Fisk, stor eller 
lille, som han faar paa Krogen. 
Er. Fisken lille, bør han ikke rive 
den ud af Vandet med brutal 
Magt og slynge den op paa Land, 
men, efter at have forkortet Linen, 
roligt hive den op af Vandet; thi 
for det første tilføjer han Fisken 
unødvendig Smerte, og dernæst 
afskærer han sig fra den Mulig
hed, naar Fisken er saa lille, at 
den bør sættes ud igen, at bringe 
den ud i Vandet i levedygtig 
Stand. Er det en stor Fisk, han 
behandler paa denne Maade, er 
det den sikreste Vej til at miste 
den. En større Fisk paa et Pund 
eller derover, bør man overhove
det aldrig forsøge at lande, før 
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den er saa udmattet, at den vil
ligt lader sig trække ind til Bred
den. At kæmpe med en Fisk for 
at lande den, kalder Englænderne 
"to drill the Fish". Der er her 
Tale om et teknisk Udtryk, der 
hører Sportens Hjemland til, og 
som vi i vort Sprog mangler et 
dækkende Udtryk for. Idet Spor
ten er bleven international, er U d
trykket gaaet over i det fremmede 
Sprog, som har adopteret det, 
saaledes som Tilfældet er med 
mange andre sportslige Udtryk. 

At "drille" en Fisk sportsrnæs
sigt er ikke saa vanskeligt at lære, 
naar man først har lært at være 
koldblodig. Fiskeren maa aldrig 
anvende unødvendig Vold; han 
opnaar kun derved at gøre Fisken 
mere umedgørlig og ægge den til 
forceret Modstand. Tværtimod 
maa ,han, naar han har slaaet til 
for at fæste Krogen i Fisken, be
handle den med Bestemthed, men 
samtidig saa blødt som muligt i 
og han maa holde sig saa langt 
tilbage fra Bredden som muligt, 
for at Fisken ikke skal se ham. 
Ser Fisken nemlig Fiskeren for 
tidligt, - det vil sige, før den er 
udmattet - ægges den kun til 
forøget Modstand, og Fiskeren af
skærer sig fra, hvis Fisken slipper 
af, at faa den til paany at hugge 
i Agnen, naar han gør nyt U d
kast, hvad ellers ofte vil lykkes 
ham. Der gives kun ganske en
kelte Tilfælde, hvor det kan anses 
heldigt at forcere Fisken, det vil 
sige: med Magt bringe den bort 
fra Grøde, Opvækst eller andre 
farlige Omgivelser. Naar en Fisk 
nemlig er ramt af Krogene, er der 
et kort Tidsrum, nogle Sekunder, 
hvor den ikke er klar over, hvad 

der er foregaaet med den, og hvor 
den forholder sig rolig. Naar man 
saa benytter dette Øjeblik, kan 
man i Almindelighed, ved et fast 
Træk i Stang og Line, forcere 
Fisken ud af Grøden i blankt 
Vand, og først da begynder den 
for Alvor sine Frigørelsesforsøg ; 
man har da fornøden Plads og Ro 
til at arbejde med den, til man 
mar den saa mat, at man kan 
lande den paa et passende Sted i 
Nærheden. Jeg har oftere haft 
det Tilfælde i et Ørredvand, hvor 
Vandløbet har været temmelig 
bredt, at der langs den anden 
Bred har dannet sig en stærk og 
dyb Strømiling, adskilt fra Vand
løbet ved Grødebuske og anden 
ikke for tæt Opvækst. Jeg har 
da kastet mit Spinning - Apparat 
tværs over Vandløbet og ud i 
Strømilingen. Som oftest har da 
en større Fisk, naar ikke Situatio
nen forud har været ødelagt for 
mig af en Fisker paa den anden 
Bred, straks hugget i Agnen, og 
jeg har derefter, uden at give 
Fisken Tid til Betænkning, hur
tigt og resolut trukket den igen
nem Grøden ud i det blanke Vand, 
og har kun sjældent mistet Fisken, 
der som Regel har været saa fast 
forkroget, at Krogens Modhager 
er trængte ind i Kæb~n. Men 
Fiskeren maa ikke betænke sig 
længe, før han gør Trækket; han 
maa ikke trække opad, men hen 
imod sig, og Fisken maa ikke 
komme op over Vandet, hvorved 
den let slaar sig løs. Saa længe 
Fisken er i Vandet, vejer den ikke 
stort mere end Vandet, og dens· 
Tyngde yder altsaa ingen væsent
lig Modstand imod Fiskerens dra
gende Bevægelse; det· er først, 
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naar en Del af den kommer op 
over Vandet, at dens Tyngde gør 
sig gældende. 

Det er en Selvfølge, at man 
ikke maa udøve raa Vold, naar 
man trækker Fisken .til sig, men 
kun et jævnt roligt Træk. I Al
mindelighed volder det ikke sær
lig Vanskelighed at faa Fisken 
igennem Grøden, idet den ikke 

, faar Tid til at gøre nogen videre 
Modstand, medens Krogene, hvis 
de skulde faa fat i Grøden, for
holdsvis let skærer sig igennem 
denne. Saasnart Fisken er kom
men ud i blankt Vand, "Qegynder 
man at " drille Q den, idet man sø
ger at faa den ned ad Vandløbet. 
Gaar Fisken rask nedad, følger 
man saavidt muligt med den; og, 
især naar Strømmen er nogen
lunde stærk, vil Fisken hurtigt 
blive aandeløs og saa udmattet, 
at man kan trække den, hvorhen 
man vil, idet man dog stadigt maa 
passe paa at indrulle Linen. Er 
der Sand- eller Grusbanke i Nær
heden, gør man rettest i at lande 
Fisken der; men man bør dog 
trække sig saa langt tilbage, at 
man ikke bliver set af Fisken. -
Fremfor alt maa man stedse holde 
stram Line, saa at man til enhver 
Tid er Herre over Fisken og kan 
holde de!! borte fra alle farlige 
Steder. Er man ikke paapassende 
og har sine Sager i Orden, kan 
der let komme et Øjeblik, hvor 
Linen slappes, og et saadant Til
fælde kan ofte blive skæbnesvan
gert og forvolde Tabet af den 
bedste Fisk. (Fortsættes.) 

En gammel Lystfisker. 

Praktiske Vink for Begyndere 
i Xarpedambrug. 

-0-

II. 
I "AUg. Fisch.-Zeit." har Dr. H. 

N. Maj er, Kredsvandrelærer for 
Fiskeri i Øvrebayern, under oven
staaende Titel paabegyndt en 
Række Artikler, som skulde gøre 
Begyndere i Dambrug bekendt 
med Grundlaget for en rationel 
Drift af deres Damme. Disse Ar
tikler er i første Linie beregnede 
for saadanne Dambrugere, der kun 
lejlighedsvis driver Fiskeri, mulig
vis ved Siden af Landbrug eller· 
Skov drift, og som maaske kun 
raader over een eller faa. smaa 
Damme. 

N u egner Bayern sig vel ganske 
vist bedre for Karpedrift end vort 
Land; men der er dog intet Spørgs
maal om, at denne Fiskeart kan 
dyrkes med godt Udbytte ogsaa 
her, og da ogsaa isaadanne Smaa
vande, som her er Tale om, nllvn
lig naar man med Varsomhed væl
ger den Karpesort, som man vil 
dyrke i sine Damme, og vælger 
Vande og Forhold, der egner sig 
for Karpedrift. Her bar jo i vort 
Land været drevet Karpeavl i 
mange Aar, saa her maa i denne 
Henseende være indvundet en Del 
Erfaring; men herom haaber vi 
senere at kunne give nærmere Op
lysning. Vi vil nu gaa over til at 
referere, hvad Hr. Majer skriver 
om denne Sag i nævnte Tids
skrift. 

Han begynder med at omtale, 
at for de, der som han har haft 
Lejlighed til i Fiskeriets Tjeneste 
at berejse større Omraader og 
derved nøje har lært Forholdene 
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at kende, har' det været paafal
dende, hyor litlt den nyere Lære 
om rationelt Dambrug endnu har 
fundet Indgang hos vore Land
mænd, og hvor mauge mindre og 
større Damme, især de til Karpe
uduytning saa værdifulde Gaard
og Landsbydamme,der overhove
det endnu ligger hen udyrkede. 
Desuden, hvorledes man overalt 
træffer paa Grundstykker, der 
maaske en Gang tidligere har væ
ret Damme, eller som let lader 
sig forvandle til Karpedamme, og 
som paa den Maade uden store 
Omkostninger kunde give deres 
Ejere relativt gode Renter, medens 
de i deres nuværende Tilstand 
som slette, sure Enge kun giver 
et ringe eller næsten intet U d
bytte. 

Som man ser, er de med Hen
syn til de her omtalte Forhold, 
ikke videre fremme i Bayern end 
hos os, og det til Trods. for, at de 
der har Vandrelærere i Fiskeri, 
hvad vi savner. 

Han mener, at Grunden kun er, 
at Landmændene savner den Til
skyndelse og Vejledning, som er 
nødvendig. Hensigten med hans 
Artikler skulde derfor være at 
give Begynderne i Karpedrift den 
første Vejledning til en rationel 
Udnyttelse af sine Vande. 

Ligesom ethvert Opdræt og Hol
delse af et Dyr i første Linie maa 
opbygges paa vedkommende DyrS 
Levevis, saaledes maa vi ogsaa 
allerførst ved Damdrift med Kar
per gaa til Karpens Naturhistorie. 
De vigtigste Spørgsmaal herunder 
er da: 

Hvoraf ernærer Karpen sigl 
Tidligere var man af den An

skuelse, der ogsaa endnu er vidt 

udbredt, at Karpen nemlig er en 
Plante- og Dyndæder. 

- At Karpen ernærede sig af 
Vandplanter og Dynd, hvoraf der 
i enhver Dam forefandtes ringere 
eller større Mængde, troede man 
at have Bevis for. Thi først og 
fremmest ser man, naar man iagt
tager Karpen i en Dam, at den 
opholder sig mest paa Bunden og 
ved Damkanten, og man faar det 
Indtryk, at den der optager Plan
ter og Dynd. Naar man endvidere 
opskærer Tarmerne paa en død 
Karpe, saa finder man, at disse 
er fyldt med en grønlig graa 
Masse, hvis Udseende nøjagtigt 
ligner Dynd med fordøjede Plante
dele. 

J 

Betragter man nu dette Tarm-
indhold gennem et Mikroskop no
get nøjere, saa kommer man let 
til den Erkendelse, at dette Tarm
indhold udelukkende er sammen
sat af Dyrerester. -Man finder der 
Dele af Insektlarver, Snegle, Mus
linger, smaa Krebsdyr osv., som 
Karpen alles am men har optaget 
som Næring. 

Efter dette er Karpen hverken 
en Plante- eller Dyndæder, men 
en Dyreæder. Da dens Næring, 
som Tarmindholdet viser, kun be.., 
staar af smaa og de allermindste, 
Dyr, betegner man Karpen som 
en "Smaadyrsæder", til For
skel fra "Rovfisk", der ernærer 
sig af større Dyr og særligt og
saa er fiskeædende. 

Af de ovennævnte Dyr, af hvilke 
Rester findes i Karpetarmer, kom
mer som Karpenæring i første Linie 
Krebsedyrene i Betragtning. Til 
disse hører de saakaldte Vandlop
per, Copepoder og Muslingekrebs. 
Disse smaa Dyr, der omtrent op-
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naar en Størrelse som et Knappe
naalshoved, tumler sig i Sværme 
omkring i Vandet i vore Damme, 
især nær ved Dambredden og ved 
Plantevækster. Man kan let fange 
disse, naar man med et lille N et, 
f. Eks. med en Sommerfugleketser 
af tæt Gaze, stryger hid og did 
gennem Vandet ved Dambredden. 
I det i et Glas tømte Netindhold 
vil man da lære at kende de i 
Vandet fritsvævende Smaadyr, som 
man ogsaa hyppigt betegner som 
"Plankton". 

Med Hensyn til Mængden fal
der blandt Krebsdyrene hovedsa
gentlig "Vandi o p p ern e" (Daph
nier) i øje. De svømmer temme
lig roligt og langsomt gennem 
Vandet. Vandloppernes Legeme 
er indesluttet i et rundagtigt, geu
l,lemsigtigt Panser paa hvis aabne 
Bugside Benene træder frem. -
Daphnierne spiller blandt Krebs
dyrene langt den største Rolle 
som Næring for Karpen. De for
merer sig paa den Maade, at Hun
nen hele Sommeren igennem pro
ducerer levende Yngel og er saa 
frugtbar, at en eneste Hun i Løbet 
af Sommeren kan avle flere Mil
liarder Efterkommere;' Ved Begyn
delsen af den kolde Aarstid bliver 
Vinteræggene lagte, som, takket 
være deres tykke Skal, let kan 
udholde Tørhed og Frost, ja, som 
det synes, endog gennemhul1ede 
for til næste Foraar at være saa 
meget mere livskraftige. 

Ved Siden af Daphnierne iagt
tager man en anden Gruppe af 
Krebsdyr, der er kendelige paa 
deres spring- eller stødvise Bevæ
gelser i Vandet, det er de saa
kaldte Copepoder. Hunnen bæ
rer nær ved Bagenden for det 

meste to smaa Sække, der inde
holder 200 til 300' Æg. Copepo
derne er ligesom Daphnierne me
get frugtbare. Det samme gælder 
ogsaa om "MuslingekrebseIle", 
som er indesluttede i en muslinge
lignende Skal. 

Af Insektlarver kommer som 
Karpenæring hovedsagentlig Flue
og Myggelarver i Betragtning. -
Desuden ernærer Karperne sig og
saa af Vandnymfer, Vandkalve, 
Vaarfluer, Vandtæger osv. 

Som tidligere nævnt spiller og
saa vore Dammes S n e g l e og 
smaa M uslinger en stor Rolle 
som Karpenæring. 

Der maa ogsaa her henvises til, 
at Karpen tilligemed de nævnte 
Dyr lejlighedsvis ogsaa optager 
smaa Plante- og Dynddele; den 
skal endog meget gærne æde 
Frugten af Hornnødden. 

Men i det store og hele er 
Karpen at, betegne som Smaadyrs
æder. 

Erkendelsen af, at Karpen ikke 
er nogen Dynd- og Plante æder, er 
bleven af afgørende Betydning for 
Driften af vore Karpedanime ; den 
danner Grundlaget for den mo
derne Dambrugslære. Af hvor 
stor Betydning dette er, vil være 
os indlysende, naar vi husker paa, 
hvorledes tidligere (og til Dels 
desværre ogsaa endnu) Karpe
dammene blev drevne. 

-- Da en Dam altid indeholder 
Planter og Dynd, selvom man 
kaster aldrig saa mange Fisk i 
den, saa blev for det meste Dam
men for stærk besat, fordi man 
var af den Mening, at Dammen 
endnu indeholdt tilstrækkelig Næ
ring for Karperne. Følgen deraf 
var, at Karperne snart led Næ-
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rings mangel og altid mere og mere 
blev forsatte i Væksten. 

Nu da vi ved, at Dyndet og 
Planterne ikke har nogen direkte 
N æringsværdi for Karperne, men 
at Karpen er en Smaadyrsæder, 
maa vi forelægge os det Spørgs
maal: Hvor megen Næring kan en 
Karpedam af bestemt Størrelse 
aarligt producere? 

(Fortsættes.) 

Transport af levende flavfisk 
til Jndlandet. 

--0-

Som "Deuts. Fisch.-Zeit." med
deler, er der for kort Tid siden 
fra Kuxhavens Fiskerihavn under 
Medvirkning af Fiskeriinspektør 
D u g e bleven foretaget et meget 
betydningsfuldt Forsøg for Hav
liskeriet. Det drejer sig Om Trans
port af levende Havfisk til Ind
landet, ved hvilken Specialvogne 
fra Firmaet Wilhelm Kaufmanns 
Eftflg., en patenteret Opfindelse 
af d'Hrr. Dr. Erlwein og Ingeniør 
~arquardt, kom til Anvendelse. 
Fra Rumænien og Marseille er 
der allerede tidligere blevet bragt 
Ladninger paa hver fra 100 til 
120 Centner Fisk, navnlig af Kar
per, Suder, smaa Stør og især Aal, 
under en Rejsevarighed fra 90 til 
100 Timer til Berlin, hvor de er 
ankomne i en upaaklagelig Til-

'" stand. Efter nogle forudgaaende 
Forsøg, ved hvilke der skulde ta
ges Hensyn til Havvandets og Hav
fiskenes Ejendommelighed, skred 
man for kort Tid siden til et 
større Forsøg. Der blev anvendt 
700 Pd. Rødspætter. nogle Pig
hvar, Tunger og Tarbutt. Det til 
Forsøget benyttede Vand blev ta-

get af Fiskerihavnen og havde et 
Saltindhold af 31/ 2 pCt. Efter en 
Forsøgsvarighed paa 36 Timer 
blev Fiskene trods meget ugun
stige Temperaturforhold i fortrin
lig Forfatning og spillevende ud
tagne af Waggonen. Tabet beløb 
sig til 15 Pd. Rødspætter, af de 
andre Fisk var der ingen gaaede 
til. Efter dette fuldstændigt vel
lykkede Forsøg vil et andet efter 
en større Maalestok snart følge, 
og man haaber senere i en saa
dan Vogn at kunne føre 30 til 40 
Centner Havfisk levende til Ind
landets Hovedstæder. For det 
tyske Havfiskeri og især for Sejl
fiskeriet er dette Forsøg af hel 
fremragende Betydning, og dets 
lykkelige Udfald aabner Mulig
heden for nye store Afsætnings
omraader. 

Dea tuske fiskeriforening 
og fiskeri-laadet i Straszburg. 

-0-

Vi skal fra ovennævnte Møde • 
fremdrage enkelte Udtalelser, der 
kan have Interesse for nærværende 
Blads Læsere. 

Medlemmer af "Udvalget for 
D a m drift"*) udtalte, at "for sy
stematisk Arbejde til Fremme af· 
Dambrnget maatte der oprettes en 
Station, men denne kunde ikke 
skaffes uden meget betydelige 
Midler; de aarlige Omkostninger 
til en saadan Anstalt vilde om
trent beløbe sig til 30,000 Mark; 
dertil kom for første Gang Er
hvervs- og· Indretningsomkostnin
gerne med flere Hundredtusinde 
Mark. Til dette var der desværre 
under den nuværende Stilling in
gen Udsigt." 
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En anden Genstand for Udval
gets Raadslagning var d e d a n s k e 
F o r e l ans tal ter s*) Indflydelse 
paa Prisdannelsen i Tyskland. De 
først for nylig indrettede danske 
Kulturer havde af de ældre tyske 
Anstalter, der havde tilkæmpet sig 
sine Erfaringer med megen Møje 
og meget Tab, lært meget og 
kunde nu producere rigeligt og 
billigt. Den eneste virksomme 
Beskyttelse mod denne pristryk
kende Indflydelse, en betydelig 
Indførselstold paa udenlandske 
Foreller, er for Tiden ikke til at 
opnaa; man ruaa nu regne med 
de givne Forhold; maaske for
maar en Ændring i J ern
banetariffen at skaffe en 
lille Hjælp derimod.*)Af det 
staaende Udvalg for Handel og Sta
tistik kan der ventes en Statistik 
over det tyske Dambrug. Land
hrugskamret i Hannover har ind
rettet et Mønsterdambrug, til 
hvilket der skal knyttes en 
Forsøgsanstalt.*) Til dette 

• Formaal er der allerede anvendt 
125,000 Mark, og denne Sum skal 
forrentes af Anstaltens Indkom
ster. 

- Formanden for det vi den
skabelige Udvalg, Professor 
Dr. H o f e r meddelte, at blandt 
de Spørgsmaal, Udvalget syslede 
med, var ogsaa det, hvilken Ud
vikling Fiskeopdrætningsvæsenet 
vilde bringe med. sig. Saaledes 
vilde Aalens Opdræt, i hvilken 
Prof. Bellini - Commacchio havde 
opnaaet saa overraskende Resul
tater, blive forfulgt videre, for en 
Gang at faa fastslaaet, om ogsaa 
den engelske Aaleyngel viser Ejen
dommeligheden ved at have tre 
Størrelsesgrupper, der udvikler sig 

forskelligt, endvidere, at prøve Kli
maets Indflydelse i de forskellige 
Egne paa Aalens Vækst og især 
den saakaldte engelske Opgangs
aal. 

En anden Opgave er Anvendel
sen af det Resultat, som Forsøgene 
med Salmonideæg, der er bragte 
til Udvikling i Grusseng, har gjort 
betimeUg. Det drejer sig herved 
om at finde en praktisk Form 
for Apparater, der arbejder efter 
Grund-Reglerne for Klækning i 
Grus. 

Et videre Spørgsmaal igen om 
Salmonideopdræt er Virkningen af 
Ler paa de Æg, der er i Færd 
med at udvikle sig, og paa Yngle
vandet. Alle saadanne Arbejder 
vilde være Genstand for Iagttagelse 
i den biologiske Station; ogsaa 
hertil skorter det imidlertid mest 
paa Penge og i Følge deraf paa 
tilhørende Arbejdskraft. Af umid
delbar praktisk Betydning vilde 
L æ r e k u r s u s*) for fremskredne 
Dambrugere være, og som Udval
get har til Hensigt at indrette, og 
af hvilke det første i dette Ef ter
aar skal holdes i Bautzeu. 

(Deuts. Fisch. Zeit.) 
*) Udhævet af Red. 

6m Ødelæggelse af Ungfisken 
ved Trawlfiskeriet. 

-0-

Herom skriver Hr. Dr. phi!. A. 
C. J o h a n s e n i "Dansk Fiskeri
tidende" : 

»1 en' nylig udkommen Beret
ning om Tysklands Deltagelse i 
de internationale Havundersøgel
ser i Aarene 1905-07 meddeler 
Dr. von Reitzenstein Resulta
terne af nogle Forsøg, han har 
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anstillet for at oplyse om, hvilke 
Procenttal af de fangede Rødspæt
ter, der dræbes ved Trawlfiskeriet. 
Forsøgene er udførte i den syd
lige Del af Nordsøen, dels fra 
det tyske Undersøgelsesskib "Po
sejdon", hvor der benyttedes en 
Ottertrawl af den Størrelse, som 
almindeligt anvendes paa de større 
Damptrawlere, dels fra et Par 
Sejltrawlere, hvor der anvendtes 
en Trawl af betydelig mindre Di
mensioner." 

Efter at have givet en Oversigt 
af Resultatet af alle Forsøgene 
med Damptrawl; fortsætter Dr. 
Johansen med følgende Bemærk
ninger: 

"Det fremgaar heraf, at det kun 
er et ganske lille Procenttal af de 
mindre Fisk, der undgaar at blive 
dræbte, og kun 8'2 Procent af To
talantallet. Af Individerne under 
26 Ctm., som vi anser for Under
maalsfisk, og som i ethvert Til
fælde er lidet værdifulde, dræbtes 
93'6 pCt. For hver Rødspætte 
over 26 Ctm., der er fanget, 
er der dræbt 13 Undermaals
fisk. 

- De fra Sejltrawlerne fangede 
Rødspætter døde naturligvis ikke 
i nær saa stort et Antal, som de, 
der fangedes fra Damptrawlerne. 
Trækkene var kortere, Redskabet 
og Fangsten mindre. Af Indivi
derne over 23 Ctm. var 30 pCt. 
døde, og af Undermaalsfisk var 
over 50 pCt. døde." • 

Dr. Johansen slutter sin Med
delelse med følgende Ord: 

"Da det ved internationale Un
dersøgelser i de senere Aar er 
blevet oplyst, at det kun er i en 
forholdsvis Ulle Del af Nordsøen, 
at der findes nogen stor Bestand 

af unge Rødspætter, er det saa 
meget mere betænkeligt, at Traw
lerne opsøger Opfostringsgrundene 
og ødelægger den store Masse af 
Ungfisk, og denne Sag vil sikkert 
i de nærmeste Aar tiltvinge sig 
mere og mere Opmærksomhed 
baade i Tyskland og England." 

Vi føjer til og i Danmark. 
'I det mindste maa dette, at vore 
Haves Fiskerigdom stadigt afta
ger, vække vore Ferskvandsfiske
res og de Mænds Opmærksomhed,· 

,der arbejder for vort Ferskvands
fiskeris Udvikling; og Fiskebestan
dens Aftagen i vore Have, skulde 
man synes, maatte anspore disse 
til hurtigst muligt at søge at faa 
Fiskebestanden i alle vore ferske 
Vande øget. 

Blandede Jeddelelser. 
-0-

Om Vinterproduktionen af Daph. 
nier i Fiskefoderøjemed har "øster
reichische Fischerei-Zeit." af Prof. 
F r a n k e i Laibach, der tidligere· 
har anstillet Forsøg herover og be
rettet derom, erholdt følgende in
teressante Meddelelse: "Overens
stemmende med mine Iagttagelser 
maa jeg holde en indbringende 
Formering af Daphnier Vinteren 
igennem for muligt. Reproduktio
nen af Daphnier hører ikke op 
ved lavere 'Temperatur over Fryse
punktet; den bliver kun noget 
mindre indbringende, langsom
mere, svagere 'end ved højere 
Temperatur, . naar ellers de til' an
den Tid fordrede Livsbetingelser 
forefindes. Saasnart Avlsgravens 
Vand er blevet isfrit, Luft og Lys 
og maaske ogsaa nogen Sol træ- • 
der til, vil Daphniernes Regene-



459 FerskvRndsftskerfbladet 460 

ration straks blive raskere, alle
rede kendeligt efter 4 til 5 Dage, 
omogsaa Vandets Temperatur er 
under 10 Gr. C., maaske som 
1808 kun indtil 6 Gr. C. Daph
niernes Foder: I deres Tarm saa 
jeg ikke andet end en smuk grøn 
uformelig Masse;. derfor turde den 
Anskuelse, at de hovedsagentlig 
ernærer sig af grønne Alger og 
ikke direkte af Detrius, være rig
tig. - Gødning: Alle opnaaelige 
Gødningsmidler blev brugte og 
forsøgte; overensstemmende med. 
stedlig Praksis brugtes Slagteri
blod. Det danner blandt andre 
Fordele kun yderst lidt Dynd, Op
holdsstedet for meget skadelige 
Rovinsekter. Overensstemmende 
med Virkningen fra nogle Gaards
kuler holdt jeg noget vedvarende 
tilflydende Gø,dningsvand fra land
lige Stalde for en ideel Gødning. 
Ikke for meget ad Gangen er for
delagtigst; derfor gødes ofte. 
Med Undtagelse af D. sima, som 
trivedes rigeligt paa et meget 
blødt, haarlignende Græs, viste 
stærk Plantevækst sig skadelig for 
andre Arter. Det synes at være 
fordelagtigst at begynde tidligt 
med at lade dem flyde ud og at 
holde sent op dermed; thi Skade
dyrene flyder ud med, og naar 
Reproduktionen en Gang er kom
men i Gang, bliver der ved den 
daglige Produktion nok af Moder
dyr og Yngel for Avlen, naar Gra
ven plejes rigtigt, er vandholdig 
og ikke for lille, . mindst 50 Meter 
Vandflade og en Vanddybde af 
0,5 Meter. En Grav af Kvalitet 
og Pleje, som nævnt foran, skyt
tes mod Kulde i et Drivhus, og 
før Frostens Indtrædelse besættes 
den - ikke alt for sparsomt-

med Daphnia pulex og longispina. 
Vandet maa mest muligt- være. til
gængelig for Solskin. Rummets 
kunstige Opvarmning paa bekendt 
Maade eller Vands Indledning gen
nem tynde Rør maa først foregaa 
10 til 14 Dage før Udklækningen 
og meget forsigtigt, med· meget 
langsom Stigning, da Smaadyrene 
er meget ømfindlige for Tempera
turveksling ovenfra. Pulex og lon
gispina er meget frugtbare; jeg 
talte i et Ynglerum ikke sjældent 
15 til 20 Æg. De maaske med
indsatte Cykl op er o. a. er uskade-
lige. . 

y delsen fra de schweiziske Fi-• 
skeavlsanstaJter IYngleperioden 
1906-07. I det hele var der 180 
Klækkeanstalter i ,virksomhed. I 
disse blev der i det hele klækket 
70,762,300 Æg, der fordelte sig 
saaledes: 

1. Laks (Trutta salar) 2,646,300 
Æg. 

2. Laksbastard med 244,200 Æg. 
3. Søforel (Trutta lacustris) med 

2,348,500 Æg. 
4. Bækforel (Trutta fario) med 

8,696,600 Æg. 
5. Regnbuef9rel (SaIma iridens) 

med 95,800 Æg. 
6. Kildeørred (Salmo fontinalis) 

med 62,500 Æg. 
7. Salmo salvelinus med 5,536,000 

Æg. 
8. Thymallus vulg med 3,377,900 

Æg. 
9. Helt (Coregon) med 45,418,500 

Æg. 
10 . .pedde (Exox lucius) 2,336,000 

Æg. 

- Af disse blev iaIt indvundet 
59,885,700 Stkr. Yngel, af hvilke 
59,332,600 Stkr. Yngel under of
ficiel Kontrol blev udsatte i of
fentlige Vande. 

(AUg. lrisch. Zeig.) 
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Indhold: Opraab! - Om Samarbejde 
mellem "Dansk Fiskeriforening" og "Fersk
vandsfiskeriforeningen". - Grusklækning. 
- Til Bestyrelsen for Ferskvandsfiskeri
foreningen. Lystfiskeri. - Praktiske 
Vink for Begyndere i Karpedambrng.
Transport af levende Havfisk til Indlan
det. - Den tyske Fiskeriforening og Fi· 
skeri-Raadet i Straszburg. Om Ødelæg
gelse af Ungfisken ved Trawlfiskeriet. -
Blandede Meddelelser. Fiskemarkedet. 
- Annoncer. 

1iskemarkedet. 
--0-

AaI 
Laks 
Gedde 
,Aborre 
Krebs 

København, 12. til 19. Septbr. 
40-60 Øre pr. J'd. 
75-125 
41)-60 
20-30 

a50-450 ø. pr. 100 Stk. 

Hamborg, 14. til ]9. Septbr. 
Ispakkede Fisk: 

Aborre, store, 33 -44 Pf. pr. Pd. 
Aborre, smaa, 16-39 
Sandart, store, 86-111 
Sandart, smaa, 70-71 
Brasen, store, 
Brasen, smaa. 
Gedde, store, 
Gedde, smaa, 
Laks 
Laksforeller, store, 
Laks foreller, smaa, 
Foreller, store, 
Foreller, smaa, 
Aal, store, 
Aal, smaa, 

24~45 

191/ 2-251i2 

58-98 
45-80 

110-196 -
136-210 -
60-110 

100-206 
107-128 
60-87 
35-60 

Levende Fisk: 
Gedde, store, 90 

B e r l i n, 14. til 19. Septbr. 
(Officiel Notering.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, 
Gedde, store, mellst., 
Gedde, melIst., 
Sandart 
Sandart, mellst., 
Sandart, smaa, 
Aborre 

70-86 Pf. pr. Pd. 
73-76 
68-74 
78-90 

140 
141 

115-124 -
81-85 -

Aborre, smaa, 57-65 
Suder 115-13i:l 
Suder, store, mellst., 106-121 
Slider, smaa, 130-158 
Suder, melIst .. 117-125 
Brasen 61 
Aal, Diore, 90-100 
AaI, store, mellst., 88-~4 

AaI, mellet., 79-98 
A al, smaa, 42-62 
Aal, smaa, me-llst, 72-90 
AaI, usort., 62-75 
Karudse 70-100 
Karpe. usort .. 70-79 

Ispakkede Fisk, 
Foreller, smaa, 90-140 -
Karper, smaa, 41-63 -

Annoncer. 
-0-

Et ungt Menneske 
kan til 1. N ovbr. faa Plads som 
Fiskemester hos 

Fiskeriforpagter Ellebæk, 
Højen Kjær pr. Vepe. 

Fiskemester. 
En gift, veluddannet Fiskemester 

søger Plads straks eller senere. 
Henvendelse til 

Fiskemester J. N. Dlkkelsen, 
Havegade, Vamdrup. 

?Iadsen som liskemesier 
bliver ledig 1. Novbr. ved Dolle
rup Mølles Damkultur. 

Fabrikant A. P. Jensen, 
Mathiasgade, Viborg. 

......Dansk .... 
lorel- Kksport eompagn~ 

Aktieselskab, Vejle. 
Telefon 126. 'l'elefon 4:72. 

Telegram: "Forel". 
Spisefisk, Sætteftsk' og øjne
æg købes til højeste Priser. 
..... Kontant Betaling. __ 
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tox.xoXoXoXoXoXoXoXoXoIoloXoXoXololoXoXoloXoXolol'lo] I F i s k e r i et n A a l y k k e " 

Port'lonsørred I pr. Lunderskov 
, Telefon 13 Telefon 13 

større Ørred, 
Karper og Suder 

købes og afhentes paa nærmeste 
Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielsen, 
Fredericia . 

.... Telefon Nro 1140 __ ~ 

Karpeyngel, 
ca. 20,000 Stkr., 1 Sommer gam~ 
mel, sælges billigt. Levering: Ok
tober og November. 

N. I.ind, 
Dons pr. Kolding . 

tilbyder prima Ojneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste friser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Fi~k~ri~t i Vamdrn~ 
modtager Bestilling paa 

Ojneæg, Yngel og Sættefisk 
af O r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Sudero .... 

Portionsfisk og større fisk købes. 
N. Po Petersen, 

Telefon 26. . Forretningsfører. 

levende 
TIsk 

.... 11. Sydjydsk 
~ V Damkultur 

saasom Portionsørre~ 

der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jon~s
strasse 3. 

Frisk frossen 

Fi~k~fod~r 
faas til 

5 Øre pr. Pund fra 

Fryseriet "Limfjorden", 
Glyngøre. 

Telegramadresse: 
Fryseriet. 

Telefon Nr. 7. .~ 

leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste. Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i .Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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G r u s k 1 æ k n i n g. 
~o-

De Forsøg, Magister C. V. O t
t e r s t r ø m har foretaget i Aar 
med Grusklækning, og hvis Re
sultat han har offentliggjort i for
rige Nr. af Bladet, er meget in
teressante. Vi forstaar imidlertid 
ikke rigtigt den Bemærkning, 
hvormed han slutter Opgivelsen 
af Resultatet af Forsøgene. Hr. 
Otters tr ø m skriver nemlig: 

"Til Forsøg I. anvendtes første 
Klasses danske Æg, og baade i 
Gruskassen (83 pCt.) og iKon .. 
trolbakken (95 pCt.) var Ynglen 
udmærket. ~ Til Forsøg III. an
vendtes importerede, temmelig 
daarlige Æg, og Ynglen var hel
ler ikke god; den store Forskel 
paa Æggenes Størrelse bevirkede 
en tilsvarende Forskel paa Yng
lens, og en Sammenligning mel
lem denne gruskJækkede Yngel og 
trugklækket Yngel af samme Parti 
gav derfor intet sikkert Resultat, 
men syntes dog at falde ud til 
Fordel for den grusklækkede. " 

Det forekommer os, a t d e r 
godt kunde være foretaget 
en Sammenligning mellem de 
ved Forsøg I. fremkomne Resul
tater af Klækningen i G r u s k a s
s e n (med 83 pCt. Yngel) og i 
Kontrolbakken (med 95 pCt. Yn": 
gel). Vi synes, der straks ved 
Udfiskningen kunde være. fore
taget Vejning og Maalning af den' 
udfiskede Yngel, baade af den fra 
Gruskassen og af den fra Kon
trolbakken, inden de udsattes i 
Damme. En U dfiskning af Dam
mene kunde saa senere være fore
tagen, og Tælning, Vejning og 
Maalning atter udført. Paa den 
Maade, forekommer det os, vilde 
der være fremkommen et sikkert 
Resultat af de to forskellige 
Klækkemaader, til hvilke der var 
benyttet Æg af samme Parti 
første Klasses danske Æg. 

Hr.Otterstrøm skriver end
videre, at han ikke findet det til
raadeligt at nedlægge 0jenæg i 
Grus, enten umiddelbart i Dam
men eller i store Kasser ude i 
Dammen, fordi Klækningen jo 
kunde mislykkes, saa at man der
ved kunde risikere, at en eller 
flere Damme kom til at staa Som
meren over til ingen Nytte, da 
det jo er vanskeligt at kontrollere 
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Tallet paa den klækkede Yngel 
ude i Dammen. - Vi tror dog 
ikke, at der er større Fare ved 
Nedlægning af øjenæg i Grus
kasse i Dammen nogle faa Dage 
før Ynglens Udslipning, eud der 
er ved Udsættelse i Dammen af 
Yngel paa et temmelig t i d li g t 
S t a d i u m, hvilket sidste efter vor 
Erfaring er nødvendigt for at faa 
en stærk og hurtig udviklingsdyg
tig Yngel. 

Efter de fremkomne Resultater 
ved Forsøg I. gav Kontrolbakken 
i een Henseende det bedste U d
bytte. Men til Forsøget var der 
kun anvendt een Bakke, Ved 
Klækning i større Anstalter bru
ger man imidlertid m a n g e B a k
k e r, saaledes at den samme 
Vandstrøm passerer dem alle. -
Det, vi for Øjeblikket navnlig 
trænger til at faa at vide, er, om 
den Yngel, der fremkommer af 
Æggene i den nederste Bakke, er 
af en daarligere Kvalitet end i de 
øvrige Bakker, og om den bedste 
Kvalitet fremkommer i øverste 
Bakke og aftager jævnt nedad i 
Bakkerne, fordi Vandstrømmen 
efterhaanden afgiver sin Iltog 
kvalitativt forringes. 

Det kunde være interessant at 
kende Resultatet··· af et Forsøg 
f. Eks. med 8 Bakker, med samme 
Vandstrøm, af hvilke den klæk
kede Yngel fra hver Bakke blev 
sat i egen Dam under gentagen 
Tælning, Vejning og Maalning, 
saaledes som ovenfor er antydet. 
- Et saadant Forsøg vilde have 
ikke liden Betydning for. større 
Klækkeanstalter . 

Den gule Jtal gaar op. 
-0-

Iagttagelser fra Vardeaa i Dagene 
20.-24. Septbr. 1908. 

Den gule Aals Vandringer er 
interessante at lægge Mærke til og 
ikke mindst om Efteraaret. Det er 
nemlig aldeles uomtvistelig, at den 
gule Aal (den endnu ikke voksne 
Aal) gaar ud til vore Kyster hvert 
Foraar, og hvert Efteraar gaar den 
igen i Vinterkvarter i vore Aaer 
og Bække, Søer og Damme osv. 
Disse Vandringer er regelmæssige, 
men dog er der nogen Forskel 
paa dem. Medens Stimerne for 
U dgang om Foraaret de fleste Ste
der er smaa, er Stimerne for I n d
gang om Efteraaret mange Gange 
forbavsende store. Dette viste sig 
i Aar i Vardeaa. Stimen begyndte 
Natten imellem den 20. og 21. 
September og varede ca. 5 Nætter. 
De to første Nætter gav samme 
U dbytte, men derefter tog det straks 
af. Stimen kom IMaanemørke, 
men Himlen var stjærneklar. Den 
kom tillige med Højvande; thi da 
vender Strømmen i Aaen en kort . . . 
Tid, og dette benytter Aalen sig 
af, da det letter dens Arbejde for 
Indgang. Aalen gaar helst m e d 
Strømmen. Det var en sjælden stor 
Stime, der i Aar gik ind i Varde
Aa. Ca. 3! 4 Mils Vej fra Aaens 
U dløb havde en Fisker stillet en 
stor Ruse, og han havde den første 
Nat (imellem den 20. og 21. Sep
tember) 300 Pund gule Aal i denne 
Ruse. Ialt havde han denne Nat 
600 Pd. gule AaI. Næste Nat 
havde han samme Resultat. Han 
fangede i de fire første Nætter ca. 
1600 Pd. gule AaI. Mange af dem 
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var store og vejede imellem 3/4 og 
11/ 4 Pd. En anden Fisker fra samme 
Egn fik i de samme 4 Nætter ca.' 
800 Pd. gule AaI. Der blev iaIt 
paa en Strækning af ca. 1/4 Mil 
fanget ca. 3,000 Pd. gule AaI af 
denne Stime. Men ikke nok med 
det. Samme Aa har en Biaa, som 
hedder Toftnæsaa, og ved denne 
Aa er der sikkert fanget lige saa 
mange, uagtet der i Forvejen er 
fanget 3-4,000 Pund af samme 
Stime. Lægger vi disse Tal sam
men, faar man ca. 8,000 Pd. gule 
AaI. 

- Nu er det imidlertid klart, 
at der fanges Aal ~ange andre 
Steder ved samme Aaer, saa man 
tager næppe Munden for fuld, 
naar man gætter paa, at denne ene 
Stime i en og samme Uge har 
givet ca. 13,000 Pd. gule AaI. Naar 
man nu betænker, at der undertiden 
kommer to Stimer 'om Efteraaret, 
og at der hver Nat fanges lidt 
Aal, selvom der ingen Stime er, 
saa kan man danne sig et Begreb 
<?m dette Fiskeris store Betydning 
for Landet. Men man faar ogsaa 
et Begreb om en saadan Stimes 
fænomenale Størrelse og Rigdom, 
naar man husker paa, at det kun 
er en Brøkdel af Stimen, som fan
ges, maaske ikke 1/500 , Man maa 
huske paa, at man ikke maa spænde 
over hele Aaens Bredde med Red
skaberne fra samme Sted, saa de 
fleste undgaar at blive fanget. 
Hvis Vardeaa aarJig kan give 50,000 
Pd. AaI (og der kan føres Bevis 
for, at dette ikke er forkert), saa 
er dette dog en Indtægt af 20,000 
Kr. (efter 40 Øre pr. Pd.). Lad 
os saa antage, at en Familie paa 
8 Medlemmer bruger 2000 Kr. aar
lig at leve for, saa kan dog 80 

Mennesker leve alene af det Ud
bytte, som Aalefiskeriet i Vardeaa 
giver. 

Aalborg, 6. Oktober 1908. 

P. Chr. Knudsen, 
Kommunelærer. 

'raktiske Vink for Beggndere 
i Rarpedambrug. 

--0-

III. 
Hvor megen Næring producerer 

en Karpedam aarligU 
For at fastslaa, hvilken Tilvækst 

af Karpekød en Karpedam kan 
yde i et Aar, er der af erfarne 
Fiskeavlere, særligt i Bøhmen og 
Schlesien, blevet anstillet Forsøg 
Aar igennem. Der er blevet be
nyttet Damme af forskellig Belig
genhed, med forskellig Under
grund, med forskelligt Tilløb osv. 
til disse Forsøg. Derved viste det 
sig, at Produktionen i forskellige 
Damme af samme Størrelse dog 
var af yderst forskellig Størrelse. 

Den største Tilvækst af Karpe
kød viste erfaringsmæssigt saa
danne Damme, S0m i Sommer
maanederne blev rigtigt varme 
(over 22 Grader Celsius), og som 
desuden var i Besiddelse af en 
leret eller mergelagtig Undergrund 
og rig paa svømmende Vandplan
ter. 

Det daarligste Udbytte gav der
imod Damme med koldere Vand, 
hvis Undergrund var klippeagtig, 
gruset, sandet eller moseagtig (rig 
paa Humussyre), og som ingen 
Vandplanter indeholdt eller kun 
de saakaldte haarde Planter, der 
rager frem af Vandet (Rør, Siv) osv. 
- Mellem begge disse Arter af 
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Damme gives der nu alle mulige 
Mellemtrin, som hver efter deres 
Beskaffenhed og Beliggenhed op
viser en forskellig Produktion. 

N aar man ser bort fra de bedste 
saa vel som de daarligste Karpe
damme, saa kan man sige, at en 
middelgod Karpedam indeholder 
saa megen naturlig Næring, at 
samme af Sættekarper aarligt kan 
forvandles til· omtr. 90-120 Kg. 
Karpekød pr. Hektar; eller med 
andre Ord: den aarlige "Til
vækst" af en middelgod Dam 
beløber sig paa en Hektar til 90 
-120 Kg. . 

Man har nu efter Godheden og 
Produktiviteten delt Karpedam
mene i forskellige Pro duktivi tets
klasser, og Karpedamme kan be
tegnes som 

meget slette med en Aarstilvækst 
af under 30 Kg. paa 1 ha. 

slette med en Aarstilvækst af 30 
-90 Kg. paa 1 ha. 

mi<;ldelgode med en Aarstilvækst 
af 90-120 Kg. paa 1 ha. 

gode med en Aarstilvækst af 120 
-180 Kg. paa 1 ha. 

meget gode med en Aarstilvækst 
af over 180 Kg. paa 1 ha. 

Til disse Produktivitetsklasser er 
at bemærke, at der saavel gives 
Damme, der producerer indtil 400 
Kg. Tilvækst pr. Aar, som ogsaa 
saadanne, der saa godt som intet 
Udbytte giver af Karpekødstil
vækst. Hvorpaa denne Forskel 
beror, og hvorledes man ved 
simple Hjælpemidler kan forvandle 
slette Damme til gode, vil vi se 
senere, naar vi har lært at kende 
en Karpedams Næringskilder. 

Af hvilke Grunde er det nu af 

største Vægt for Dambrugeren at 
vide, hvilken Tilvækst af Karpe
kød hver af hans Damme kan 
producere aarligt? Medens tid
ligere en Dambruger besatte sine 
Damme med et vilkaarligt Antal 
Sættekarper og aldrig kunde blive 
klar over, hvilken Tilvækst hans 
Damme aarligt ka~tede af sig, saa 
indretter nu til Dags Dambrugeren 
sin rationelle Drift med Hensyn 
til Besætningsantallet nøje efter 
sine Dammes Produktionskraft. 

Lad os antage, at en Damejer 
har en Karpedam paa en Hektars 
Størrelse og ved, (paa hvilken 
Maade, han kan bestemme det, 
skal vi se senere), at denne Dam 
som en middelgod Dam aarligt 
kan producere 120 Kg. Karpekød. 
Han vil nu i Foraaret indsætte 
tosommers Sættekarper til en 
Stykvægt af 1/2 Kg. og udfiske 
disse om Efteraaret samme Aar 
som Spisekarper med en Stykvægt 
af 11/ 2 Kg. Hver Karpe skulde altsaa 
have en Tilvækst af 1 Kg. Hvor 
mange Sættekarper maa nu ind
sættes i Foraaret for at erholde 
den ønskede Vægt? Regningen 
er meget simpel: Dammen produ
cerer aarligt 120 Kg.;, da hver 
Karpe skal opnaa en Tilvækst af 
1 Kg., skal der altsaa indsættes 
120 Stykker; de vil da hver vokse 
fra 1/2 Kg. til 11/ 2 Kg. - Havde 
vor Dambruger nu i Stedet for 
120 maaske indsat 600 Stkr. to.
sommers Sættekarper paa 1 Hek
tars Dam, saaledes som det des
værre nu ofte sker, saa havde 
disse Karper tilsammen kun en 
Vægt paa omkring ved 120 Kg., 
d. e. hver enkelt var kun tiltagen 1/5 
Kg.; Karperne, som var 1/2 Kg., 
er kun opvoksede til knap 3/4 Kg. 
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(nøjagtigt 7/10 Kg.) og vilde som 
Spisefisk være altfor smaa. 

For at forebygge saadanne Fejl, 
er det derfor af stor Vigtighed, 
at Karpedambrugeren ved, hvor
megen Tilvækst hans Damme kan 
producere, for at rette Besætnings
antalletderefter. Dette er For
hold! der forekommer Landbru
geren som aldeles selvindlysende 
med Hensyn til Kvægavl; thi det 
vil ikke falde nogen ind paa en 
Eng, om hvilken han ved, at den 
netop kan give tilstrækkelig Næ
ring til tre Køer, at opdrættet) 
Køer; thi Følgen deraf blev, at. 
alle seks Køer vilde afmagres og 
levere lidt Mælk. Saa klart som 
dette paa den ene Side er for 
Landbrugeren ved Kvægavlen, saa 
lidet bliver der desværre stedse 
endnu taget Hensyn hertil ved 
Fiskeproduktionen. 

Hvorledes og med hvilke Sætte
fisk Dammen følgeligt skal besæt
tes, derpaa skal vi komme ind i 
en senere Artikel. 

8ksportudualget 
(}o· 

" 
Dansk Torel' 8ksport Compagni. 

~o-

• Det har sikkert glædet flere af 
Fiskeriejerne end mig e n d e li g 
at se et Forslag til Fællessalg, 
fremsat af Eksportudvalget, nem
lig Forslaget om at slutte sig til 
Dansk Forel Eksport Compagni, i 
Forbigaaende sagt, et frygteligt 
langt Navn, som jeg foreslaar for
andret til D. F. E., i Lighed med 
det danske Firma i London for 
Baconsalg D. B. C. Danisch Bacon 
Compagni. 

. ,Forslaget, som Eksportudvalget 
under 22. August har udsendt til 
samtlige Fiskerier, gaar som be
kendt ud paa, ved Sammenslut
n i n g af mange Fiskerier at sætte 
et d a n s k Firma i Stand til at 
sætte en Ozonspecialvogn j Gang 
paa danske Baner for at aftage 
·levende Fisk fra Fiskerierne· og 
derved blive i Stand. til at slutte 
faste Akkorder med Handelsfiske
rier i Tyskland og derved opnaa 
taaleligere Priser, end der hidtil 
har kunnet opnaas ved de tyske 
Opkøbere. Jeg synes, de tilbudte 
Priser, selvom man sia ar en Streg 
over den Andel, som Selskabet til
byder af Avancen, er ret gode, og 
vil anse det for et Held, om denne 
Maade at ordne Fællessalget paa 
maatte vinde stor Tilslutning blandt 
Fiskerierne. 

Forslaget falder i9 fuldstændig 
sammen med mit i Decbr. 1907 
fremsatte Forslag om, at Eksport
foreningen skulde slutte sig til et 
dansk Firma, men nu gælder det 
altsaa om, at mange, helst alle 
Fiskerier slutter sig til Eksportud
valget og indmelder sig. Lad os 
dog en Gang lære af Landmæn
dene, hvad Sammenslutning er 
værd paa Eksportens. Omraade; 
det gavner os selv ved at opnaa 
højere Priser, det er et nationalt 
Foretagende og endelig vil det 
gøre et godt Indtryk i Tyskland 
og noget dæmpe den bitre Stem
ning, som hersker hos de tyske 
Fiskeriejere mod Danmark, netop 
fordi de tyske Opkøbere, som gi
ver en lille Pris her hjemme, i 
Tyskland kan undersælge de hjem
lige Fiskerier. 

For at fjerne mulige Misforstaa
eiser, skal jeg erklære, at jeg ikke 
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i nogen Henseende staar i For
hold til D. F. E., eller har nogen 
Fordel udover det at kunne blive 
af med mine Fisk til nogenlunde 
rimelig Pris; men jeg synes, at 
naar et dansk Firma, uden at for-

. lange noget Indskud eller nogen 
kontant Støtte, vil løbe Risikoen 
ved at anskaffe en Specialvogn og 
ordne Salget, da bør vi alle som 
Em træde til, for at Forretningen 
kan blive saa omfattende som mu
ligt, og at den kan faa virkelig 
Betydning for danske Fiskeriers 
Fremtid. Det har altid været det 
svage Punkt, at blive· af med vor 
Produktion; nu er der endelig 
kommet et Lyspunkt, lad det ikke 
blive kun af en Komet, som snart 
igen forsvinder. 

Jeg tror nok, en Del smaa Fi
skerier vil slutte sig dertil, men 
hV(lrledes gaar det med de store 
Fiskerier? Og Eksportudvalgets 
Medlemmer, har de ikke sluttet 
bindende Aarsakkorder, som for
hindrer Tilslutning? I saa Fald 
bør disse opsiges snarest, saa at 
Danmarks 0rredproduktion hoved
sagelig kan gaa gennem D. F. E. 

Ehsedal, den 21:1. Septhr. 1908. 

Sander Larsen. 

BIndede Meddelelser. 
-~o-

Fiskeyngel i Mel·gelgravene. 
"Dansk Fiskeritidende" meddeler 
i Nr. 35 for 31. August følgende: 
"I sidste Numer af "Ugeskrift for 
Landmænd" skriver J. D. Fride
r i k s e n, Høvængegaard, om Fiske
yngel i Mergelgrave bl. a: 

Jeg vil anbefale Suderen som 
en Fisk, der udmærket passer for 
Mergelgrave, navnlig med Dynd i. 

For faa Aar siden fik jeg fra Aal
holm nogle faa Stykker Suder, som 
hurtigt ynglede, og nu har jeg besat 
alle mine Mergelgrave med deres 
Yngel. De tvives brillant, sma
ger udmærket og er let at fange i 
almindelige Staaltraadsruser . 

Fra den "Biologiske Station 
ved Pløn". Stationslederen, Prof. 
Dr. Otto Zacharias har den 25. 
August sluttet det af ham holdte 
treugers Feriekursus i Hydrobiolo
gie og Planktonkendskab. I samme 
deltog talrige Overlærere fra Real
skoler og nogle zoologisk forberedte 
Folkeskolelærere. Vedkommende 
Herrer blev indgaaende gjorte be
kendte med de enkelte Planktonvæs
ner og deres Ejendommeligheder og 
modtog Undervisning i Opfiskning 
og Konservering af det mangfol
dige Undersøgelsesmateriale. Der 
blev ikke alene taget Hensyn til 
den store Pløner Sø, men hele Om
givelsens Hovedvande, saavel som 
Smaavandene i Skov- og Mose
sumpe. Ved Slutningen af Kur
suset blev de forskellige Præpara
tionsmetoder forklaret, og enhver 
Praktikant tog et Antal selvfrem
stillede holdbare Præparater med 
sig hjem som Minde om de hen
levede Uger i Pløn. Dette Aars 
første Plønerkursus overværedes 
for øvrigt ogsaa af en amerikansk 
Lærd, Hr. Professor M a s o w, fra 
polyteknisk Institut i Troy (Staten 
New-York) som ældste Praktikant; 
han studerede de mikroskopiske 
Vandvæsner fra det Synspunkt, 
hvorvidt disse paavirkede Vandets 
L u g t og S m a g, naar de masse
vis fandtes i en Dam eller Sø. 

(Fisch. Zeit.) 
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liskemarkedet. 
-o-

K ø b e n h av n, 27. Septb. til 3. Oktb. 
Aal 35-60 Øre pr. Pd. 
Laks 75-125 
Gedde 40-60-60 
Aborre 
Krebs 

20-30 
850-450 ø. pr. 100 Stk. 

B e r l i n, 28. Septb. til 3. Oktb. 
(Officiel Notering.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, 
Gedde, mat, 
Sandart, melIst., 
Aborre 
Aborre, smaa, mat, 
Suder 
Suder, store, 
Suder, smaa, 
Karudse 
Karpe, 

63-80 Pf. pr. Pd. 
50-63 
57 69 

137 
76 

30-44 
106-122 -
97-108 

130-141 
79-91 
60-69 

Foreller 
Karper 

bpakkede Fisk; 
140 

40-60 

H a ro b o r g, 28. Septb. til 3. Oktb. 
Ispakkede Fisk: 

Aborre, store, 29 - 31 Pf. pr. Pd. 
Aborre, smaa, 
Sandart, store, 
Sandart, sniaa, 
Brasen, store, 
Brasen, smaa, t 

Gedde, store, 

14-39 
50-88 

48 
17-20 
50-85 

Gedde, aroaa, 
Laks 
Laksforeller, store, 
Laksroreller, aroas, 
Foreller, store, 
Foreller, smas, 
AaI, store, 
Aal, sroas, 

25-57 -

121-227 -
68-180 -

100-179 -
69-95 
50-71 
11-47 

Levende Fisk: 
Aal, store, 86 

Annoncer. 
-0-

Et ungt Menneske 
kan til 1. Novbr. faa Plads som 
Fiskernester hos 

Fiskeriforpagter Ellebæk, 
Højen Kjær pr. Vejle. 

I'iskemester. 
En gift, veluddannet Fiskemester 

søger Plads straks eller senere. 
Henvendelse til' 

Fiskernester J. N. 'Dikkeløen, 
Havegade, Vamdrup. 

?ladsen som 1iskemesler 
bliver ledig l. Novbr. ved Dolle
rup Mølles Damkultur. 

Fabrikant A. P.J eusen, 
Mathiasgade, Viborg. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

~an hæves ved Postopkrævning . 

............. " ............ , den , ... ,., .. 190. 

Navn: ......... "" ..... """.,, ........ " ..... , .......... , .... . Stilling: . . ..................... ; ... ~ ............. ~.~~~ ... . 

NB. 
Postadresse: .. " ... , .. ,,, .. , ... ,,,,,, .. , .. ,,, ... , ... , .. ,,,, ............... , ... 

K u p o n II n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Cand. 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballe Pengefol'sendelser bedes 
dog adresserede til Foreningens Kasserllr, Hr. Sagfører J ul. Nors, Ribe. 
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::::: :,:::::::::: :::: :::::: I Fi~t~ri~ti Vamill'un 
RUSSISk -Degra Smørelse I modtager Bestilling paa 

(eget Fabrikat) 
gør alt Lædertøj fuldstændig 
v a h d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af Ørred samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ...... 

Portlonspsk og større fisk købes. 
PrØv den, - men efter Brugsanvisnin

gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. --- iDaaser 
l/Il 1/2 og 1f4 til henholdsvis 1 Kr., 60 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 

Pund Netto, -- saadanlle Bøtter leveres 
emballage-og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser porto-

N. P. Petersen, 
Telefon 26. Forretningsfører. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 '1'elefon 13 

. frit til Prflye. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

. tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte- ' 
fisk af Karper og Suder 

Telefon 517. til absolut billigste 'riser. 
.......................... . . . . . . . . .. . ............. . Portionsfisk og større Spisefisk af 

alle Arter købes til højeste Dagspris. 

fevende t-v-. ___ I • 

'l:,sk -i . ~ i·; 
II I Et~~ ~ ~~ 

saasom Portionsørre- r o ~ ~ ~,.:i'" 
der, store Havørreder, .:::.:: c.'I.:t,Q'E- & ~.! 
Gedder, Karper, Suder, :: C': . ~ ~ J 
Skaller; Aborre, ønskes «:I 2_ IT: S ~ """ 

G:l -- cd >il ... til Købs. Afhentning Ul <t> • bb ~ .. 
med Specialvogn paa I c!B .: ~ ~ .i ~ 
SI t ,.;.od~1Tl.t:< æ gerens nærmes e ___ ~ = = = 
Statsbanestation. Kon- m -< ~ ~ .:= 

l ~ ~ .=~ tant Beta ing. t~ e;.. .z i 
G. Domasehke, 

Fischhandlung, 
Berlin N. W. 21; Jonas

strasse 3. 

Kontant Betaling. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

'l'rykt i ,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeli, Kolding. 
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-0-

Antallet af Deltagere i Fiske
rnesterkursus var forud begræn
set til højst 10, og da der ind
gaves 14 Ansøgninger om Plad
serne, var det ikke muligt at 
imødekomme dem alle. Følgende 
10 tilstodes der fri Undervisning 
og Ophold: 

1. Bech, Jens, Skovfoged.Dam
bruget paa Grevskabet Frijsen
borgs nordlige Del.' 

2. Christensen, Hans Julius, Fi
skemester. Bramminge Dam
brug. 

3, Jacobsen, Chjarles Jacob, Fi
skemester. Søholt Dambrug. 

4. Jensen, Lars Peder, Fiskerne
ster. Vraa Mølles Dambrug. 

5. Nissen Jøker, Magne, Fiske
rnester. Hvilestedgaard Dam
brug. 

6. Jørgensen, John, Fiskernester. 
Lerkenfeldt Dambrug. 

7. Koch, Peter, Fiskernester. Rav
ning Dambrug. 

8. Mathisen, Kristen, Fiskerne
ster. Holmstrupgaard Dam
brug. 
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9. Nelson, Wesley, Fiskernester. 
Hee Stampe Dambrug. 

10. Pedersen, Marius, Fiskernester. 
Villestrup Dambrug. 

Af ovennævnte mødte kun de 
ni, idet Nr. 8 udeblev. 

Kursus'et aabnedes Mandag d.5. 
om Eftermiddagen. Daglig hold
tes 5-6 Timer Foredrag og Øvel
ser. Det viste sig, at særlig Gen
nemgangen af de danske Fersk
vandsfisk, hvor Adolf Jensens for
træffelige Skildringer: "Zoologia 
danica" lagdes til Grund, tog læn
gere Tid end paaregnet, saa at 
det, for ikke at overanstrænge Del
tagerne, var nødvendigt at nøjes 
med at gennemgaa: 1. Vandet. 
2. Danske Ferskvandsfisk. 3. Fi
skenes Anatomi. 4. Fiskenes Fy
siologi. 5. Fiskenes Biologi. 6. 
Dammenes Dyreliv. 

laIt 8 af Egnens fiskeriinteresse
rede gav Møde paa Kursus for, ved 
at overvære en Time eller to, at 
danne sig en Forestilling om, hvad 
der bødes paa. 

- Hr. Fiskedejer Smidt Nissen 
indledede en Aften en Diskussion 
om Dambrugets Stilling; ved denne 
Lejlighed blev særlig Grusklæk
ning og Produktion af Naturfoder 
Genstand for Drøftelse. 

Kursus'et begunstigedes af det 
fortræffelige Vejr. Der foretoges 
Ekskursioner til Hr. Vejassistent 
Schmidts Dambrug, til Hulkjær, 
Vejen store Mølles cg Lundgaard 
Dambrug; flere af Deltagerne be
nyttede desuden Lejligheden til 
paa Vejen hjemad at besøge Hau
gaard og Hvilestedgaard Dambrug. 
Selvfølgelig foretoges samlede U d
flugter til Tirslund Plantage med 
Dalgasstenen og til Skibelund Krat 

med de talrige Mindesmærker om 
danske Mænd; de fleste af Delta
gerne var ogsaa en lille Tur ind i 
Landet sønden Aa. 

Onsdag den 14. sluttede Kursus 
med en Prøve, ved hvilken Hr. 
Statskonsulent Løfting var Censor. 

Prøven overværedes af tre af 
Ferskvandsfiskeriforeningens Be
styrelsesmedlemmer; den faldt for 
alle ni Deltageres Vedkommende 
tilfredsstillende ud. c. V. O. 

Øm jiskemesterkursus'et 
paa .cadelund. 

-o-
Den 5. Oktober samledes vi 9 

Flskemestre paa La del u n d ved 
Brørup St., hvor vi under Hr. 
Magister O tt er strø ms Ledelse 
skulde deltage i et 10 Dages Kur
sus. 

Adgang til Kursus'et med fri 
Ophold og Undervisning var med
delt ti Fiskemestre fra forskellige 
Egne i Jylland, men Em udeblev. 

Timeplanen var lagt med Fore
drag af Hr.Otterstrøm fra 8-9, 
10-11--12 og fra 3~4, 

Man skulde ikke tro, at Hr. 
Otterstrøms Ur er godt at rette 
sig efter, naar man skal med To
get; thi naar dette Ur var 9, saa 
var aUe de andre :Ure 91/ 2 ; lige
ledes, naar dette Ur var 4, saa 
var de andre Ure næsten 5, og 
naar hans U r var 6, saa ringede 
Skolens Klokke 61/ 2 (til Spisning). 
Og saa var der det mærkelige ved 
nævnte er, at naar Timerne skulde 
begynde, saa var det aldrig bag
efter. Naar man af de lange Ti
mer vil slutte, at Tiden faldt os 
lang, saa tager man dog fejl; 
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hvor lange end Timerne var, saa 
var de os dog aldrig for lange. 

Foredragenf, omhandlede alle 
Ferskvandsfisk's forskellige Le
gemsbygning, Levevis, Fordøjelse, 
Blodomløb, Anatomi, Biologi, Fi
ske æg, Yngel, om Vandet og Om 
alle de forskellige smaa Dyrefor
mer baade gavnlige og skadelige, 
som træffes i vore Damme, lige
ledes om Krebsdyr, Biller, Insek
ter, Larver osv. Vandplanter blev 
der desværre ikke Tid til at for
tælle os om, skønt Guderne skal 
vide, at Tiden som ovenfor nævnt 
blev taget godt med. 

Søndag Eftermiddag havde vi en 
fornøjelig Tur, nogle pr. Vogn og 
andre pr. Cykle, til Fiskeriet ved 
Vejen store Vandmølle, dernæst 
til I"undgaards· Fiskeri og videre 
til Skibelund Krat, hvor Hr. Knud 
p e t e r s e n, Forstander for Skibe
lund Efterskole, var saa flink at 
holde et Foredrag for os· om de 
Mænd, hvis Mindestene staar der. 
Forstander Niels P e t e r s e n paa 
Ladelund var med paa Turen, 
men maatte forlade os ved Lund
gaards Fiskeri, da han skulde til 
Stockholm. 

Jeg maa sige, og deri er jeg 
sikker paa at være enig med de 
øvrige Deltagere, at det var ti 
lærerige og fornøjelige Dage, vi 
havde der paa Ladelund. 

Vi fik Indtrykket af, at Hr. O. 
vidste, hvad han fortalte os; alt, 
hvad vi spurgte om, og det var 
selvfølgelig meget, det fik vi og
saa besvaret. 

Der kunde selvfølgelig være for
skellige Meninger om forskellige 
Ting, vedrørende den daglige 
Drift af Damkulturerne, men det 
ligger jo i Sagens Natur, da Van-

det og Betingelserne ikke er ens 
ved de forskellige Fiskerier. 

Vil man nu spørge om et saa
daat Kursus har nogen Værd for 
Fiskemestre, saa vil jeg svare, at 
efter det Kendskab, jeg nu har til 
et saadant Kursus med Hr. O. 
som Leder, saa vil jeg absolut se 
at komme paa Kursus igen til 
næste Aar. 

I de Dage Kursus'et varede, 
havde vi Besøg af forskellige 
fiskeriinteresserede Mænd der fra 
Egnen, hvoriblandt Hr. S m i d t
N i s s e n, der om Aftenen indle
dede en Diskussion om Grusklæk
ning og Bakkeklækning samt an
dre Ting vedrørende Fiskeyngel. 

Kursus'et sluttede med en Prøve 
af, hvad vi havde lært. I den An
ledning ankom om Morgenen den 
14. Oktober d'Hrr. Statens Fiskeri
konsulent Løfting, København, 
Inspektør S t a m e r, Villestrup pr. 
Arden, Sagfører N o r s, Ribe, og 
Fiskerifoged J. Chr. Sørensen, 
Bramminge. 

Skønt alle vi Deltagere havde en 
reglementeret Eksamensfeber, in
den vi kom op, synes jeg dog, vi 
kom nogenlunde fra Prøven alle
sammen, og vi havde ogsaa den 
Tilfredsstillelse, at Hr. O. kom og 
meddelte os, at vi alle havde be
staaet Prøven, og et skriftlig Vid
nesbyrd vilde blive os tilsendt. 

Om Opholdet paa Ladelund er 
kun godt at sige. Vi blev i en
hver Henseende udmærket behand
let, baade af };'orstanderen og en
hver, som hørte til Skolen. Tors
dag den 8. var vi i Middagstiden 
cyklende i Hulkjær og besaa Fi
skeriet der. 

Efter Kursus'ets Slutning d. 15. 
rejste Hr.Otterstrøm og en Del 
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Fiskernestre til Hvilested, hvor vi 
saa' Smidt Nissens og Haugaards 
Fiskerier. 

Hr. Smidt Nissen med Frue 
gav derefter Middag til alle os 
fremmede Mennesker, hvorefter vi 
skiltes, enhver til sit. Havde vi 
end haft det fornøjeligt og godt 
sammen, saa vilde enhver dog 
ogsaa gerne hjem nu. 

En Deltager. 

flaudurenes J(æring. 
-0-

Det er lykkedes Gottinger Phy
siologen A. P u tt e r,*) en Elev af 
Max Verworn, at gøre en Op
dagelse af grundlæggende Betyd
ning og af største Rækkevidde. 
Det drejer sig derved om intet 
ringere, end om Omstyrtningen af 
den Brandt-Hens~nske Theori, 
efter hvilken Havbeboernes Næ
ring - alles! -- for en Del di
rekte, og for en anden i det 
mindste indirekte bestaar af Plank
tonalgernes organiske Substans, 
efter hvilken disse planteagtige 
Urorganismer fremstiller den ma
rine Faunas Urnæring, altsaa egent
lig dennes Grundnæring. 

Urdyrene, som i uhyre Masser 
bebor Oceanet, skulde, ligesom de 
utallige Skarer, dels planktonisk 
(fritsvævende), dels paa Havbun
den levende Dyr (Svampe, krebs
lignende Leddyr osv.), endelig, som 
de pelagiske Larver af disse og 
de højere organiserede Dyrefor
mer af disse, udelukkende være 
henviste til hin dannede Urnæring. 

*) Piitter, A., "Die Ernåhrung der Was
sertiere" . Zeitschr. f. Allg'. l'hysiolo
gie, Bel. VII., S. ~83-320. ~ "Der 
Stoffhaushalt des JHeere~". Ebendn, 
Bd. VII., S. 021 - 368. .Tena 1907. 

Putter har eksperimentelt be
vist, at Traadalgerne, Protococca
ceerne, Diatomem'ne og Peridine
erne .- hin Urnæring - ikke i 
fjerneste Maade strækker til at 
dække de i Betragtning kommende 
dyriske Organismers Næringsbe
hov. 

Den gamle Anskuelse var byg
get paa almindelige (i hvert Fald 
ikke tilstrækkelige) Iagttagelser og 
Spekulationer - eksperimentelt at 
prøve dens Gyldighed havde man 
undladt. 

P u t t e r har allerførst spurgt 
sig selv, i hvilken Grad nu egent
lig højere organiske Forbindelser 
indeholdes' opløste i Havvand. Thi 
at kende deres Mængde maatte 
være af Vigtighed, naar det gjaldt 
om at prøve, om virkeligt Lege
merne af den planteagtige Plank
ton repræsenterede den eneste N æ
ringskilde, den eneste Beholdning 
af højere Kulstofforbindelser. 

P u t t e r fandt ved omhyggelig 
kemisk Analyse af Havvandet, at 
det i en Liter indeholdt 65 Milli
gram i sammensatte Forbindelser 
(der er opløste i Vand) bundet 
Kulstof. 

Men nu er dette omkring 24000 
Gange saa meget Kulstof, end der 
i gennemsnitlig Mængde byder sig 
af Planktonorganismer, som bebor 
samme V ol urnen Havvand! Reg
ner man kun det i højere Kulstof
forbindelser repræsenterede Kul
stof, saa forefindes der dog endnu 
altid 17000 Gange mere Kulstof i 
en Liter Havvand, end den deri 
svævende "Urnæring"- Plankto
net - indeholder. 

Naar disse af Havvandet opløste 
Kulstofforbindelser kan assimileres 
af Havdyrene som Næring, saa 
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danner de afgjort en mere rigelig 
Næringskilde end Planktonet. 

P li t t e r har ført det eksperi
mentelle Bevis, at den tilstede
værende planktonske Urnæring i 
Virkeligheden i k k e er tilstrække
lig, ja, at den næppe formaar at 
tilfredsstille en Brøkdel af Næ
ringsbehovet. 

Putter har ved omhyggelige 
Stofvekselsforsøg nøje udfundet en 
Kiselsvamps (Suberites domuncula) 
og en Søagurks (Cucumaria gru
bei) Næringsbehov. Han fandt, at 
en 60 Gram svær Suberites for
brugte 0'92 Mg. (Milligram) Kul
stof i Timen. N aar Svampen alene 
fandt sin Næring i Planktonorga
nismerne, maatte den, for at er
holde 0'92 Mg. Kulstof, lade 242 
Liter Havvand i Timen, det 40000-
dobbelte af dens Volumen, gen
nemstrømme dens Mavekarsystem. 
Men i Virkeligheden kan den, som 
P li t t e r har vist, højst lade pas
sere det 5-dobbelte af dens Volu
men, omtrent 1/3 Liter Vand. Selv 
om Svampen formaaede at op
tage de større Planktonorganismer 
(men hvad den meget langsomme 
Vandstrøm ikke formaar at udføre), 
blev, med den Tredjedel Liter ud
fisket Havvand, kun J/180 af den 
fornødne Kulstofmængde optagen. 
I Virkeligheden passerer imidler
tid kun Mikroplanktonet (Protozoer, 
Alger osv.) Svampens Porer, saa 
at kun 35 pCt. af det samtlige 
Plankton-Kulstof, det er mindre 
end 0'05 pCt. end det virkelige Næ
ringsbehov, i Virkeligheden opta
ges i Form af Urnæring. 

Havde allerede for Aaringer 
siden ingen ringere end E r n s t 
H li c k e l belyst de biologiske Svag
heder hos den af Kieler Skolen 

legemliggjorte ;moderne" Plankto
logie, hvorved især den af Plank
tonekspeditionens Ledere indvars
lede zoologiske Methodik slap me
get daarligt fra det, saa har for 
nærværende P u t t e r uigenkalde
ligt bevist, at Planktonet paa in
gen Maade har den af den mo
derne Planktologie hævdede Be
tydning, og at Havets Beboere 
maatte sulte ihjel, naar de virke
ligt var henviste til "Urnærin
gen". 

P li t t e r viser derimod, at alle
rede i 14'2 Ccm. Vand naar det 
pr. Time fornødne Kulstof (0'92 
Mg.) i Form af opløste sammen
satte Kulstofforbindelser ind i 
Svampens Karsystem ; ved en fak
tisk Optagelse i hver Time af 300 
Ccm" vilde altsaa endog 9,1) Mg., 
det 21-dobbelte af det virkelige 
Behov, staa til Dyrets Raadighed. 
Der behøves altsaa kun at udnyt
tes 5 pCt. af de i Havvandet op
løste sammensatte Kulstofforbin
delser for de dyriske Organismer, 
og den dannede (af planktonagtige 
Organismer bestaaende) Næring 

. har ingen nævneværdig Andel i 
disse Dyrs Ernæring. 

P li t t e r s Undersøgelser af Cu
cumaria grubei førte ti] samme 
Resultat, og videre Eksperimenter 
viste ham, at hans Theori gælder 
for Repræsentanter af alle Orde
ner af de hvirvelløse Havbeboere. 

Oceanerne fremstiller nedad i 
deres abyssiske (svælgende) Dyb
'der en enorm Næringsopløsning, 
hvis uudtømmelige Frugtbarhed 
ikke er mindre end Planktonalger
nes direkte Funktion, som ikke en 
Gang indenfor deres U dbrednings
omraade (de øvre Vandlag) for
maar at dække mere end 0'05 
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pet. af de der levende dyriske 
Organismers Næringsbehov. 

At de i Dybet nedsynkende 
døde Legemer af Overflade-Orga
nismerne altsaa ikke i fjerneste 
Maade formaar at ernære den 
abyssiske (Havdybs) Fauna, for
staar sig derefter af sig selv. 

p ti t t e r s Undersøgelser gør det 
ogsaa meget sandsynligt, at for
uden Tarmen ogsaa Gællerne har 
Andel i Optagelsen af de marine 
Næringsmediers sammen~atte Kul
stofforbindelser, I det mindste vi
ser deres ekstreme Uddannelse 
ingen Proportionalitet med Orga
nismernes Iltbehov, 

Vel mener P il t t e r ogsaa, at 
der i de store Dyrestammer lader 
sig skelne biologiske· Rækker, af 
hvilke den ene lever helt af opløst 
Næring, den anden mere eller 
mindre behøver et Tilskud af for
met Næring, Havets Hvirveldyr 
vil i denne Henseend{1 overfor 
Flertallet af de hvirvelløse' Orga
nismer indtage en ekstrem Stil
ling. 

P ti tt e r holder det endelig ikke 
for udelukket, at, paa lignende 
Maade som i Planteverdenen, Hav
dyrene ogsaa udfører. en kemisk 
Forbindelse af de optagne sam
mensatte Kulstofforbindelser ad 
photokemisk Vej, der tilegner dem 
Organismens Energibehov. Dette 
er et Perspektiv af ikke overskue
lig Betydning. 

Men alene P ti t t e r s urokkeligt 
sikre Opdagelse, efter hvilken Ver
dens havet, der i sit Skød en Gang 
i Urtiden af livløst Stof har frem
bragt Livet, fremstilles for os som 
et uudtømmeligt Næringsreservoir, 
som de primitive Forhold under 
J ordhistoriens ældste Perioder tro 

bevarede det er en videnskabe
lig Stordaad, som Biologien længe 
ikke har oplevet. 

Dr. Max W olff, 
Bromberg, 

Kajser-Wilhelms Institut for Land
brug. 

Vi har gengivet Artiklen efter 
"Fischerei-Zeitung". Dennes Red. 
har føjet til: 

" Hvo der en Gang har forsøgt 
Kulturen efter Zuntzschens Bæ
gerglasmetode, vil maaske have 
undret sig over, hvoraf de krebs
agtige Smaadyr i det ene eller an
det Glas levede. Alger er maaske 
kun lidt eller slet ikke forhaanden, 
Desuagtet vokser og formerer disse 
Dyr sig. Der har allerede tidligere 
op dukket Stemmer, som har taget 
Ordet for en Optagelse af opløste 
Næringsstoffer. En saadan Slags 
Ernæring synes altsaa efter de 
Ptitterske Undersøgelser at være 
en almindelig Funktion hos de la
vere Vanddyr - ikke alene i Have, 
men ogsaa i Ferskvand -, hvor
ved vi naturligvis angaaende de 
nærmere Omstændigheder endnu 
er utilfredsstillende orienterede. -
Men en saadan Fastsættelse vilde 
navnlig ogsaa for Dambrugere 
være af allerstørste Betydning, da 
den vilde give os helt nye Vink 
for Avl af hine som Fiskenæring 
saa overordentlig vigtige Levende
væsner, Vink, som maaske kan 
være af Vigtighed for Opstilling 
af nye Hjælpernetoder. 



493 FersknllUlsnskeribladet 494 

praktiske Vink for Begundere' 
i Xarpedambrug. 

~o

IV. 
Hvilke er en Karpedams Næ

ringskilderl 
Som den uden Sammenligning 

vigtigste Næringskilde er D a m
b u n d e n at betegne. En Karpe
dams hele Produktionskraft er i 
sidste Linje at føre tilbage til 
Bundens Beskaffenhed og God
hed. 

- Overfor Dambunden kommer 
Van d e t selv som Næringskilde 
kun paa en underordnet Maade i 
Betragtn~ng; thi de i Vandet op
løste Næringsstoffer er forholdsvis 
lidet rigelige i Sammenligning 
med Dambundens. Vandet spiller 
som Næringskilde kun i de Til
fælde en betydelig Rolle, hvor 
med det tilløbende Vand Nærings
stof i opløst (Gødningsvand, Kunst
gødning osv.) eller fast Tilstand 
(faste Gødningsbestanddele, Insek
ter osv.) svømmer ind fra nærlig
gende Møddinger, Huse, Enge og 
Agre i Fiskedammen. Saadanne 
Fiskedamme, til hvilke især de 
saakaldte Landsby- og Husdamme 
hører, er ofte over Maade rige 
paa Næring, saa at der i disse nu 
og da opnaas en Tilvækst pr. Aar 
af indtil 400 Kg. og merepaa en 
Hektar. Men i det store og hele 
ligger Hovednæringskilden i Dam- ' 
bunden og ikke i Vandet, som for 
Fisken i Almindelighed opfylder 
samme Opgave, som ,Luften for 
Luftdyrene, saa at Fiskene lige 
saa lidt kan leve alene af Vandet, 
som Luftdyrene af Luften; begge 
erholder deres Næring af J orden. 

I ringe Grad kan under visse 

Omstændigheder L u f t e n for saa 
vidt komme i Betragtning som 
Næringskilde, naar fra den den af 
Biller, Fluer, Sommerfugle og an
dre Insekter saakaldte "Luftnæ
ring" falder paa Damoverfladen 
og tjerier Fiskene til Næring. 

D am bundens Næringskraft 
beror paa Indholdet af opløselige 
og uopløselige Næringsstoffer eller 
Næringssalte. Disse bliver op
tagne og bearbejdede af de smaa 
og store Vandplanter. Af Vand
planterne og disses forraadnede 
Rester ernærer sig de smaa og de 
mindste Dyr, der' saa igen tjener 
de større Dyr til Næring. Paa 
den Maade lader hele Dyrever
denen med Hensyn til dens Er
næring sig føre tilbage til Vand
planterne, og disse igen sig til de 
i Dambunden indeholdte Nærings
salte. Jo mere Næringssalt, Dam
bunden altsaa indeholder, desto 
flere Næringsdyr kan der ogsaa 
trives i Dammen. Deraf kommer 
det, at de Fiskedamme, hvis Bund 
bestaar af de paa Næringssalte 
særligt rige Ler- eller Mergelbunde, 
betaler sig bedst, medens de næ
ringsfattige Grus- eller Sandbunde 
giver daarligt Udbytte. 

Af de Næringsdyr, der kommer 
i Betragtning for Karperne, har vi 
som de vigtigste de smaa Krebs
dyr, og blandt disse først og frem
mest Vandlopperne (elI. Daph
nier). Vi maa derfor nu stille det 
Spørgsmaal: Hvor ligger Hoved
produktionsstedet af Vandlopper? 

Vandlopperne lever for det meste 
i rolige, varme, lave Vande. Vi 
vil delior især finde dem talrigt 
ved Dambredden, saa vel som paa 
alle flade Steder af Fiskedammen; 
thi de flade Steder er netop de, 
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der bUver stærkest gennemvar
mede af Solen. Jo varmere Van
det er, des flere Krebsdyr trives 
der. De lave Karpedammeer der
for mere næringsrige end de dybe, 
da Vandet i disse sidste ikke kan 
blive tilstrækkelig opvarmet om 
Sommeren. Vandet skal i en god 
Karpedam om Sommeren gennem
snitligt have en Varme paa 20 Gr. 
C. Derfor er Fiskedamme med 
lidt og varmt Tilløb mere næ
ringsrige end de med rigeligt og 
koldt Tilløb. 

Vandlopperne opholder sig helst 
paa Vandplanter i lavt Vand. 
I denne Henseende er dog ikke 
alle Vandplanter af lige stor Nytte. 
For det meste bliver saadanne 
Planter opsøgte, der helt trives 
under Vandet, de saakaldte "Un
dervandsplanter" , til hvilke f. Eks. 
Vandaks, Vandpest o. s. v. hører. 
Undervandsplanterne besidder en 
sart ydre Hud, paa hvilken en 
Mængde lavere Dyr tumler sig. 
~ Derimod bliver de saakaldte 
.. Overvandsplanter" , til hvilke man 
regner Siv, Rør, Star, Skavgræs 
osv., paa Grund af deres haarde 
ufordøjelige Hud skyede af Smaa
dyrene. Karpedambrugeren maa 
derfor ogsaa rette sin Opmærk
somhed paa Vandplanterne. Over
vandsplanterne skader ogsaa en 
Dams Næringskraft derved, at de 
skygger over Dambunden, uddra
ger værdifulde Næringsstoffer af 
den og forarbejder dem i de Dele, 
der rager frem over Vandet, og 
som om Efteraaret bliver afmejede 
til Strøelse, saa at der med dem 
bliver fjernet en betydelig Del af 
Fiskedammens Næringsstoffer. 

Som tidligere omtalt, viser de 
om Efteraaret lagte Æg sig sær-

ligt livskraftige, naar de om Vin
teren har været udsatte for Tør
hed og Frost. Overensstemmende 
hermed finder vi i Karpedamme, 
der ligger tørre Vinteren over, 
om Foraaret en særlig rig Dyre
verden. Dette viser sig allerede 
da, naar i det mindste Damranden 
af og til tørlægges. 

Ikke alene af friske Vandplan
ter, men ogsaa af deres bortdøde 
Dele, saa vel som af den i Van
det indbragte Gødning (især Ko
kasser, Affald fra Huset o. lign.) 
udvikles de som Karpenæring 
værdifulde Smaadyr i Mængde. 
Derved er det ogsaa forklarligt, 
at netop Landsby- og Husdamme 
kan takke Indsvømningen af Hus
affald, Gødningsdele osv., endvi
dere som Følge af, at Kreaturerne 
drives til Drikken der, for det 
enorme Udbytte, de kaster af sig. 
Paa lignende Maade indtræffer 
dette ogsaa for Fiskedamme i 
Nærheden af Fjerkræfedningsan
stalter, hvor ofte Hundreder af 
Ænder og Gæs tumler sig paa 
Vandet og ved deres Skarn sta
digt gøder Fiskedammen. - Jeg 
kender f. Eks. en saadan Fiske
dam i Øvrebayern, der omtrent 
giver det firdobbelte af normalt 
Udbytte. 

Efter at vi nu har lært at kende 
de væsentligste Næringskilder for 
en Fiskedam, maa endnu en Om
stændighed omtales, der især er 
skadelig for Næringsdyrenes Triv
sel, navnlig Vandloppernes. Det 
er den i Damdyndet ofte i stor 
Mængde tilstedeværende Humus
syre. Især i gamle Fiskedamme, . 
som aldrig bliver tørlagte om Vin
teren og aldrig bliver rensede, har 
der i Aartier ofte samlet sig Dam-
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dynd, der af og til ligger mands
højt i Dammen. I saadanne Fiske
damme vil man kun sjældent finde 
Vandlopper, da disse er meget 
ømfindtlige overfor Syre. Man 
kender en Fiskedams Syreindhold 
ofte netop paa Manglen af Vand
lopper. Tanglopperne er i denne 
Henseende mindre ømfindtlige og 
trives, om end i mindre Antal, selv 
i temmelig sure Vande. 

- Det næste Spørgsmaal, med 
hvilket vi vil beskæftige os, an
gaar de Midler og Metoder, ved 
hvilke vi kan øge en Karpedams 
naturlige Produktionskraft. 

(Fort8ættes.) 

fgstfiskeriI 
~o-

Nogle Bemærkninger om, 
hvad Sportsfiskeren har at iagt

tage ved }'iskevandet. 

(.i<'ortsættelse.) 

Naar en Fisk har hugget i Ag
nen, og man har slaaet til, gør 
man rettest i at benytte det øje
blik, der, som tidligere ommeldt, 
hengaar, inden den faar Tid til at 
besinde sig og begynder sine For
søg paa at slippe løs, til at fæste 
Krogen saaledes i dens Gab, at 
Modhagen trænger ind, og det 
gør man bedst paa den Maade, at 
man holder Linen godt strammet, 
dog uden Ryk eller Stød. N aar 
da Fisken begynder at kæmpe for 
at komme løs, slipper man det 
faste Tag og giver enten Line, 
eller hvis man ikke tør give Line, 
af Frygt for, at Fisken skal søge ind 
i Grøde eller Siv, søger man at 
matte den ved Hjælp af Stangens 
og Linens Elasticitet. - I dette 

sidste Tilfælde anvender Engelsk
mændene et Kunstgreb, som de 
kalder at vise Fisken "the BuW. 
Her har vi atter et af de tekniske 
Sportsudtryk, som er egent for 
Englænderen. "Butt" betyder En
den af et Redskab, f. Eks. Kolben 
af et Gevær. At vise Fisken ~the 
Butt", vil altsaa sige, at vise den 
Enden af Stangen eller dennes 
Knap. - Grebet gøres paa den 
Maade, at man bøjer Stangen saa 
meget tilbage, at dens Knap 
viser fremad mod Fisken. Det 
vil jo let ses, at man her stiller • 
den yderste Fordring til Stangens 
Elasticitet og Sejghed, og at man . 
maa have en god og velholdt 
Stang for ikke at risikere, at den 
knækker. Man har imidlertid ved 
dette Greb et godt Hold paa en 
umedgørlig Fisk, der truer med 
at forstikke sig i Grøden. - En
gelskmændene anvender fortrIns
vis dette Greb ved Fluefiskeriet, 
naar Stangen er meget bøjelig, 
men Grebet kan dog ogsaa gøre 
god Nytte ved andet Fiskeri. Det 
er dog ikke at anbefale at an
vende Grebet, før Fisken viser 
Tegn til Udmattelse. Viser J;"'isken 
saaledes absolutte Tegn til Ud
mattelse, men ikke før, kan man 
med Stangen hæve dens Hoved 
op over Vandet, hvorved den hin
dres i at aande, saa at det bliver 
langt lettere at lande den. 

- Der er fremdeles en anden 
Finesse, som Fiskeren kan an
vende, naar han vil lande en ud
mattet Fisk Det er mærkeligt 
nok, at de praktiske Englændere 
ikke synes at kende til dette for
trinlige Middel til at overvinde en 
fanget Fisk's sidste Modstand -
det skal i ethvert Fald intet Steds 
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være omtalt i den engelske Sports
literatur. --Dr. Heintz har Æren 
af først at have prøvet og anvendt 
det. Naar nemlig en Fisk kom
mer saa langt ind paa grundt 
Vand, at dens Underkæbe og helst 
noget af dens Forpart kommer til 
at ligge fast imod Bunden, og 
man samtidig holder Linen stram
met, saa at Fisken ikke kan faa 
drejet sit Hoved til Siden, saa er 
al Fare for, at Fisken skal slaa 
sig løs, oph.ævet. Fiskens Svøm
meredskaber er nemlig indrettede 
saaledes, at de fortrinsvis tjener 
til at drive den fremad, og dens 
Befrielsesforsøg virker derfor sna
rere til at drive den længere op 
paa Land. Den kan heller ikke 
slaa med Halen med nogen Virk
ning, fordi dens Hoved ligger 
højere end Halen; men Fisken 
maa dog ligge saaledes, at den 
øverste Del af dens Pande og det 
øverste af Ryggen er synlig over 

. Vandet. Man kan da, naar Fisken 
er bleven bragt i denne Stilling, 
lægge Stangen fra sig, og, stadigt 
holdende Linen stram med Haan
den, nærme sig Fisken og gribe 
den med den anden Haand. Theo
retiske Sportsfiskere vil maaske 
ryste. paa Hovedet ad denne An
vendelse af Hænderne, idet det 
hedder i Sportstheorien, at Linen 
helst aldrig maa berøres med 
Hænderne; men der er ingen prak
tiske Sportsfiskere, der vil bekymre 
sig om disse Theorier ; der er 
tværtimod mange Tilfælde, hvor 
det er absolut praktisk hensigts
mæssigt at bruge Hænderne og 
lade Theori være Theori. Jeg har 
saaledes blandt andet gjort den 
Erfaring, at naar Forholdene er 
saadanne, at man kun har et for-

holdsvis lille Terræn at arbejde 
paa med en Fisk, saa er det et 
godt Middel at anvende for hur
tigt at faa den mat og samtidig 
holde den borte fra Grøden og 
andre farlige Omraader, at gribe 
fat i Linen med venstre Haands 
Tommelfinger og Pegefinger, og 
idet man holder Stangen vandret, 
lade Fisken tage Line gennem 
Fingrene, idet man snart giver 
efter, snart holder igen og søger 
at drage Fisken ind imod sig med 
Linen. Det er forbavsende, hvor 
hurtigt en umedgørlig Fisk giver 
sig ved denne Behandling; men 
for at Eksperimentet skal lykkes, 
maa man holde sig udenfor Fi
skens Synskreds, være koldblodig 
og have en paa en Gang fast og 
dog let Haand. (Fortsættes.) 

En gammel Lystfisker. 

Jlegnbueforellens Betgdning 
og Bevaring. 

-0-

Ved det Møde, den tyske Fi
skeriforening har holdt i Strasz
burg, blev der forhandlet om 
Regnbueforellens Betydning og 
Opholdeise, og da dette Spørgs
maal ogsaa har særlig Betydning 
for danske Forelavlere, skal vi 
give et temmelig udførligt Referat 
af de forskelllge Udtalelser, der 
fremkom under Forhandlingen an
gaaende dette Spørgsmaal. 

G en er al sekr et æren beret
tede om Udførelsen af forrige 
Aars Beslutning, i Følge Hofers 
Forslag at foranstalte en Nyind
førsel af Regnbueforeller fra Kali
fornien, for at forebygge en tru
ende Udartning af disse værdi-
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fulde Avlsfisk paa Grund af ved
varende Indavl. De amerikanske 
Fiskerimyndigheder viste sig be
redvillige til at gaa ind paa den 
tyske Fiskeriforenings Ønsker. -
Der indkom ogsaa flere Sendinger 
af Æg, men dels uden forudgaa
ende Underretning, saa at der 
ikke straks kunde sørges for frem
deles Pleje af Æggene, dels ind
kom Sendingerne paa Grund af 
utilfredsstillende Indpakning i en 
slet Forfatning. Aarsagen synes 
at ligge i den ringe Imødekom
men fra Lokalorganerne i Amerika. 
Imidlertid er der gjort Skridt til 
at gøre den tyske Fordring med 
Hensyn til Indpakningen gældende, 
og en Sending er OgSaa godt an
kommen. - Næste Aar er ogsaa 
stillet en Erstatning i Udsigt for 
de mislykkede Sendinger, uden 
Omkostninger. 

Godsejer C o n z e havde erholdt 
Prøve af flere Sendinger og kunde 
bekræfte Generalsekretærens Med
delelser. De godt ankomne Æg 
havde ikke fremstillet nogen ønsk
værdig Erhvervelse; det var smaa, 
blege Æg, der lige saa lidt kunde 
skelnes fra de Æg, der var ind
vundne i Tyskland, og som var 
blevne mindre værdifulde, som fra 

. den deraf erholdte Yngel. Der-
imod var det lykkedes ham, af en 
for Størstedelen død ankommen 
Sending, at opsamle en lille Del, 
1-2000 sunde Æg; disse var 
store, røde Æg, som Lakseæg, og 

. som ogsaa havde givet en stærk 
og tydelig tegnet Yngel. Ægsen
dingerne er aabenbart af helt for
skellig Udspring. For Erhvervelse 
af disse store Æg lønnede de 
bragte Omkostning~r sig; men 
derimod ikke for ,de blege Æg. 

Forøvrigt er ogsaa for nærværende 
Tid, efter at man har lært at holde 
Maade ved Forellernes Fodring, 
Tilbøjeligheden til Sygelighed hos 
Regnbueforellerne aabenbart i Til
bagegang. 

Overfor en Bemærkning om, at 
Indførelse af Regnbueforeller i of
fentlige Vande ikke var raadelig, 
fordi samme maaske let kunde 
overføre nye Sygdomme paa Bæk
forellen, fremhævede Grev H e l m
s t a d t den store driftlige Betyd
ning, som Regnbueforellen i Ba
den ikke alene havde for Dam
bruget, men ogsaa i Bække, paa 
Grund af deres hurtige Vækst og 
store Foderanvendelse. I mange 
Floder er de helt igennem Stand
fisk og viser intetsteds Tilbøjelig
hed til at udvandre i Nedreløbet. 
løvrigt blev der i Baden mangen 
Gang af Regnbue-Vildfisk vundet 
store, røde, kraftige Æg, som man 
vel med godt Udbytte kunde an
vende til Blodfornyelse. 

Hertil bemærkede H o f e r, at de 
smaa Mængder af Æg, der blev 
vundne af tyske Vildfisk næppe 
var tilstrækkeligt til at tilfreds
stille Fordringerne fra de talrige 
og med store Mængder arbejdende 
Avlsanstalter. - Ved Indførsel af 
Regnbueforel i Evropa havde man 
sikkert handlet i Blinde. - Man 
havde ikke kendt disse Fisk's 
Egenskaber og Behov og først 
ved egne Erfaringer overbevist 
sig om, at det er en meget 
variabel Fisk, at den snart forhol
der sig som en laksagtig Vandre
fisk, snart som en bækbeboende 
Standfisk. Blandt dem har de 
amerikanske Ichthyologer ogsaa 
skelnet mellem seks Underformer. 
Ved. Indførslen i Tyskland har 
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foruden M. von dem Borne ogsaa 
S. Jaffe, Arens og Schillinger ta
get Del, desuden har ogsaa øst
rig, England og Frankrig fulgt 
efter med direkte Indførsel, men 
man ved ikke, hvorfra de indførte 
Fisk stammer, og hvilken Under
art de tilhører. Det er derfor nød
vendigt at gaa systematisk til 
Værks ved Nyindførsel og hver 
Gang fastslaa Race og Hjemsted. 
Derfor maa Indførslen tages i 
Haand af den tyske Fiskerifor
ening. De af Riget udlagte Ud
gifter vil være at dække ved Sal
get af Æg til Fiskeavlere. I hvert 
Fald kan Regnbueforellen ikke 
mere undværes i det tyske Dam
brng. 

Efter Regering s- rg Forstraad 
E b e r t s Anskuelse kunde man be
mærke en stærk Tilbagegang i 
Regnbueforellens Legetid. Oprin
deligt legede den i Marts; men 
nu begyndte den allerede i De
cember. 

Herimod gjorde Hofer gæl
dende, at Legetidens Tilbagegang 
kun var et lokalt Fænomen, ana
logt med Afvigelserne i andre 
Fisk's Legetid. Ogsaa af Bæk
foreller forekommer der ved Siden 
af Stammer, der leger i Oktober, 
saadanne, der først leger i Marts. 
En Udbredelse af Sygdomme ved 
Regnbueforeller er slet ikke at be
frygte. . Udartningstilsynekomsten, 
som har givet Anledning til Øn
sket om Blodfornyelse, bestaar i 
organiske Forandringer i Gælle, 
Gællelaag, Ovar og Testikel. Der
imod er de fra Begyndelsen af 
med Rette blevne berømte paa 
Grund af deres Modstandsdygtig
hed mod Infektionssygdomme, som 
er større end hos Bækforellen; 

hvis denne skulde være formind
sket, saa maa det ogsaa anses 
som Tilsynekomst ved Udartning, 
som ved den tyske Fiskeriforenings 
Indgriben igen maa forsvinde. 

e o n z e meddelte, at det store 
Tab ved de amerikanske Sendin
ger kun var foraarsaget ved den 
upassende Indpakning. Æggene 
ankom i Rammer, der var stillede 
over hinanden, af hvilke hver inde
holdt 2--3 Pund Æg, der heller 
ikke var tæt dækkede med Mos. 
- Ved Udpakningen kunde man 
mærke, at man fra oven nedefter 
altid fandt mindre sunde Æg. Æg
gene var aabenbart bleven syge 
snart efter Indpakningen, sand
synligvis kvalte; mange Lag var 
allerede forraadnede. Foruden luf
tig, fugtig Indpakning, maa der 
under Transporten holdes paa lige
lig Temperatur, som Erfaringen 
fra ehilenserne beviser, hvilke i 
flere Aar har hentet deres Salmo
nideæg fra Tyskland og trods den 
lange Vej godt har kunnet bringe 
dem til deres Land. 

Paa Spørgsmaal af Regerings
raad Dr. D o 11 e, om ikke "Dreje
sygen" var Aarsagen til Tilbage
gangen i Regnbueforelavl, ytrede 
H o f e r, at Drejesyge, der tidligere 
var mest udbredt i Nordtyskland, 
men som nu ogsaa havde fundet 
Vej til Syden, var foraarsaget af 
Fodring med raa Kuller. Opvæk
kerens Livsgang var man endnu 
ikke helt klar over. 

e o n z e konstaterede, at ved rig
tig Behandling og ved Fodring 
udelukkende med kogt Fisk, op
traadte Drejesygen ikke. Først 
med Tiden havde man samlet for
nøden Erfaring, og navnlig ved at 
erkende de af NAturen givne Græn-
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ser for Besættelsen. Man vilde 
udnytte sine Vandflader det mest 
mulige, derfor var Fiskeavlerne, 
ogsaa ved andre Fiskearter, til
bøjelige til Overfodring og for 
stærk Besættelse. Hvor man holdt 
Maade, optraadte Fremkomsten af 
U dartning ikke. 

L u k a s meddelte, at Drejesygen 
ogsaa optraadte i Schlesien i Dam
brug, i hvilke der aldrig blev fo
dret med Havfisk. En grundig 
Desinfektion havde hjulpet her. 

H o f e r gjorde opmærksom paa, 
at den Sygdom kunde ogsaa op
træde hos andre Fisk som Følge 
af akut Tarmbetændelse. Det sikre 
Kendetegn paa, at Drejesygen var 
foraarsaget ved raa Kuller, var 
Optræden af visse Myxosporider i 
Ørebrusken, hvilket direkte forstyr
rede Ligevægtsorganet og foraar
sagede Svimmelbevægelsen. Den 
Antagelse, at Regnbueforellen ud
bredte Sygdommen, er uberettiget. 
Ved Fedning og Indavl formind
skes naturligvis Modstandskraften. 
Kun i et Tilfælde er Drejesyge 
paavist hos en Bækforel, imidler
tid maa man i dette Tilfælde vel 
antage en direkte Infektion. At 
udsætte Regnbueforellen i offent
lig Vand kunde han rigtignok ikke 
tilraade. Men som Damfisk er den 
uundværlig. 

(Deuts. Fisch. Zeit.) 

6pfordrlng fra 8ksportudoalget. 
-0-

Nævnte Udvalg retter herved en 
Opfordring til alle m i n d r e F i

skeopdrættere (d. v. s.: de, 

der ikke kan levere 1500 Pd. ad 
Gangen) om ogsaa at melde sig 

til Eksportudvalget, hvis de har 
Lyst til at være med i Eksport
foreningen. U dvalget eller rettere 
Foreningens Bestyrelse maa na
turligvis drage Omsorg for Af

hentning og Opsamling paa et 
dertil egnet Sted. 

Det angaaende denne Sag ud
sendte Cirkulære har maaske kun
net afholde de mindre Fiskerier 
fra at melde sig. 

Jut Sortdr .. J\pparat for fiskerier. 
0-

. Paa Vejen store Vandmøl
les og Lundgaards Fiskerier 
har vi anskaffet et nyt Fiske-Sor
terapparat, som har vist sig at 
være overmaade praktisk. Appa
ratet sorterer Fiskene i Strømvand 
fra ganske smaa Sættefisk til 1/3 
Punds Fisk. Efter vor fulde Over
bevisning er den ny Maade baade 
praktisk, sikker og tidssparende 
og overgaar langt, hvad der er 
fremme af tyske Apparater. 

Apparatet, der er fremstillet af 
Arkitekt Christiansen, Jedsted 
Mølle, kan med Lethed anbringes 
i ethvert Fiskeri. 

Vi kan paa det varmeste anbe
fale Fiskeriejerne at anskaffe A p
paratet. 

Den 27. Oktober 1908. 

L. Lauritzen, 
Vejen store Vandmølle. 

S. Andersen, 
Lundgaard Fiskeri. 

Saavidt os bekendt, kan Pla
derne til nævnte Sorterapparat be
stilles paa Skanderborg Zinksolde
fabrik. Har man disse, og har 
man set Sorterapparatet, kan en-
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hver med lidt Haandelag lave et 
saadant. 

At det er enkelt og simpelt i 
Konstruktion, er yderligere en An-
befaling. Red. 

Btandede JtCeddetetser. 
-0-

Til Bestyrelsen for Ferskvands
fiskeriforeningen. M e d l e m s k o n
ti ngen tet opkræves i Flus og 
Flæng: et Aar i Foraarstiden, et 
andet i Efteraarstiden. Jeg tilla
der mig at spørge: Hvorfor op
kræves der ikke efter Foreningens 
Lov (se § 3) i Januar Maaned? 
Naar Kontingentet opkræves snart 
først og snart sidst paa Aaret, 
kan det ske, at Betalingerne fal
der nær paa hinanden, hvad ikke 
er heldigt, og man kommer da 
let i Vildrede, saafremt man har 
kastet den sidste Kvittering bort. 
Loven siger et; men Kassereren 
bestemmer noget andet; det maa 
vel kunne blive anderledes. Bli
ver det ikke det, saa vil jeg for 
mit Vedkommende nægte at be
tale, naar Kontingent i H e n h o l d 
t il L o ven opkræves i Utide. 

Fiskemester'. 
Mi n A dre s s e er i Vinterhalv

aaret Vodroffsvej 55, 1. S.~ Køben
havn V. For saa vidt min Tid og 
andre Forhold tillader det, staar 
jeg ogsaa i dette Tidsrum til Fersk
vandsfiskeriets Disposition. 

C. V. Otlerstrøm, 
Magister. 

Om Kildeørredens Aklimatise
ring i Nordland skriver Hr. Conr. 
Hammarstrøm i "Svensk Fi
skeri - Tidsskrift" bl. a: "I 
den senere Tid er der fra flere 
Sider indgaaet Meddelelser, som 
tilfulde konstaterer: a t K i l d e-

ø r r e d e n v o k s e r g o d t o g f o r
planter sig i Nordlandsvan
d e n e, ligesom de fangede Eks
emplarers Huld ogsaa vidner om, 
at der i disse Vande findes rige
lig Føde til den. Hvor overor
dentlig hurtig dens Vækst og U d
viklingsformue er, kan ses deraf, 
at der i sidstledne Høst indfange
des en Mængde Eksemplarer, 
hvilke efter at være udsatte som 
Yngel i April Aaret forud, altsaa 
i 11

/ 2 Aar havde opnaaet en Vægt 
af 21

/ 2 a 3 Hektogram. Yngel af 
denne Fisk er ikke alene udsat i 
Elve, men ogsaa i mindre Vande, 
der tidligere var fiskeløse, og her 
er fanget Kildeørreder af mellem 
3 til 4 Kg. Vægt. Der er ogsaa ind
plantet Regnbueørred; men disse 
har med Tiden aftaget i Tal, hvil
ket tyder paa, at denne Art har 
Tendens til at trække ned fra de 
højere til de lavere, mere tempe
rerede Vande, hvor man ogsaa, 
skønt de ikke er indplantede der, 
senere har truffet dem. Hr. Ham
merstrøm skriver, at Hensigten 
med at indføre disse usædvanligt 
udviklingshurtige og tillige i sports
lig Henseende Førsteklasses-Fiske
arter, har været saavel at øge 
Forraadet af Levnetsmidler for 
Almenheden, som at give Værdi 
til de Hundreder af Søer, Damme, 
Aaer og større Bække, hvis Ejere 
vist aldrig har tænkt sig, at de af 
disse kunde faa nogen egentlig 
Indkomst; navnlig mener han, at 
en fortsat Indplantning af disse 
Fisk vil skabe et særdeles ind
bringende Sportsfiskeri, for hvilket 
særligt Nordland med sine utal
lige dertil passende Vande har de 
mest eminente Forudsætninger. 
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Aal 
L!!.ks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

fiskemarkedet. 
-0-

København, 15. til 24. Oktb. 
40-65 Øre pr. Pd. 
75-110 
40-60 
20-30 

300-450 ø. pr. 100 Stk. 

B e r li n, 19. til 24. Oktb. 
(Officiel Notering.) 

Levende Fisk: 
Geade 80-60-68 Pf. pr. Pd. 
Gedde, mat, 60-70 68 
Gedde, store, 70 48-52 
Gedde, store, melIst., 66-79 
Sandart, moUst., 140 
~andart, mat, mollst., 122-130 
Sandart. mat, smuu, 95 
Sandart, smaa, 88-104 
A borre 6i-45-66 
Suder 90-119-105 
Suder, store, 96 
Suder, store, mellst., 83 
Suder, smaa, 1l0-120-116 -
Brasen 48-35-40 
Brasen, store, 50 
Brasen, smaa, 20-25 -
Aal, melIst., 80-95 
Aal, store, meUst., 103-100-100 
Aal, usort., 69-55 70 
Karpe, 60-88 
Karlldse 60-69 
Karudse, smaa, 43-61 

Hamborg, 12. til 17. Oktb. 
Israkkede Fisk: 

Aborre, store, 20 - 45 Pf. pr. Pd. 
Aborre, smaa, 11-3] 
Sandart, store, 68-91 
Sandart, smaa, nfl 
Karpe, store, 49-00 
Brasen, store, 22-41 
Brasen, srnaa, 14-2,) 

Gedde, store, 
Gedde, srnaa, 
Laks 
Laksforeller, store, 
Ijaksforeller, srnaa, 
]<'oro11er, store, 
Foreller, smaa, 
Aal, store, 
Aal, smaa, 

36-70 
30-60 
82-120 -
70-205 -
70-100 -
71-173 
60-103 -
47-75 
28-56 

?Iadsen som 1iskemester 
bliver ledig 1. N ovbr. ved Dolle
rup Mølles Damkultur. 

Fabrikant A. P. Jensen, 
Mathiasgade, Viborg. 

Fiskemester. 
En gift, veluddannet Fiskernester 

søger Plads straks eller senere. 
Henvendelse til 

Fiskernester J. N. JtIikkeIsen, 
Havegade, Vamdrup. 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. 

M a r t i n N i e -I s e n, 
Fredericia. 

..- Telefon Nr. 114. ....... 

Kupon. 
. Undertegnede indmelder sig herved som Medlem! "Dansk Fersk-

vandsfiskel'llorening". Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lov-
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

. , den 190. 

Navn: ..... Stilling: .. 

NB. 
Postadresse: 

K u p o n e n bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formalld, Hr. Ca',.}. 
Bie i Hobro eller til Bladets Kontor i Gjelballc l'engef'orsendelser bede~ 
dog adresserede til Foreningens Kasserer. Hr. Satrføl'er Jul Xors, Ribt;. 
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· ........................ . 
F i s k ep~I !~n;e!~:~ kk e" I Russisk -Degra Smørelse 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

(eget Fabrikat) 
gør alt Lædertøj fuldstændig 
van d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

til absolut billigste 'riser. PrØv den, - men efter Brugsanvisnin
gen, Bom findes under Bunden af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. -. Faas i Daaser 
lil! 1/2 og til henholdsvis 1 Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt f Bøtter paa 6 
Pund Netto, saadanne Bøtter leveres 
em bållage· og portofrit for.6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser porto
frit til Prøve. 

P6rtionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Fi~k~ri~t i Vamdruu 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder. __ 

?ortionsfisk og større fisk købes. 
Jørgen Bierregaard, 

Vestergade 20, Vejle. 
Telefon 517. 

N. P. Petersen, 
Telefon 26. Forretningsfører. · ........................ . · ........................ . 

.eevende rv-a Sydjydsk 

li 
.J ~ ~ ro: .Damkultur 

IS· k§.·!;; ,$.,= le~erer som sædvanlig 
C'CS ~ = = ~ øJneæg, Yngel og 

I e .,.... eS ~. o.cø. Sættefisk af Bæk·, 
'" c:::t;: ~ ~ o: Regnbue- og Kilde-saasom Portionsørre

der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jorras
strasse 3. 

c..:» ~ E- o'; ~ ørred af vore bekendte 
-: ... ~ r;..;~ '= 'i' Moderfisk samt Sætte- . = Et,.t.1d .. :.= fisk af Karper og Su-e: s::z.! ~ i.. der til billigste Prisglr. -= : ~ 5b ~ ;li . Portionsftsk og 
f. CO .::; ;! ~ i ~ større Spisefisk af 
I • ...., d f:-i .~.= alle Arter købes i fast _,.t.1d o .. II R . Il lU -< ~ ~.:: egmng e er pr. Kom-

• _ ~ ti!. •• = ~ ,...... mlSSlOll. - ~ ~- . ~ Z æ P. Hansen, 
Kontant lJetaJing. Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

l'rykt i .,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Udbgtte af et Dambrug. 
--0-

sen tillader ikke at meddele disse 
Regnskaber i det enkelte. Vi skal 
blot anføre, at nævnte Dambrug, 

Det er som bekendt vanskeligt der omfattede et Vandareal paa 
at faa Dambrugere til at opgive I ca. 14,000 D-Alen, et Aar gav et 
Driftsudbyttet, Det er imidlertid Driftsoverskud af 1,070 Kr. 
lykkedes Redaktionen at faa Em Næste Aar udvidedes Damarea
af vore Dambrugere til at tilsende let noget over 1 Td. Land Vand
os et nøjagtigt Regnskab over de flaqe. Regnskabet for dette Aar 
to sidste Aars Driftsudbytte. Plad- ser saaledes ud: 

Første Halvaar. 

Udgift: 
Beholdning af Fisk . . 
Købt Yngel. ....... . 
Brugt Foder ....... . 
For Pasning o. 1. . . . . . 
Vognleje .......... . 
Vedligeholdelse. . . . . . . 
Renter ........... . 

Kr. ø. 
fiOO 00 
780 00 
395 00 
700 00 
165 00 
35 00 

110 00 

lait . . . 2785 00 

Indtægt: Kr. ø. 
Solgt Sættefisk. . . 1120 00 
.Do. Yngel. . . . . 30 00 
Do. Portionsfisk • . . .. 150 00 

Besætningsværdi . . . . . . 2700 00 

lait ... 4700 00 
Driftsudgift. . . . . . . . . 2785 00 
Overskud 

for første Halvaar .... 1915 00 

Ved Udregning af Beholdningsværdi er Sættefisk ene satte til 6 Øre 
pr. Stk. og større Fisk til l Kr. pr. Pd. 

Andet Halvaar. 

Udgift: 
Beholdning af Fisk . . . 
Brugt Foder . . . . . . . 
For Pasning o. L ... . 
Vognleje ......... . 

Kr. ø. 
. 2700 00 

640 00 
515 00 

25 00 
55 00 
60 00 

Vedligeholdelse ....... . 
Renter ........... . 

Indtægt: Kr. ø. 
Solgt Yngel. . . . . . 55 00 
Portionsfisk . . . . : . . .. 75 00 
Beholdning af Fisk .... 4500 00 

laIt. . . 4630 00 
Driftsudgift. . . . . . . 3995 00 

laIt . . . 3995 00 'Overskud. . . . . . .. 635 00 
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Ved Udregning af Beholdnings
værdi er Sættefiskene satte til 4 
Øre pr. Stk. og større Fisk til 1 
Kr. pr. Pd. At Overskudet ikke 
er saa stort fra sidste som fra 
første Halvaar har sin Grund i, at 
Sættefiskene er ansatte 2 Øre bil; 
ligere pr. Stk.; hvilket alene ud
gør en Forskel af 1000 Kr. 

Vi har fra denne Kultur i Aar 
faaet Meddelelse om, at der i Aar 
er solgt 4000 Pund Portionsfisk. 
Hvor stor Restbeholdningen er vi
des ikke. Det ser altsaa ud til, 
at man ogsaa ved denne Kultur 
er fra Sættefisk gaaet over til at 
producere Portionsfisk som mere 
rentabelt. 

Mere om 1orelopdræt i Saselbek. 
-0-

Herom skriver Hr. R i e d e l, Sa
selbek, Bergstedt, følgende i "F i
scherei Zeitung" for 3. Okto
ber, Nr. 40: 

"Den i Nr. 32, 11. Bind, fra det 
danske Fiskeritidende*) offent
liggjorte Oversættelse af en be~ 
skrivende Artikel om min Forel
opdrætningsanstalt Saselbak synes 
i videste Dambrugskredse at have 
fundet en usædvanlig stor Inter
esse; thi jeg har siden modtaget 
saa mange Skrivelser og Spørgs
maal og faar det endnu, at det 
med min bedste Vilje virkelig er 
mig helt umulig at besvare hele 
denne Korrespondance enkeltvis. 
Men for dog i nogen Maade at 
tilfredsstille de mange forskellige 
interesserede, vil jeg forsøge i 
efterfølgende Offentliggørelse at 
besvare de mangfoldige Spørgs
maal, og haaber, at " Fischerei-

") Ferskva nchnskeriblaflet: Red. 

Zeitung" vil være saa venlig at 
give denne supplerende Artikel 
Plads i dens Spalter. 

I det store og hele lader de 
forskellige Skrivelser paa Grund
lag af de stillede Spørgsmaal sig 
dele i tre Kategorier saaledes, at 
Svar- udbedes paa: 

1. Om det da overhovedet er 
muligt at skaffe saa . megen 
Naturnæring, at et større An
tal Forelungfisk dermed kan 
opdrættes til Sættefisk. 

2. Om da virkelig Racespørgs
maalet ogsaa ved Foreldrift 
spiller en saa fremragende 
Rolle, som f. Eks. ved Karpe.:. 
avlen, og om Forellernes ko
lossale Hurtigvækst dog ikke 
hidfører en forringet Mod
standsduelighed hos samme. 

3. Om ved det saa hurtigt voks
ende Materiale, hvilket dog 
umuligt kan opvokse ganske 
i samme Forhold, Kanniba
lisme ikke kræver meget store 
Ofre blandt Forellerne, og 
om Skadedyrene fra Insekt-, 
Fugle- og Pattedyrverdenen 
ved den for F n relyngelopdræt 
usædvanlig store Dam ikke 
foraarsager en ganske enorm 
Afgang af Opdrættet. 

Til 1. svarer jeg, at jeg tid
ligere atter- og atter har gjort mig 
selv dette Spørgsmaal, og at jeg 
aarevis har eksperimenteret og 
arbejdet med Lupe og Mikroskop 
for at faa Svar derpaa, og om 
muligt et bejaende Svar. 

Udelukkende at ernære Forel
ynglen med Surrogater, er i hvert 
Fald farligt og giver uvægerligt 
ikke noget første Klasses Produkt, 
hvilket fra Begyndelsen af mine 
Højavlsbestræbelser som uegnede 
maatte udskydes. Ynglen bliver 
efter mine Erfaringer desto kraf
tigere og mere modstandsdygtig, 
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jo mere overvejende Naturnærin~ 
gen er i Form af Krustaeeer, sær~ 
ligt i de første Maaneder af dens 
Liv, og jeg lod derfor i de første 
Aar altid Krustaeeer fange til mig 
til Ynglen, der opfodredes i Børne~ 
kamre, fra Landsbydamme, Kvæg
vandingssteder, Mosehuller osv., 
og konstaterede, at Slægten C y~ 
elo p s stedse var overvejende tid~ 
lig paa Foraaret, ja for det meste 
udelukkende den forekommende. 
For at være uafhængig af disse 
midlertidige endnu i Marts og 
April tilstedeværende Krustaeekil~ 
der, forsøgte jeg derpaa selv at 
avle disse Cyclops i dertil spe
cielt præparerede Kar, Grave og 
Damme, men indsaa snart, at 
Formeringen af disse Arter var 
forholdsvis for indskrænket for at 
forsyne min store Besætning af 
Yngel. I denne Henseende var 
D a p h n i e r n e langt ~rugtbarere, 

og jeg vendte mig derfor til disse 
og forsøgte at udlinde de gun
stigste Livsbetingelser for disse, 
ikke alene i varmt, men ogsaa i 
koldt og rindende Vand. Dette 
lykkedes over al Forventning for 
mig, og jeg gav mig derfor straks 
til i mine Damme at bringe 
Daphnia pulex, der havde vist 
sig mest egnede dertil, til den 
største Udvikling, og ogsaa dette 
lykkedes fuldstændigt for mig. -
Mine Opdrætsdamme for Forel
yngel, som findes paa kold Bund, 
som indeholder kolde Kilder; hvis 
Vand om Foraaret maaler omtr. 
12 Gr. og om Sommeren omtrent 
16 Gr. R., indeholder trods dette 
kolde rindende Vand og trods 
den meget stærke Besætning 
indtil om Efteraaret saadan en 
Mængde af Daphnia pulex, at 

man for den vrimlende'Masse, som 
ved ikke for nøje Eftersyn tager 
sig ud som rustrøde Algebanker, 
paa mange Steder ikke kan se 
Bunden. Disse Krebsdyrs Stør
relse er tillige ganske enorm; ved 
nødvendiggjort Opfiskning og 
Overførelse af disse Krebsdyr, 
betjener vi os af den lille Forel~ 
ketser, hvis Maskevidde er 2 mm. 
i Kvadrat, hvilket bedst egner sig 
til at. give en Forestilling om, 
hvilken Størrelse disse Dyr gen
nemsnitligt har. For fremdeles 
at holde denne Daphniebestand 
paa samme Højde, gøder vi regel
mæssigt hele Sommeren igennem 
Damvandet og drager ganske sær
ligt Omsorg for, at Plante- og 
Algevæksten i Maanederne Maj 
og Juni ikke kommer frem; thi 
saasnart denne Fauna vinder Over
haand, gaar det uvægerligthur
tigt ned ad Bakke med den masse
vise Krustaeebestand. Efter mine 
Iagttagelser Lærer Plante- og 
Algevæksten i og. for sig ikke 
Skylden derfor, men meget mere 
den paa disse i utroligt Antal 
vedhængende Ferskvandspolyper ; 
og hvilken Mængde af Krebsdyr, 
disse Polyper fortærer, er lige
frem utroligt, og det lønner sig 
en Gang at iagttage deres Virk
somhed i et Glasakvarium, der er 
rigt besat med Krustaeeer. 

(Forts~ttes. ) 

6m forellers tilberedning. 
Af 

Br. Deiszn er, Fiskemester, 

-0-

Om Forellers Smag og Tilbered
ning finder man ofte endnu ret 
uoverensstemmende Anskuelser ud
bredte og ogsaa offentliggjorte i 
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Tidender. Derhen hører ogsaa den 
Paastand, at Foreller af mangen 
Lækkermund bliver foretrukne for 
Laksen, derhen hører ogsaa Forel
lernes Inddeling i Bæk-, Dam- og 
Laksforeller, der ofte bliver tydet 
helt forkert. 

Bækforellen (Trutta fario) er den, 
som har hjemme hos os og lever 
som vild i vore Bække og Floder. 
- Damforeller gives der i Ordets 
sande Betydning ikke, og der kan 
kun dermed menes de ovennævnte 
Bækforeller, som bliver opdræt
tede i Damme, hvorfra de fleste 
Foreller, der spises nu, kommer. 
Jo mere laksgult, indtil rødt, Forel
lens Kød ser ud, desto større ku
linarisk Værd har Forellen, d. v. s. 
desto finere er dens Smag, men 
dette afhænger igen af dens Op
holdssted og den der forhaanden
værende Naturnæring. Har f. Eks. 
Opholdsstedet moseagtig Under
grund, saa vil Forellens Ydre og 
Indre altid have et mørkere U d
seende. Har Undergrunden rige
lig Naturnæring, saa vil Kødet 
have en smuk laksegul indtil rød 
Farve. Har Undergrunden Grus 
og Sand etc., eller stammer Forel
lerne fra Damme, og særligt fra 
saadanne, hvor der kunstfodres, 
saa vil Kødet altid se hvidt ud. 

Under Navnet Lakseforel gaar 
i Handelen Havørreden (Trutta 
trutta). Men denne er kun en 
ved lokal Indflydelse udartet Bæk
foreL Dens Kød er meget gro
vere og mere trævlet end Bæk
forellens, hvortil vel ogsaa det 
saltholdige Vand, i hvilket den 
lever, kan bidrage, og det smager, 
med Undtagelse af de fra Havet 
frisktfangede Ørreder, i Fald disse 
næsten er kønsmodne, lige saa 

godt som Laksens, og deres Kød 
er paa ingen Maade sejgt. 

Det er helt igennem falskt at 
sige! at Forellerne er bedst, naar 
de tilberedes, efter at de direkte 
er tagne fra Vandet 

Referenten har slagtet saare 
mange Forener og endog i den 
varmeste Sommer sendt dem til 
Frankrig, og Foreijerne er an
komne ulastelige dertiL Heller 
ikke Forellernes Slagtning bliver 
altid rigtig fremstillet. Om man 
dræber Forellen med et Staal, 
Jærn, Knivryggen eller et Stykke 
Træ, er ganske ligegyldigt. Det 
simpleste er vel, at man slaar 
Forellen paa Hovedet med Ryg
gen af Slagte kniven, men saaledes, 
at man ikke hugger dette af. Dø
den indtræder straks. Derefter ta
ger man Forellen i venstre Haand, 
stikker Kniven ind foroven i Bry
stet og gør et langt Snit langs 
Bugen, altsaa fraoven og nedefter, 
og ikke, som man undertiden gør, 
franeden og opefter. Med den 
højre Haands Fingre løsgør man 
nu Tarmerne ved Bugens nederste 
Del og skærer dem derefter af 
ved Halsen, fjerner alle Bloddele, 
vadsker Forellen godt af foruden . 
og forinden og lægger den paa 
en Tallerken; naturligvis uden 
Vand. Man maa nemlig aldrig 
lægge en død Fisk i Vand, fordi 
dens Kød derved bliver gjort 
værdiløs. 

Og nu til Forellens Tilbered
ning! Her kan man ofte læse de 
forskelligste og mest komplicerede 
Kogebogsrecepter, som jeg dog 
alle maa forkaste. En Fisk som 
Forellen mister enhver Værdi ved 
den Slags Tilberedning. 

Hvorfor skal dog disse ædle og 
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velsmagende Fisk endnu altid 
overhældes med Eddike? Maaske 
fordi det er Skik og Brug? Det 
skulde glæde mig, om jeg kunde 
blive belært derom. Vil ved denne 
Fremgangsmaade ikke Forellens 
Kød tabe sin naturlige Velsmag? 
Vidste Forellen, at den vilde blive 
trakteret med Eddike, Saltvand, 
Fyrrespaan og Krebsehaler, lod 
ingen mere sig fange. 

Vil Husfruerne i Fremtiden til
berede Forellerne paa den Maade, 
saa raader jeg dem til at spare 
deres Penge og hellere købe al
mindelige Fiskearter; thi disse gør 
da . den samme Nytte. Hvor der 
endnu bruges saa megen Vin, Ur
ter og hvad ellers, der er det forbi 
med Forellens fine Smag. 

J eg vil her meddele en: simpel 
Forelrecept, som gennem mig alle
rede har fundet Indgang i fyrste
lige Køkkener og der fundet stor 
Anerkendelse. 

Efter at Forellen er bleven slag
tet og behandlet paa den foran 
angivne Maade, sætter man en 
Kasserolle, Lerpotte, eller hvad 
man nu kalder det, over en svag· 
Ild og lader et Kvantum godt 
Smør smælte deri saa længe, ind
til dette begynder at blive brun
ligt. Derefter bestryger man Fo
rellerne forinden og foruden med 
noget Salt, lægger dem i dette 
Smør og lader dem "dampe" over 
en svag Ild, altsaa - ikke stege 
og svie! - Det vil nu forefaldf', 
at Forellerne begynder at krumme 
sig; da maa man ved Hjælp af to 
Gafler trykke dem saa længe ned, 
indtil de beholder deres naturlige 
Stilling, hvad kun varer et øje
blik. En Portionsforel paa 1/4 til 
l/a Pd. behøver til Gennemdamp-

ning 8--10 Minutter paa den ene 
Side og 6-8 Minutter paa den 
anden Side. . 

Er Forellen færdig, bliver den 
lagt paa en Tallerken, og den 
brune Smør føjet til. Det vil da 
vise sig, at Forellen og Smørret 
har beholdt den fine Forelsmag. 
Men er det Tilfældet, naar Forel
len først bliver kogt. eller bran-
ket? Aldrig! (Efter Fisch.-Zeit.) 

6m Daphnieau1. 
-0-

Herom skriver i Følge .. Fisch.
Zeit." Sirfiskavler J o h. T h u m i 
Klotzsche-Dresden: 

Forsøgene foretoges i 5 Cement
bassin af 75 X 90 Ctm.s Størrelse 
og en Vandstandsdybde paa 30 
Ctm., endvidere i 3 Træbøtter .paa 
1 Meter Gennemsnit og 50 Ctm. 
Dybde, endelig i en Naturdam paa 
72 M.s Vandoverflade og 60 M. 
Dybde og en Sirdam af Beton paa 
35 M. og 35-40 Ctm. Dybde. 
Båssinerne blev forsynede med 
forskellig Grund og forskellig Be
plantning. Som første tjente Løv
jord, Græstørv og Sand i forskel
lig Bli,nding. Særlig gødet blev 
Bassinerne ikke. Karrene blev ikke 
beplantede, 1)len kun sparsomt be
satte med Andemad, hvilket ikke 
hindrede, at Vandet blev gennem
straalet af Solen. Som gødende 
Bundbelægning blev der dog i to 
Kar nedlagt henholdsvis forraadnet 
Løv og halvforraadnet Hø. Det 
tredje . erholdt et Afkog af tyndt 
Snedkerlim Bassiner og Kar blev 
hver besatte med Daphnia pulex. 
Dammen med Jordgrund blev be
sat med 1/2 Liter Daphnier og er
holdt som Gødning 5 Kg. Nærings-
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salte. Betondammen erholdt, bort
set fra to Øer af 6 Hjulbøre ugødet 
leret Havejord, som blev beplantet, 
hverken Jordbund eller Gødning. 
Her blev 20 Daphnier nedsatte. 
En Uge efter blomstrede Vandet i 
denne Dam og blev fuldstændig 
uigennemsigtig af Algmassen. Efter 
to Ugers Forløb var den dog rød
lig af Daphniemassen. Af de op;. 
rindelige 20 Daphnier havde der 
meget snart udviklet sig saa mange, 
at der inden 6 Uger kunde tages 
henimod 3 Liter (uden Vand). Og
saa senere, efter at GuldfisK: var 
indsatte, holdt Daphnieformeringen 
sig endnu. I Dammen med J ord
bund indtraadte ligeledes først en 
stærk Algevækst, derefter en masse
vis Udvikling af Daphnier, som ved
varede til Efteraaret. Ogsaa i de 
5 Cementbassiner udviklede der 
sig ogsaa rigeligt af Daphnier, men 
flest i de tre gødede Trækar, navn
lig i den, der var gødet med for
raadnet Hø. I det med Lim gø
dede Trækar udviklede sig foruden 
Daphnier ogsaa Cyclops i kæmpe
mæssig Mængde. T h u m forsøgte 
endnu med afgæret Kvæggødning, 
Afkog af Hornspaaner, afgæret 
Duegødning og Kvægblod, tildels 
i . mindre Fade af 60 til 80 Liters 
Indhold. Resultatet var i alle disse 
Tilfælde en stærk Udvikling af 
Dap hn i a, men endnu mere af 
Cyclops. Efter T h u m synes det 

. aItsaa, som om Daphniernes U d
vikling mere begunstigedes af N æ
ringssalte, Alger og vegetabilske 
Gødninger, Cyclops mere ved ani
malske Gødninger. Forsøg' med 
tørret og sønderdelt Hvidkaal viste 
dette Foraar ligesaa gunstigt Re
sultat som med forraadnet Hø og 
Løv. I Vinter frøs nogle Bassins 

fuldstændigt til, saa at hvert le
vende Væsen deri maatte dø. Dog 
'lod Kulturen sig fremdeles udvikle 
af de rigeligt tilstedeværende be
frugtede Æg allerede i Marts, alt
saa straks efter at Isen var op
tøet .. I to andre Bækkener, der 
ikke var fuldstændigt tilfrosne, blev 
ogsaa om Vinteren en Mængde 
Daphnier i Live, hvilke uden Und
tagelse bar Yngel ved sig, som de 
regelmæssigt udstødte, s a a s n a r t 
Vandet i varme Rum naaede 
12 Gr. C. De store Kar frøs saa
ledes til, . at der i det Indre kun 
blev en Vandmasse tilbage. paa 
omtr. 20 Liter. Derhen havde for
melig en V ælling aflevende Daph
nier trukket sig tilbage, der ved 
et i Isen boret Hul kunde aftap
pes. Efter Isens Opbrud begyndte 
Daphnierne straks at formere sig, 
saa at der allerede i Begyndelsen 
af Maj forefandtes store Mængder 
af dem i de gødede Beholdere, 
medens der i Egnens Naturdamme 
indtil da kun var indbyttet nogle 
enkelte. T h u m er ret tilfreds 
med Resultatet. Hvad han siger 

. om Daphniernes Ernæring, som 
efter ham hovedsagentlig bestaar 
af Alger og forraadnede Planter, 
men ogsaa af Infusorier og andre 
lavere Dyr, turde ved nyere be
tydelige Forskninger være oplyst 
saa vidt, at, som det ·er at forudse, 
ogsaa de i Vandet opløste Stoffer 
spiller en Rolle ved Krustaceernes 
Ernæring. T h u m s Forsøg kan i 
Virkelighed ikke gøre Fordring 
paa videnskabelig Exakthed; men 
de skulde give Foranledning til 
systematiske Forsøg i denne Ret
ning. 
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Rotteplagen. Ved Haugaard Kul
tur er der 3 Damme, der ligger 
ved Siden af hinanden, hvor man 
for kort Tid siden ved Hjælp af 
Rotteh unden opdagede en Rot
tegang i hver af de tre Dæmnin
ger. Ved Gravning kom man ind 
til alle Rotterederne. I den første 
fandt man 89 Smaafisk, i den an
den 150 og i den tredje 60; de 
fleste friske og nyfangede og af 
en Længde paa 8 til 12 Ctm. ~ 
Hunden aad nogle, saa Tallet paa 
de af Rotterne fornylig indfangede 
Fisk har altsaa været en Del 
større end opgivet. 

Ved T i m Fiskeri blev for ikke 
længe siden en Fiskerimedhjælper 
Vidne til, hvorledes en stor brun 
Van dro tte af og til dykkede 
ned i Fiskedammen, og hver Gang 
den kom tilbage, havde den en 
lille Fisk med, som 4 store Unger, 
der sad udenfor Rottehul1et, tog 
imod. Fiskerieleven dræbte Un
gerne, men den gamle undslap 
desværre. 

Hvis Dambrugerne ikke vil have 
deres Besætninger altfor stærkt 
udtyndede i Vinterens Løb, maa 
de passe paa at udrydde Rotterne. 
Det er den brune Vandrotte, der 
afstedkommer Ødelæggelsen. Vi 
kender endog Eksempel paa, at 
en Dambruger har maattet ned
lægge sin Kultur paa Grund af 
Rotteplagen. 

Det kan betale sig at opdrætte 
store Fisk. Ved Haugaard Kul
tur er udfisket en Dam med A vls
fisk, der var 5 Sommere gamle. 
Deres Vægt varierede mellem 3-
91/ 2 Pd. pr. Stk. Der var i Gennem
snit brugt 61/ 2 Pd. Fiskefoder til 
at producere et Pd. Forelkød. Hav
ørrederne var ogsaa trivedes godt. 

Fiskeri-BeretniDl~ for Finans
aaret 1907-08, udarbejdet paa 
Land b ru gs mi nisteri ets For
anstaltning af F. V. Mortensen, 
Fiskeriinspektør, er udkommen paa 
Gads Forlag. 

Vi skal i et efterfølgende Nr. 
komme tilbage til Beretningen. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

1iskemarkedet. 
-0-

København, 30. Oktb. til 7. Novb. 
35~65 Øre pr. Pd. 
65-115 -
85-50 
25-35 

ROO-':'450 ø. pr. 100 Stk. 

B er li n, 2. til 7. Novb. 
(Officiel Notering.) 

Levende Fisk:' 
Gedde 55-58 Pf. pr. Pd. 
Gedde, store. 61-53 
Sandart 115-132 -
Sandart, st., melIst., 100 
Sandart. smaa. 106 
A borre 85-44-53 
Aborre, store, mat. 40-58 
Aborre, smaa, mat, 46-22-39 
Suder 100 
Suder, store, 94-82-87 
Suder. melIst.. 97 - 82-8f> 
Suder, smaa,' 109-102-113-
Brasen 22-34 
Brasen, store, 37-10-20 
AaI, ~fore. ]25-100-111 
A al, mel1st., 98 
Aal, srnaa, rnellst, 70 
Aal. smaa, 40-52 
Karpe. 60-72 
Karudse 63-73 

Ham borg, 20. tilal. Oktb. 
Ispakkede Fisk: 

Aborre, store, 30-48 Pf. pr. Pd. 
Aborre, srnaa, 15-30 
Sandart, store, n6-101 
Sandart, smaa, f,6-85 
Karudser, smaa, 71/ 2 
Brasen, store: 221/ 9 -1\0 
Brasen. srnaa. 171/;-23 
Gedde. store,' 33-68 
Gedde, smaa, 25-'9 
Laks 101 -180 
Laksforeller. store, 116-183 
Laksl'oreller. srnaa. 59-122 
Foreller, st~re, . 100-150 
Foreller. srnaa. 50-134 
Aal, 8to~e,' 41-78 
Aal, smaa, 25-62 -

Blankørred 
Laksforel 
Gedde 
Krebs. store . 

. rnell~mst. 
smaa 

P a r i s, 7. Novbr. 
3,7ii-ii,OO Fr. pr. Klgr. 
2,00-4,00 
0.75-2.00 
23-30 Fr. pr. 100 Stkr. 
12-17 
5 7 

Indhold: Udbytte af et Dambrug. -
Mere om Fore t i Haselbek. - Om 
Forellers Tilb . Om Daphnieavl. 
- Blandede Meddelelser. - Fiskem~rke
det. - Annoncer. 
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: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: l ?ladsen som 1iskemesler 
Russisk -Degra Smørelse I ~~~e~~fI~~g D~m~~l~~~: ved Dolle-, 

Fabrikant A. P. .Jensen, 
Mathiasgade, Viborg. (eget Fabrikat) 

gør alt Lædertøj fuldstændig 
van d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

Sættesuder. 
Ca. 6000 Stk., 4-7 Tm. lange, 

ikke fodrede, ønskes solgt i inde
værende Maaned. Tilbud til 

Lellinge Fiskeri pr. Køge. 
PrØv den, - men efter Brugsanvisnin

gen, som finde~ under Bunden af enhver 
Daase, og De vil erkende, at De' har 
faaet, hvad De søger. Faas iDaaser 
1/11 og 1/4 til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa ti 
Pund, Netto, ~- saadunne Bøtter leveres 
em ballage- og portofrit for ti Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 K vart-Daaser porto
frit til Prøve, 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder .Jørgen Bierregaard, 

Vestergade 20, Vejle. til absolut billigste ?riser. Telefon 517. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk·, 
Regnbue- og' Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. .J ø r g e n II e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til h.øjeste Dagspris. 

rv-a'p d ~.. .Leven e 
eg f!.å.~ 'ep,. k 
~ • -.jo! =.. IS 

" 

1ft ;;, e $' bl': . 
1iiiiic.;lc.;l_0Q;l 
et ,... ~ ~.:: ioo> saasom Portionsørre-

_ ~ "' E- <0 11) ~ der, store Havørreder, - ~ ~ .. -:: 1: .: .. .! J Gedder, Karper, Suder, 
- et 1T.l 8 't Skaller, Aborre, ønskes 

Q s:L- '" ~= Ja c.;l ~ So ri). ioo> til Købs. Afhentning 
~ 0t.0 .~ ;! '* ,i. ~med Specialvogn paa 
I , ~ d E-~.t: Sælgerens nærmeste 
-~cS ~= 
~ -< ,::; ~ .:: Statsbanestation. Kon-"... ~ ;: r tant Betaling. 

Kontant' Betaling. G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

.. 
~ .. BerlinN.W.21;Jonas-
~ strasse 3. 

Trykt i ,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kold~., 
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Bladet sendes frit til Medlemmerne 
af "Ferskvandsfiskeriforeningen II • 

Kontingentet er 4 Kr. aarli,qt. 
Foreningens Formand er Hr. Cand. 

Bie, Hobro, til hvern Begæring om Ind
meldelse i Fm'enillgerl rettes. Næst
formand er Hr. Speditør Petersen i 
Vamdrup. Artikler og Annonce1' til 
Bladet sendes til Kllntoret i Gjelballe. 

Pn'sen for Annoncer er 10 ørt pr. 
Petitlinje af l/S Sides Bredde. For 
længere Tids Annonce1'ing indrømmes 
betydelig og stigende Rabat. 

Eftm'tryk af Bladets ATtikltn' til
lades, naar Kilden angive,~, Dnd
tagelsestilfwlde vil vær'e angivet ved 
den paa,qældende Artikel. 

Klager over Mangler ved Forsendel
sen ~'ettes til Posik01ltm'et, hvis Mang
lem- ikke afhjælpes, bedes Klagen sendt 
til Bladets Kontor i Gjelballe. 

- Aars-Abonnement a 4 Kr'. kan 
fremtidig tegnes paa Po'stkontot'erne. 

Indholll: Era Bestyrelsesmødet. - Fi
skeri-Beretning. - Den tyske Indførsel af 
Aalefaring fra England. Indflydelsen af 
pludselig '['emperaturforandring pall. Æg
gene, Ynglen og af Salmoni
der. - Mere om Forelopdræt i Saselbek. 
- Lystfiskeri. Blandede Meddelelser, 
- Fiskemarkedet. Annoncer. 

fra 8estyrelsesmødet. 
-0-

Til Bestyrelsesmødet i Fre
dericia den 16. November havde 
samtlige Medlemmer givet Møde 
med Undtagelse af Landstings
mand Joh, Lauridsen, som havde 
meldt Forfald paa Grund af Møde 
i Landstinget, 

Formanden meddelte, at For
eningen i Statstilskud havde 
modtaget 500 Kr. til Bladet og· 
800 Kr. til Aarhusudstillingen. 

Da Ind- 8g Udmeldelserne, naar 
de sker paa flere Steder, let for
volder Uoverensstemmelser i Med
lemslisterne, vedtoges det, at Ind
og Udmeldelserne fremtidig sker 
gennem Kontoret. 

Da det sidste Aar havde vist 
sig vanskeligt at skaffe A a l e f a
ri n g, idet der næsten intet Op
træk var i Vandløbene, blev der 
nedsat et Udvalg, hvortil følgende 
Medlemmer valgtes: Mag. Otter
strøm, Dr. Hoffmeyer og Fiskeri
foged J. Chr. Sørensen, for at søge 
gode, paa1ideU&,e Leverandører, 
hvorfra Aalefaring kan faas_ 

Da det har vist sig, at der ofte 
fra . Statsbanernes Side er udvist 
Ligegyldighed i Behandling af 
F i sk ef ors en del s er, vedtoges 
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det at henstille til Statsbanerne, 
at der vistes Omhu med Forsen
delserne, da Forsendelser af le
vende Fisk, Yngel og Æg ikke 
taaler en ligegyldig Behandling 
paa Transporten. 

Mag. Otterstrøm afgav en kort 
Beretning om det i Ladelund af
holdte F iske m e s ter -K u r sus, 
hvorefter Bestyrelsen bragte ham 
en Tak for hans udmærkede Le
delse af Kursus'et. Udvalget an
modedes om ogsaa m næste Aar 
at arrangere afholdt et Kursus. 

Udstillingsudvalget af
lagde ved Sagfører Nors Beret
ningom Arrangementet ved Aar
husudstillingen og opfordrede Med
lemmerne til at anmelde sig som 
Udstillere. 

Det vedtoges hvert Aar at op
tage en fuldstændig N a v nefor
t e g n e l s e over Medlemmerne i 
Bladet .. 

For at lette U dklækningsanstal
terne Adgangen til at forsyne sig 
med 'b efru gtede Ørr e dro gn, 
vil man arbejde paa at faa det 

. ordnet saaledes, at ø r r e d, s o m 
e r i n d f a n g e t f ø r F r e d n i n g s
t i d e n s B e g y n d e l s e, efter Be
nyttelse i Udklækningsanstalterne 
maa sælges. 

,. i S k e r i . B e r e t n i n g. 
-0-

Som meddelt i forrige Nummer 
af dette Blad har Hr. Fiskeriin
spektør F. V. Mortensen paa 
Landbrugsministeriets Foranstalt
ning udarbejdet ~n Fiskeri-Beret
ning for Finansaaret 1907-~08. 

Beretningen begynder med at 
give en Oversigt over "d e n s a m
lede Værdi af Fiskerierne i 

Danmark i Aarene 1887-
190 7". Heri er dog ikke med
regnet Østersfiskeriet i Limfjorden 
og Ferskvandsfiskeriet. Vi skal 
for at vise Værdistigningen anføre 
nogle Tal: 

Den samlede Værdi af Fiskeriud
byttet var i Aaret 1887: 4,948,670 
Kr.; i 1907 derimod: 13,587,472 Kr. 

Den store Stigning af Fangstud
byttet maa søges i Forøgelsen af: 
Fiskernes Antal, Redskabernes og 
Fartøjernes Værdi samt Fiskepri
sernes Stigning. Selvfølgeligt er 
dette ikke opgivet for hvert en~ 

kelt Aar i det nævnte Tidsrum. 
I 1907, meddeles der i Over

sigten, er Fiskernes Antal forøget 
med 456 Personer; Redskabernes 
Værdi er forøget med ca. 352,000 
Kroner og repræsenterer nu cirka 
6,652,000 Kr. Fartøjernes Værdi 
er i 1907 forøget med ca. 1,305,000 
Kr.; den samlede Værdi af Fisker
fartøjerne er nu ca. 9,823,000 Kr. 
Indenfor Skagen er Motorfartøjer
nes Antal forøget med 107 Far
tøjer, og der anvendes nu omkring 
600 Motorfartøjer i hele Landets 
Fiskerflaade. 

Denne Øgning i 1907 af Fiskere, 
Redskaber og Fartøjer har resul
teret i, at dette Aar har givet et 
Merudbytte af ca. 1,173,000 Kr., 
hvilket er ca. 181,000 Kr. større 
end Merudbyttet for Aaret 1906. 

Paa Fiskerilovgivningens Om
raade indeholder Beretningen 
~ Vedtægter for Fiskeriet i Korsør 
Nor og Kallundborg Fjord« samt 
"Regulativ for Fiskeriet i en Del 
af Kolding-Nebel Aa og Aakjær 
Aa". 

Beretningen vidner om et stort 
og samvittighedsfuldt Arbejde af 
Hr. Fiskeriinspektør Mo r t e n s e n; 
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og det er ad den Vej, vi skal faa 
paalidelig Besked om vort Fiskeris 
Udvikling, og om Fiskebestandens 
Formering. kan. holde Skridt med 
den aarligt forøgede Fangst paa 
Grund af Forøgelse af Fiskernes 
Antal og de bedre Redskaber og 
Fartøjer. 

TB Slutning skal vi efter Beret
ningen meddele en Oversigt over: 

Den tuske Jndførsel af Jlalefaring 
fra &ngland. 

-0-

"Ved Mødet af den "Tyske Fi
skeriforening" i Straszburg aflagde 
Hr. Fiskeridirektør L li b b e r t Be
retning om den tyske Fiskerifor
enings første Forsøg paa at ind
føre Aalefaring fra England. U d
førelsen af denne Plan blev over
draget af nævnte Forening til Ge
neralsekretær Fiseher, Forret
ningsfører for den Slesvig-Hol
stenske Fiskeriforening N anz og 
Fiskeridirektør L li b b e r t. Fiseher 
rejste imidlertid til Amerika for 
at hente Regnbueforelæg, Nanz 
kunde kun af og til undværes, og 
da det heller ikke lykkedes For
eningen at faa en dertil skikket 
Biolog med for at foretage de øn
skede Iagttagelser, saa blev Om
sorgen for det hele saa at sige 
lagt paa Liibbert. Hertil kom, at 
netop i dette Foraar indtraadte en 
usædvanlig senere og ringere Op
gang af Aal i Severn, hvorfra 
Aalefaringen skulde hentes. Op
gangen begyndte nemlig ikke som 
ellers i Februar, og først den 26. 
Marts begyndte Fangsten. Men 
nu opstod der andre Vanskelig
heder. De Leverandører, der var 
gjort Aftale med, erklærede, at de 
ikke var i Stand til at skaffe le
vende Aalefaring, og der var da 
ingen anden Udvej end at købe 
Aal af den om Natten indbragte 
Fangst, hvis Behandling naturligvis 
lod meget tilbage at ønske, da Aale
faringen ikke var fanget med Le
vende - Transport fra England til 
Tyskland for øje. Fiskerne bragte 
Aalene, for hvilke Pundet (omtr. 
1200 Stkr.) betaltes med 30-50 

I 
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Pfg., i Ballier og Spande. Men 
nu begyndte Vanskelighederne ved 
at holde Aalefaringen levende; thi 
herpaa var man slet ikke forbe
redt. Man satte allerførst Aalene 
i store Kasser ud i Floden. Des
værre viste det sig, at Kasserne 
ikke var helt tætte. Resultatet 
blev derfor, at alle Aalene .næste 
Morgen var undslupne. 

Man forsøgte sig nu med en 
firedelelig Fiskebeholder, som man 
satte ud i den ved Landsbykroen 
forbiflydende Aa; her var næste 
Morgen 95 pCt. af de indsatte Aal 
døde. 

Efter engelske Fiskeres Anvis
ning sattes atter en Beholder ud; 
denne Gang døde der 98 pCt. 

. Nu blev Opbevaring i Vand helt 
opgiven, og man skred til øjeblik
kelig Indpakning af den indbragte 
Fangst i Transportkasser. Indpak
ningen blev udført saaledes, at de 
i Transportkasserne over hinanden 
staaende indsatte Rammer, der var 
bestemte til at optage Aaleynglen, 
blev belagt med fugtigt Mos; der
paa blev Aaleynglen lagt og der
efter igen dækket med løst, fug
tigt Mos. Paa denne Maade blev 
230 Pund Aaleyngel indpakket en 
N at i 20 Kasser. N æste Morgen 
viste der sig igen et smerteligt 
Tab j denne Gang var der død 75 
pCt. af Ynglen. 

Et Tilfælde lærte en bedre Ind
pakningsmetode: Et lille Antal 
Aal, der skulde maales, blev op
bevarede i et Fad. Af disse fand
tes kun de underliggende at være 
døde; de øverste, som var blevne 
ved Luften, krøb meget sunde om
kring. 

Man gik da over til at udbrede 
Aalene tyndt uden enhver videre 

Vedpakning paa Rammerne, der var 
overspændte med Stramaj og lag~ 
vis stillet over hinanden i en 
Transportkasse, i hvilken de pas
sede nøjagtigt. Inden de blev 
lagte paa Rammerne, var de ved 
Overbrusning blevne befriede fra 
Slim. Paa dette luftige, fugtigt 
holdte Underlag holdt Smaaaalene 
sig nu ogsaa helt godt. Paa saa
danne Rammer blev de altsaa ned
lagte; ovenover blev stillet en 
Ramme med Is, hvis Vanddryp 
skulde holde Aalene fugtige. Ved 
denne Behandlingsmaade holdtes 
90 til 95 pCt. i Live. 

For den første Transport til 
Tyskland efter denne Metode blev 
12 Transportkasser besatte. De 
gik fra Gloucester pr. Bane til 
Plymouth og blev her medtagne 
af en Damper til Tyskland. Kas
serne blev anbragte paa Dam
perens Dæk, og, som nævnt, var 
der øverst i hver Kasse anbragt 
en Ramme med Is. Desværre ind
traadte paa Rejsen en uforudset 
Vanskelighed. Der indtraadte nem
lig en stærk Kulde. Isen i Trans
portkasserne smeltede ikke, og 
Aaleynglen kunde derfor ikke 
blive fugtet. Desuden led de 
umiddelbart stærkt af Kulden og 
døde i Massevis. Aaleynglen saa 
vel som større Aal kan ingen 
Kulde taale ej heller nogen stærk 
og pludselig Temperaturforandring. 
Der er intet, som Aal er saa øm
findtlige overfor som Temperatur
fald. Varme kan den derimod 
indtil en høj Grad meget godt 
taale. Derfor maa der ikke an
vendes Is ved Transport af Aale
yngel, og Temperaturen maa sta
digt kontrolleres ved Thermometer
iagttagelser. Saasnart denne syn-
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ker i høj Grad, maa Transport
kasserne omhylles eller bringes 
hen paa et varmere Sted og saa
ledes skyttes mod Afkøling. 

Den første Transport maatte 
desuden lide under en forsinket 
Rejse, saa at der kun ankom til 
Cuxhafen 150,000 Stkr. Aaleyngel. 
Her blev disse anbragte i det Op
bevaringshus, som Senatet i Ham
burg havde overladt til Benyttelse 
for disse F0rsøg. Her kom Aalene 
sig hurtigt og blev derefter uden 
.nævneværdigt Tab sendte til Lin
gen. 

Ved dette første Forsøg var den 
hensigtsmæssigste Indpakningsme
tode uomstødeligt fastslaaet. . Den 
er fulgt senere og har staaet sin 
Prøve Men Behandlingen af de 
med Aaleyngel besatte Kasser paa 
Transportvejen, navnlig om Bord 
paa Damperen, maatte forbedres 
for at udelukke gentagne mislyk
kede Udfald. 

For den anden Transport haa
bede man, da Aarstiden var skre
den frem, paa en stærkere Op
gang og paa en større Fangst af 
Aaleyngel; dog blev Fangsten ved
varende kun ringe. Desuagtet 
kunde der i omtrent 7 Dage ind
købes 11

/ 2 Million Stkr. Aaleyngel. 
Ved Aaleynglens Ankomst blev 
denne med særlig Omhyggelighed 
sorteret; der blev dernæst stadigt 
foreholdt Fiskerne kun at anbringe 
smaa Mængder, 3 til 5 Pund, i 
deres Spande. Derefter blev hver 
Spands Indhold rystet ud paa en 
blød Haarsi og omhyggeligt gen
nemset, saaledes at alle beska
digede og matte Eksemplarer, 
hvis Leve- og Transportdygtighed 
var tvivlsomme, blev kasseredE;. 
Fiskerne lærte ogsaa snart at be-

handle Fangsten med Omhygge
hed. Den udtagne Mængde blev 
derefter vejede paa Haarsien, ry
stede i Spande og straks anbragte 
paa Stramajrammerne og med 
disse indsatte i Transportkassen ; 
i disse blev de med Aaleyngel be
satte Rammer derefter stadigt over
gydte med Vand. En saadan om
hyggelig Behandling ved Fang
sten, ved Modtagelsen og Indpak
ningen er en nødvendig Forudsæt
ning for Aaleynglens Bevaring. 
Hvor godt og længe den saaledes 
behandlede og nedpakkede Yngel 
holdt sig, fremgaar af, at den i 
de først pakkede Transportkasser 
værende Yngel opholdt sig der, 
indtil de blev afsendte, 61

/ 2 Dag, 
uden nævneværdigt Tab. 

Ved den anden Transport blev 
33 Transportkasser anbragte om. 
Bord paa Damperen, ikke igen paa 
Dækket, men i det tomme til Raa
dighed staaende Kølerum; da der 
nemlig ingen Køling fandt Sted. 
Her blev der vedligeholdt en jævn 
Temperatur paa omtrent 9 Grader. 
Denne jævne Temperatur, en Be
skyttelse mod stærk og hurtig Af
køling, har vist sig at være en 
Forudsætning for, at Transporten 
kan lykkes. Kasserne blev hver 
fjerde Time overgydte med Vand; 
og Rammerne blev Ti<l efter an
den eftersete, for at de døde Stkr. 
Yngel kunde borttages. Saaledes 
levede de smaa Dyr udmærket og 
viste kun et ringe Tab, ikke mere 
end højst 20 pCt. Transporten 
ankom i god Levedygtighed til 
Cuxhafen, og der kunde indsættes 
11/ 4 Million Stkr. Aaleyngel i Op
bevaringshuset. Her indtraf dog 
et stort Tab ved, at Vandtilløbet 
til Opbevaringshuset ubeføjet blev 
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standset. Af den reddede Rest er 
450,000 Stkr. sendte til østprøjsen 
og 180,000 Stkr. til den Pom
merske Fiskeriforening; 20,000 
Stkr. forblev i Hamburg. Af den 
østprøjsiske . og pommerske Trans
port ankom omtr. kun en Tredje
del til Bestemmelsesstedet. Her 
forefaldt altsaa endnu et Uheld i 
Tyskland, men som dog sikkert 
ved fornøden Forsigtighed og Om
hyggelighed i Fremtiden vil kunne 
undgaas. 

Endelig kunde en tredje Trans
port udføres; denne Gang med 
Damperen "Posejdun". Heller ikke 
denne Gang var Fangsten stor . 

.Der købtes og nedpakkedes 11/ 2 

Million Stkr. AaleyngeL Naar den 
indtrædende Kulde under første 
Rejse var besværlig, saa var det 
nu en stærk Temperaturstigning, 
efterfulgt af et stærkt Temperatur
fald paa indtil 5 Gr. Den sidste 
blev igen skæbnesvanger for Aale
ynglen. Tabet blev saa stort, at 
kun 400,000 Stkr. Aaleyngel an
kom levende til Cuxhafen. Disse 
ankom senere uden væsentlige 
Tab til deres Bestemmelsessteder. 

Efter at have refereret Hr. Lub
berts Beretning, skriver "Fisch.
Zeit. ", efter hvilket Blad vort Re
ferat nærmest er givet: 

"Hvad er der nu kommet ud af 
disse første, under saa store Van
skeligheder foranstaltede Forsøg 
paa Indførsel af Aaleyngel fra 
England, Forsøg, der ofte ligefrem 
har været modberøvende ? Det 
faktiske Udbytte af dette første 
Forsøg er, navnlig i Forhold til 
de ret betydelige Omkostninger, 
som det har foraarsaget, ret ringe, 
og ved første Blik synes en Fort
sættelse næppe at være raadelig. 

Og dog maa vi afgjort raade der
til. - - Det er ikke til at tage 
fejl af, at efter Forløbet af dette 
Foraars Forsøg den hele Sag vil 
faa ret store Vanskeligheder at 
kæmpe imod, men den er af saa 
ualmindelig stor Betydning for en 
rationel Drift og U dnytning af 
vore tyske Vande, navnlig vore 
talrige Søer, at man ikke uden 
videre skulde opgive den." 

N ævnte Blads Red. udtaler sig 
derefter meget rosende om Hr. 
Lubberts og Hr. Nanz's Virksom
hed ved denne Lejlighed; navnlig 
mener Red. at Hr. Lubbert for
tjen~r den højeste Anerkendelse 
for den ligefrem velgørende Aaben
hed, hvormed han uden enhver 
Besmykning eller Farvning har be
rettet om de Vanskeligheder, han 
havde at kæmpe imod, uden at 
fortie noget mislykket Udfald eller 
overdrive Udbyttet. Enhver Til
hører har faaet det Indtryk, at 
Sagen laa i meget gode Hænder. 

Derefter hedder det i nævnte 
Blad: 

Fremfor alt er det nødvendigt, 
at der i Fiskeriforsøgsstationer og 
i dertil egnede lukkede Vande an
stilles nøjagtige Forsøg og Iagt
tagelser over, hvorledes denne 
engelske Aaleyngel, . som efter 
S c h m i d t befinder sig i det saa
kaldte femte Stadium af Larve
udviklingen og derfor ikke fuld
stændigt har endt sin Larveudvik
Ung, efter Transporten forstaar at 
afpasse og videre udvikle sig i 
Indlands-Ferskvand. I den Biolo
giske Anstalt i Friederichshagen 
ved Muggeisee har 12 Stkr. af 
denne Aaleyngel holdt sig indtil 
nu, altsaa længere end 11

/ 2 Maa
ned. I et med 650' Stkr. besat 
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Akvarium i den Zoologiske Have 
i Hamburg lever Aaleynglen for
træffeligt; der er i det hele kun 
død 35 Stkr., og det i de første 
14 Dage efter Ankomsten, altsaa 
vel paa Grund af Beskadigelse 
under Transporten. Her bliver de 
smaa Dyr fodrede med Copepoder. 
Ved disse Opdrætsforsøg bliver 
ogsaa at fastslaa, om ikke en Del 
af denne Aaleyngel og hvor stor 
en Del, der kun opvokser til de 
kun smaa blivende og driftslig 
ufordelagtige Hanner, og om denne 
Del er kendelig paa en ringjflre 
Størrelse. I den Hensigt er det 
nødvendigt at opdrætte Aaleyng
len, efter at den er sorteret i Stør
relsesklasser, i adskilte Damme." 

Bladet henleder derefter Op
mærksomheden paa, at der ogsaa 
i Tyskland findes talrige Steder, 
hvor Aaleynglen gaar op; under
tiden maaske endog hvor større 
Sætteaal er at fange. Rigtignok 
er disse Kilder langtfra tilstrække
lige til at tilfredsstille det virke
lige Behov af Aalebesætning, naar 
pe tyske Vande skal besættes saa
ledes, som dette egentlig er nød
vendigt; men det vilde heller ikke 
være raadeligt at unddrage et 
Vand system den Aaleyngel, som 
af Naturen stiger op i det. Der
for maa en Organisation med Hen
syn til Aalebesætning fra uden
landske Kilder anbefales. 

Om Indplantning af Aaleyngel 
i danske Ferskvande. 

Vi har refereret Hr. Liibberts 
Beretning om de omtalte Forsøg 
og deres Udfald, og den Betyd
ning man i Tyskland tillægger 
Indplantning af Aaleyngel fra 
udenl~ndske Kilder, fordi denne 

Sag ogsaa er af største Betydning 
for os. Ogsaa fra dansk Side vil 
der venteligt i en nær Fremtid 
blive gjort Forsøgpaa at forsyne 
vore ferske Vande med Aalefaring, 
hentet i Udlandet. . 

Driften af vore Søer og større 
og mindre Damme lader som be..; 
kendt meget tilbage at ønske, 
hvorfor ogsaa dette Udbytte, disse 
Vande giver, oftest kan sættes i 
Klasse med simpel Hedejords. I 
disse Vande vilde derfor Indplant
ning af Aaleyngel efter en større 
Maalestok være paa sin Plads. 
Men en nødvendig Betingelse her
for er rigtignok, at Aaleynglen 
kan . tilbydes til en billig Pris. 
Paa den Maade kan Udbyttet af 
Fiskeriet i vore Søer gennem 
denne ene Fiskesort sandsynligvis 
bedres betydeligt. 

Hr. Magister Bøving Peter
s e n skriver i en Artikel i "Polit." 
om "Agerbrug til Søs": "I 
Aar er der i Danmark saa upaa
agtet, at' end ikke den nærmeste 
Egns Beboere ændsede det sket 
en Foraarssaaning af en ganske 
ny og egen Art. Udsæden faldt i 
Vandet, og det er vore Fiskere, 
der nu til Efteraaret skal høste 
dens Afgrøde. 

Der er hermed indledet et nyt 
Afsnit i dansk Fiskeris Historie, 
som ikke bør være ukendt for no
gen, der har Interesse for vort 
Lands økonomiske og kulturelle 
Fremgang". 

Hr. Bøving Petersen meddeler 
derefter, at "Ovre i Limfjordens 
vestlige Del, den store Nissum 
Bredning, har et halvthundrede 
Fartøjer under Biologisk Stations 
Forstander, Dr. C. G. Joh. Pe
tersens Tilsyn paa mindre end 
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8 Dage fisket halvanden Million l mindst komme Saltvandsfiskerne 
I 

magre, dværgagtige Rødspætter og I tilgode. 
har dernæst i Limfjordens mel- Vi har af og til talt, skrevet og 
lemste næringsrige, men rødspætte- arhejdet for Ophjælpning af vort 
fattige Dele (Thisted og Løgstør Søfiskeri, og vi vil igen sige, hvad. 
Bredning og Farvandet helt ned I vi tidligere har sagt: Driften og 
til Skive) "saaet" eller, som det l dermed Udbyttet af vort Søfiskeri 
tekniske. Udtryk lyder, indplantet l kan næppe ophjælpes i sin Hel
denne halvanden Million for at I h e d, før Søejerne og Søfiskerne 
"sommerfedes" inden Efteraars- organiserer sig, hvad lettest kan 
fangsten." iværksættes ved, at disse indmel-

Hr. Bøving Petersen skriver i der sig i "Ferskvandsfiskerifor-
Slutningen af sin Artikel:. . eningen". Paa den Maada kan 

"Rundt om langs vore Kyster det lettest og h urtigst lade 
ligger der nok af Fjorde, Vige og si3, gøre at faa rationel Drift af 
indelukkede Farvande, hvis Fiske- vore Søer indført 
bestand kan trænge til at komme - Af foranstaaende Referat fra 
under lignende Kultur. "Fisch.-Zeit." vil det ses, hvilken 

Og nu, da det første store Betydning man tillægger Indførsel 
Skridt er gjort, og da den ny Salt- af Aalefaring fra England, navnlig 
vandsfiskerilov ,hjemler en aarlig for tyske Søer, Det forekom
Sum af indtil 25,000 Kr. til Ind- mer os dog, at det er paatræn
plantning, er der god Udsigt til, gende nødvendigt at faa under
at disse mange Vandarealers Værdi søgt, om den gule Aal virkeligt 
vil kunne fordobles mange Fold. Foraar og Efteraar foretager saa-

- Det var Dalgas' og den danne regelmæssige Vandringer op 
ældre Slægts Bedrift at opdyrke og ned ad vore Vandløb; thi 
ny Jord. Det bliver Fremtidens skulde det vise sig at være Til
Maal at opdyrke Vandet." fældet, da er det nødvendigt aF 

Vi føjer til: Det er ikke alene foretage de nødvendige Foranstalt
ved vore Kyster, at der ligger nok ninger i vore Vandløb for at lette 
af Fjorde, Vige og indelukkede disse Vandringer, navnlig for at 
Vande, som venter paa Kultur og Udbyttet af Aalefiskeriet i ferske 
Indplantning; men rundt omkring Vande ikke skal blive for ringe, 
inde i vort Land ligger der nok og for at der i det hele taget 
af f e r s k e Van d e, større og for Ferskvandsfiskeriet ikke skal 
mindre, og venter paa det samme komme for lidt ud af det Arbejde 
- og paa en lignende Stats- og de Omkostninger, hvormed 
u n d e r s t ø t t e l s e ti.l Indplantning Indplantningen af Aaleyngel i 'vore 
af Aaleyngel i vore Søer og Vand- ferske Vande er forbunden. 
løb. Har det noget paa sig med 
den gule Aals Vandringer, efter t 
Hr. Kommunelærer Knudsens Op-
lysninger her i Bladet, da vil nem-
lig en saadan Indplantning af 
Aaleyngel i ferske Vande ikke 
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Jndpudelsen af pludselig Tempe- I Iagttagelser, som i den forløbne 
t4 d i Vinter blev gjorte i Forsøgsstatio-

ratu,.oran r ng paa nen for Fiskeavl i Bellenfontaine 

lEggene, Unglen og Ungfiskene ved Nancy, førte dog til at drage 
af Salmonider. Nytten af denne Forskrift i Tvivl. 

For at klarlægge dette Spørgs-
-0-

At hurtige Temperaturforandrin
ger af Vandet er skadeligt for 
visse Fiskearter, er en velkendt 
Kendsgerning. Saaledes kan vi 
tale om direkte Hudforkølelse hos 
Karpen, Suderen og andre Arter; 
efter Sygelighedens Grad kan denne 
kun indskrænke sig til Overhuden, 
eller maaske endog Læderhuden 
lider med. 

Ogsaa for Salmoniderne v-ar 
Skadeligheden ved pludselig Afkø
ling bekendt, og man forudsatte 
det samme Forhold hos alle Fiske
arter. Ogsaa med Fiskenes Æg 
og Yngel skulde det efter den hidtil 
gældende Anskuelse forholde sig 
analogt, og i alle Lærebøger om 
Fiskeavl anbefaler man derfor med 
Hensyn hertil den yderste Forsig
tighed ved Ægs og Yngels Over
førelse fra et Vand i et andet. 

maal, blev der af R. de Drouin 
de Bouville anstillet en Række 
Forsøg, der skulde afgøre, om 
pludselig Overgang fra en Tem
peratur til en anden kunde skade 
de unge Salmonider, og hvilken 
den yderste Forskel var, de kunde 
taale. 

- Forsøgene, der for kort Tid 
siden blev offentligpjorte, strakte 
sig til flere Arter og tog Hensyn 
til forskel1ige Betingelser. De 
havde alle det meget overensstem
mende Udfald: Æg og Yngel 
v i s t e s i g u f ø l s o m m e o v e r
f o r h u r t i g e T e m p e r a t u rf o r
andringer. 

1Ietoden var følgende: 
U dgangstemperaturen androg 10 

Gr. C. 
De til Forsøg bestemte Æg eller 

Fisk blev delt i to lige Dele og 
behandlede paa følgende Maade: 

1. Man lod (i Løbet af en Time) Tem
peraturen langsomt forandre sig fra 

L Del: 
10 o til 20 o C. 

II. Del: 
10 o til O o C. 

2. Man lod den (i 1 Time) holde sig paa 20 o C. 20 o C. 
3. Temperaturen forandrede sig hur

tigt fra. . . . . . . . . . . 20 o til O o C. O o til 20 o C. 
4. Man lod den (i 1 Time) holde sig paa O o C. O o C. 
5. Temperaturen forandrede sig lang

somt (i 1 Time) fra . . . . O o til 10 o C. 20 o til 10 o C. 

Omstaaende Tabel anskueliggør 
nogle af disse Forsøg. 

Man ser heraf, at hverken den 
pludselige Afkøling eller Opvarm
ning paa 20 o C. næppe har for
aarsaget en mærkelig Skade. 
Selv for Regnbueforellerne i en 

Alder af 42 Dage, der i og for 
sig viser stor Dødelighed, afviger 
Forsøgsfiskene ikke meget fra Kon-

I trolmaterialet. De døde Fisk viste 
forøvrigt aldrig Hudforandring, og 
deres Død maa derfor sikkert føres 
tilbage til andre Aarsager end 



547 Ferskvaudsllskerlbludet 548 

- - _. 

I I I ~ ~ Død"gh.d "d N 
l 

'" Q) ~ ~~ ludselig Overgang ) Q) 

I 
bl) ~A 'å O; 
<1$ g.~ 
A fra + 20 0 )\ fra 00 til 
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I 
~], til 00 C. 200 C. ~ ):l 

Q) 

Tal I pCt. I Tal I pCt. 

"Cl w .. ----..... ,!<I ol 
pCt. ~ ~p. 

, i 

O II 
Yngel, der fornylig ( 0'2~ Bækforel havde resorberet sin 29 20 21 O 2 10 

Blommesæk ( 12*) 

" 
Bækforel Sættefisk paa 7-8 869 10 21 O O O 

O Il 0*) Ctm. Længde 
) 

Regnbueforel Ubefrugtede Æg 19 20 21 

:1 
O 2 10 o-Hl 

Regnbueforel Yngel med Blomme- 10 l()() 

I 
]4 2 2 2 6*) sæk endnu 

I 

Yngel, Blommesæk I i I 
Regnbueforel 

allerede resorberet 

I 
42 100 

'l 
14 47 47 37 37 33*) 

Kildeørred Yngel, Blommesæk 69 20 II 21 1 O 7 35 1 10- 20 allerede resorberet 

1140 II 
O II Kildeørred Yngel, () Ctm. lang 100 ]4 O O O O 

il 

1) Æggenes Alder bliver regnet fra Befrugtningsdagen, Y uglens Alder fra ud 
slipningsdagen. 

2) Ynglen slap ud saavel af Forsøgs æggene Bom af Kontrolmaterialet paa den 
19. Dag. . 

*) Kontrolmaterialet blev dels underkastet l a n g s o m Temperaturveksel fra 20 o 

til O o C. eller omvendt, dels holdt paa s a m m e Temperatur, men underkastet 
samme Haandgreb og Transportering som .l<'orsøgsmaterialet. De paa sidste 
Maade bt'handlede Æg eller Yngel er paa Tabellen gjort kendelig ved et "'). 

Temperatur8:lndringer. - Sluttelig niderne er ufølsomme for pludse
maa endnu omtales, at Ynglen blev lige Temperaturlorandringer af 
underkastet et dobbelt Forsøg, ved Vandet, i det mindste fra Ægget 
hvilket Temperaturen hurtigt steg af og indtil Slutningen af deres 
fra O o til 20 o C. og snart derefter I første Leveaar. Videre Forsøg, 
igen hurtigt faldt fra 20 o til O o C. ! udførte efter en større Maalestok, 
Ogsaa herved blev intet mærkeligt maa fremstille disse Forhold endnu 
Tab iagttaget. sikrere, før man af disse kan 

Af disse meget interessante For- drage Følgeslutninger for Praksis. 
søg synes at fremgaa, at Salmo- (AUg. Fisch. Zeig.) 

-' --<>EX3I<>---

)tere om 1orelopdræt i Saselbek. 
(Fortsættelse. ) 

-o-
l Juli er Ungfiskene her 6 til 9 

Ctm. lange og holder sl,g nu kun 
til de største Daphnier, ,indtil de 

I 
ved videre fremskreden Vækst ef
terhaanden helt forsmaar disse. 

I Med særlig Forkærlighed tager 
de fra nu af smaa Vandsnegle af 
Slægten Limnaea, og for at kunne 
byde dem disse i rette Tid og i 
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stort Antal bliver der henimod Slut- I hurtigtvoksende Races Modstands
ningen af Juni indbragt i Dammen dygtighed er lige saa overraskende 
store Bundter Vandpest og Frøbid . stor .som dens Evne til. Hurtig
og saa meget som muligt af vækst, turde efter det foran ud
Snegleleg og unge Snegle. Disse viklede være forstaaeligt og frem
Snegle finder nu i den enormt gaar allerede af den Omstændig
næringsrige Dam de gunstigste hed, at vi her af den udklækkede 
Betingelser,som er tænkeligt, for Yngel til Fodringens Begyndelse 
deres masseviseTrivsel, og da der af 3 til 4 Ctm. store Ungfisk kun 
fra Begyndelsen af Juli ogsaa til- regner et Tab paa ca. 5 pCt., og 
flyver Fiskene en meget rig Næ- af udsætningsdygtig Ungfisk indtil 
ring i Form af Fluer og Myg, saa Efteraars-Sættefisk kun 15 til 20 
finder de ogsaa fremdeles i rigt pCt. Tab. Fra Sættefisk og ind
Maal den Næring, der er fordel- til 1/4 Punds Fisk kender jeg ikke 
agtig for dem, og Fiskene udfiskes noget Tilfælde, hvor Tabet ved 
derfor om Efteraaret i en brillant Dødsfald har beløbet sig til mere 
Forfatning, i en Udvikling, som end 3 pCt. Ogsaa under Trans
der intet er at udsætte paa, og i porten er disse Fisk's Modstands
den tænkeligst bedste Foderstand, dygtighed meget stor, hvilket jeg 
for dels gennem Sortering at ud- bedst kan vise ved Eksempel fra 
tages til Avlsfisk, dels at sælges Praksis.; Den 18. April blev 10,000 
som Sættefisk af en Størrelse fra fodervante Ungfisk af Kildeørred 
6 til 9, 9 til 12, 12 til 15 og 15 af 3 til 5 Ctm.s Størrelse uden 
til 18 Ctm. Langt det største An- Tilsætning af Is transporterede 9 
tal af Sættefisk ene maaler om Ef- Mil i 4 Træballier, hver med 60 Liter 
teraaret mellem 12 til 15 Ctm., Vand. Tabet af Fiskene beløb sig 
og denne Størrelse af Sættefisk til 48 Stkr., altsaa næppe 1/2 pCt. 
maa nok kunne kaldes usædvanlig I Midten af Juni, paa en meget 
stor ~ thi man maa ikke glemme, varm Dag, afsendte vi om Mor
at Gennemsnittet af Sættefiskenes genen KJ. 5 3500 stærkt fodrede 
Længde i vore Forelproduktions- Regnhueungfisk i 2 BIikkander, 
anstalter, de halvfems af hundrede hver paa 40 L. Transporten kom 
ikke overskrider 6 til 8 Ctm., og til sit Bestemmelsessted henimod 
at lO-Centimeters Fisk allerede an- Kl. 3 Em. og Fiskene var ganske 
ses for Kæmper -, men disse mobile og muntre. En meget nøje 
Fisk viser dog først ·rigtigt deres Kontrol udviste kun 8 Stkr. døde 
frodige Vækst, naar de kommer i Fisk, altsaa kun 2 pro Mille Tab. 
Fednings!iam og bliver der stærkt I Slutningen af April blev 1200 
og regelmæssigt fodrede med godt Stkr. 23 til 20 Ctm. store Sætte
Kunstfoder. Sædvanligt er 7 til 8 fisk transporterede i 4 Trækar, 
Maaneder nok for at bringe Sasel- hver paa 180 L., 20 Mil med det 
bek - Efteraars - Gennemsnitsfisk op ringe Tab af 19 Stkr., altsaa ca. 
til Portionsstørrelse, d. v. s. de i 11/ 2 pCt., og igen mod Slutningen 
Maj udslupne Fisk er efter godt af Juni, paa en trykkende varm 
et Aars Tid blevne til 1/4 Punds Dag, 1000 Stkr. lignende Sættefisk 
Spiseforeller. At denne saa enormt pr. Aksel, i ca. 500 L. Vand under 
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stadig Tilsætning af Is fra om 
Morgenen Kl. 6 til om Eftermid
dagen Kl. 31

/ 2, med kun et Tab 
af 13 Stkr.,altsaa 1 pCt. 

Hvad Kannibalisme blandt Yn
gel og Ungfisk angaar, saa vilde 
det ikke være Foreller, hvis denne 
Last ikke forefandtes; imidlertid 
frygter vi slet ikke samme, lige 
saa lidt som vi f. Eks. er ulykke
lige over, at vi ikke fuldstændigt 
kan holde Frøer og Billelarver 
ude af Dammene. Hvad der fal
der som Offer for Kannibalisme, 
Frøer og Larver er næsten ude
lukkende Krøblinge, Svæklinge ell. 
lignende tvivlsomme Kandidater, 
og at disse unyttige Ædere sna
rest muligt forsvinder, er mig kun 
velkommen, og af den Grund er 
de om Efteraaret resulterede Sætte
fisk saa meget mere ulastelige, 
absolut sunde og kraftige. For
øvrigt er det ved de her nævnte 
Faktorer foraarsagede Tab kun 
forsvindende lille, thi, som foran 
nævnt, andrager Tabet af de ud
satte Ungfisk indtil Udfiskningen 
som Sættefisk i Saselbek kun 15 
til 20 pCt, og den allerstørste 
Del af denne Afgang maa .sikkert 
skrives paa Isfugles og Rotters 
Konto. 

Mod begge disse sidstnævnte 
Fjender er en hensynsløs U dryd
delseskrig bydende nødvendig, thi 
begge fisker saa tyvagtigt og 
hemmeligt, men ikke med noget 
ukendeligt Udfald, at de i et Aar 
kan lette Forelproducentens Penge
pung for adskillige Hundreder 
Mark. 

Med nogen god Vilje og lidt 
Ulejlighed er det let at værge sig 
imod Isfuglen; thi det er kun 
nødvendigt at nedramme ved Vand-

indløbet, hvor Ungfiskene særligt 
ynder at opholde sig, nogle Pæl, 
der rager 60 til 80 Ctm. op over· 
Vandspejlet, og paa disse anbringe 
de bekendte smaa Isfuglefælder. 
En Blending af disse er fuldstæn
dig unødig, men hindrer tvært
imod Fangsten. 

Derimod er det ubetinget nød
vendigt, at disse Fælder bliver 
hyppigt smurte, og der hver an
den eller tredje Dag bliver under
søgt, hvorvidt de kan funktionere. 
Hvor talrigt Isfuglene forekommer, 
og hvor stor Skade de anretter, 
er altfor lidt bekendt; saaledes ser 
man f. Eks. ogsaa her kun sjæl
dent en saadan Røver, og dog 
har jeg forrige Aar fanget 143 
Stkr., og i Aar fra Maj til Slut
ningen af August allerede 49 Stk. 

- Den Skade, Rotterne anretter 
blandt Fiskebestanden, bliver i Al
mindelighed mindre undervurde
ret; dog er det langt vanskeligere 
at komme dette Pak til Livs. 

Hvorledes man skal bære sig 
ad ved Anvendelsen af Hdt Tid 
og Arbejde for at holde Rotterne 
nede, skal blive omtalt i en senere 
Artikel. (Fisch. Zeit.) 

Riedel, 
Saselbek, Bergstedt. 

fgstfiskeri! 
-0-

Nogle Bemærkninger om, 
hvad Sportsfiskeren har at iagt

tage ved Fiskevandet. 

(Sluttet.) 

Forinden jeg forlader Themaet 
om Fiskens "Drilling/4, skal jeg 
endnu tilføje følgende: De for
skellige Fisk har hver deres ejen-



553 FerskYulldsliskeribladet 554 

dommelige Maade . at kæmpe paa. 
Laksefiskene er saaledes mere ele
gante og lynsnare i deres Bevæ
gelser, medens f. Eks. Gedden er 
mere klodset og brutal, hvorfor 
hver af de forskellige Fisk maa 
"drilles" paa den Maade, der pas
ser for deres Ejendommeligheder. 
Søger en Fisk saaledes nedad 
imod Bunden for at bore sig ned 
i Grøden, maa man straks hæve 
Stangens Spids. Søger Fisken 
derimod opad imod Overfladen for 
om muligt at slaa sig løs der, 
maa man sænke Stangens Spids 
ned imod Vandets Overflade for 
at bringe Fisken til at synke ned 
i Vandet. En Ting maa man dog 
saavidt muligt passe paa, og det 
er, at Stangen holdes i en ret 
Vinkel med Linen, thi ellers kan 
man ikke let beholde den fornødne 
Føling med Fisken. 

Er der ikke en Sand- eller Grus
banke i Nærheden, hvor man kan 
bringe Fisken til at grundstøde 
paa den af mig foran omtalte 
Maade, vil der dog som Regel i 
Nærheden findes et eller andet 
Sted, hvor Bunden skraaner jævnt 
op imod Bredden, og der vil man 
som Regel kunne bringe Fisken 
til i det mindste at ligge fast med 
Underkæben. Derfor bør enhver 
kyndig Fisker, saasnart en Fisk 
hugger i Agnen, ved et hurtigt 
Blik undersøge Omgivelserne og 
derefter lægge sin Angrebsplan. 
Skulde der, hvad dog sjældent er 
Tilfældet, ikke være noget Sted, 
hvor han vil kunne lande Fisken 
og bringe den til at tage Grunden, 
men Vandet er dybt lige til Aa
bredden, kan Fiskeren dog hjælpe 

, sig ved at føre den udmattede 
Fisk, f. Eks. en Stalling, lige ind 

til Aabredden, saa den støder 
med Snuden imod denne, hvor
efter han lægger Stangen fra sig, 
griber fat i Linen og holder Fisken 
fast i denne Stilling, indtil han 
kan naa den med Haanden, eller 
varsomt og forsigtigt hæve den 
op af Vandet, saa at den ikke 
kommer til at støde imod noget. 
En Fisk, der er anbragt i denne 
Stilling, kan kun gøre meget svag 
Modstand, og der er næppe Fare 
for, at den kan slaa sig løs, saa 
længe den i alt Fald har Snuden 
trykket ind til Aabredden. Under 
sin Kamp med Fisken gør man 
som sagt rettest i, saavidt muligt, 
at føre den nedad Strømmen, hvis 
den ikke, hvad dog ofte sker, af 
sig selv søger nedad denne. Det 
er nemlig en Kendsgerning, at en 
Fisk, der føres nedad med Strøm
men, langt hurtigere udmattes end 
omvendt. 

- Stundom er Naturforholdene 
saaledes, at et passende Landings
sted ikke findes nedad, men opad 
imod Strømmen; i saa Tilfælde 
maa man naturligvis føre Fisken 
opad, til man naar Landings
stedet. 

En gammel Lystfisker. 

Blandede Meddelelser. 
-0-

'('il Aalefiskere ved de danske 
Aaer. Da jeg har bragt i Erfa
ring, at der endnu er mange af 
vore Videnskabsmænd, der tvivler 
paa, at Aalen om Foraaret gaar 
u d af vore ferske Vande (A aer og 
Bække) og i n d i vore Aaer og 
Bække om Efteraaret, vilde jeg 
meget gerne bede de Fiskere, som 
fanger Aal i vore ferske Vande, 
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om at sende mig et 5 Øres Brev
kort med Svar paa følgende to 
Spørgsmaal: 

1) Fanger De Aal for Op
gang fr a Havet om Ef ter
aaret? 

2) Fanger De Aal for Ud
gang til Ha vet om Foraaret? 

Da dette Spørgsmaal har stor 
Interesse for os, vilde jeg gerne 
have saa mange Besvarelser som 
muligt og have dem snarest mu
ligt. 

Som Tak for Deres ffiejlighed 
og Porto skal jeg gratis sende 
Dem min Bog om Aalens Van
dringer. 

Husk at sende Deres Adresse. 
Ærbødigst 

P. Cl/L Knudsen, 
Kjellerupsgade 23, Aalborg. 

RedaktionentiUøjer: 
Fiskere ved Sø og Vandløb samt 

Dambrugere eller Fiskemestre, som 
sidder . inde med Erfaringer an
gaaende Smaaaals Vandringer, be
des ogsaa meddele disse til Hr. 
Lærer Knudsen. 

Opdræt af større Bækørreder i 
·Haugaards Kultur. 4-Somre gamle 
Bækørreder, Ferskvandsørred, ikke 
Krysning af Forel- og Havørred, 
viste efter U dfiskningen at have 
naaet en V ægt fra 2 til 6 Pund. 
Der er i Sommer anvendt 51

/ 4 Pd. 
Foder til hvert Punds Tilvækst. 
Disse Fisk er naturligvis de bedste 
Eksemplarer, der i sin Tid er ud
søgte blandt mange Tusinder af 
Bækørred-Sættefisk i Fiskeriet, og 
de har derfor ogsaa leveret en 
særlig kraftig Yngel. 

Denne Bækørred paa 2 Pund og 
mere er lettere at sælge og betales· 

ogsaa med højere Priser end større 
Fisk af Regnbuer. 

Udfiskningen af de nævnte Bæk
foreller er foretaget for ikke længe 
siden .. 

Fiskerifagskole i Salzburg. For 
kort Tid siden forhandledes der 
i Salzburger Landdag et Projekt 
angaaende Oprettelse af en Fiskeri
fagskole ved en af de Alpesøer, 
der tilhører Landet Salzburg. 

- Oprettelsen af en Fiskerifag
skole med længere Undervisning's
varighed vilde faasærlig stor Be
tydning paa den paagældende 
Plads. Der blev besluttet at for
handle med Landbrugsministeriet 
angaaende Dækningen af Omkost
ningerne. 

Oprettelsen af denne Fiskerifag
skole paa en i Undervisningsøje
med ligefrem ideal Plads, omkran
set af de herlige Alpesøer, vilde 
betyde et overordentligt Frem
skridt for Hævelse af det øster
rigske Søfiskeri. (Allg:Fisch. Zeit.) 

Fiskerivæsnet f Schweiz. IFL 
Fiskeriberetning for Aaret 1907 
har der i dette Aar været ansat 
189 Fiskeriopsynsmænd, der til 
visse Tider har været støttede af 
18 Medhjælpere. Opsynsmænde
nes Løn, Dagløn og Rejseomkost
ninger beløb sig til Frc. 77,781,63; 
Forbundet udbetalte Kantonerne 
Halvdelen af denne Udgift. Til 
Udryddelse af skadelige Dyr for 
Fiskeriet udgav Kantonerne Frc. 
2,093,30, hvoraf Forbundet betalte 
Frc. 817,99. - Der blev i Aarets 
Løb indlagt 70,762,300 Stkr. Æg 
i Kl ækkeanstal ter, deraf vandtes 
59,885,700 Smaafisk, af hvilke, til- ,. 
ligemed 17,775 Sommers- og Aars-
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fisk, 59,332,600 Stkr. blev satte i 
offentlige Vande under officiel 
Kontrol. 

Til Klækningen af disse udsatte 
Fisk ydede Forbundet et Bidrag 
paa Frc. 27,945. 

(Allg. Fisch. Zeit.) 

liskemarkedet. 
-0-

Aa! 
L II.k s 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København, 17.-21. Novbr. 
35-60 Øre pr. Pd. 
75 ~ 125 
40;-60 
20-80 

300-450 ø. pr. 100 Stk. 

Bedi n. 16. til 21. Novbr. 
(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, 
Sandart 
Sandart, store, 
Sandart, mellst., 
Sandart. smaa, 
Aborre 
Aborre. smaa, 
Foreller, Slllaa, 
Suder 
Suder, store, 
Suder, store, melIst., 
Suder. melIst .. 
Suder, smaa, melJet., 
Brasen 

65-89 Pf. pr. Pd. 
56-68 

114-118 -
100 

]20-140 -
l:l9 

69-82 
46 

50-64 
90-104 -
93-95 -
82-102 -
80 92 
95-111 -
32-58 

Aa!, store, 
Aa!, store, melIst., 
Aa!,' mellet .• 
Karunse 
Karpe 

90,-100-
80-97 
78-94 
47-71 
60-70 

Hamborg, HJ.-2!. Novbr. 
Ispakkede Fisk: 

Aborre, store, 29- 34 Pf. pr. Pd. 
Aborre, smaa, 131/ 2-22 
Sandart, store, 116 
Brasen, store. 201/ 2-88 
Brasen. smaa. 
Gedde. store, 
Gedde, srnaa. 
Laks 
Laksforeljer, store, 
Laksforeller, srnaa, 
Foreller, store, 
Foreller, smaa, 
Aa!, store, 
Aal, amaa, 

9-20 
88-62 
14-',2 
98-110 

103-198 
110-118 
100-194 -
90-125 -
51-70 
81-94 -

Annoncer. 
-0-

1iskef~der . 
Der kan nu i Reglen daglig 

faas frl!iikfanget Fiskefoder a 3 
Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
pr. Pund fra 

1rgseriet "f i m f j o r d e n", 
Glyngøre. 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 ,Kr. samt 20 Øre for et Lov
eksemplar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

... , den ................. 190. 

Navn: ., Stilling: 

NB. 
Postadresse: 

K u p u n e Il lJedes i udfy!tlt St~lIa tilsendt Forcningens FOl'mfUld, Hr. Ca·dl. 
Bie i Hobro eller til .BIadets Kontor i GjelbalJe l' e Il g C r o l' s e 1\ ri e Is e r bedes 
dog adt'esserede til Foreningens K[L~serlr. ltr. Sagfører .Jul ~ors, Hib.,. 
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?ladsen som 1iskemester I 
bliver ledig 1. Novbr. ved Dolle- I 
rup Mølles Damkultur, I 

Fabrikant A. P. .Jensen, 
Mathiasgade, Viborg. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sætte:ftsk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
.:ftsk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Sættesuder. 
, Ca. 6000 Stk., 4-7 Tm. lange, 
ikke fodrede, ønskes solgt i inde
værende ·Maaned. Tilbud til 

Lellinge Fiskeri pr. Køge. 

leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sætte:ftsk af Bæk·, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Portionsørred, 
større 8rred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielsen, 
Fredericia. 

1JIJF' Telefon Nr. 114 .... 

Pisk~ri~t i Vamdrun 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sætte:ftsk 
af ø r r e d samt Sætte:ftsk af 
__ Karper og Suder ...... 

Portionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens nærmeste 
Statsbanestation. Kon
tant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3~ 

Trykt i ,Kolding Folkeblad". BOljlrykkeri, KOlding. 
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~~ I deres Udvikling, i hvilket de om-
, I plantes fra Bristol Kanalen og til 

Indmeldelse i tyske Indlandsvande, kan taale 

"lerskuandsfiskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

. eller et Medlem af Bestyrelsen. 

Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 
Aarsabollnement paa Bladet 

denne Omplantning, og hvor stor 
en Part af den indplantede Aale
faring, der opvokser som Hanaal, 
der driftslig kun giver et ringe 
U dbytte, og om disse er kendelige 
paa en ringere Størrelse, da de 
ved Importen i saa Fald ved Sor
tering kan udskydes. 

kan tegnes paa alle Postkontorer. Som ogsaa omtalt i forrige Nr., 

Pris 4 Kr. har disse 'Forsøg den største In
med Tillæg af Postpenge. 

Den gule Aals Vandringer. 
-0-

Vi har i forrige Nr. omtalt det 
Forsøg, der i Tyskland er gjort 
paa at indføre og indplante Aale
faring fra Bristol Kanalen, og vi 
har anført, hvilken overordentlig 
Betydning Sagkyndige paa Fiske
riets Omraade tillægger en saadan 
Indplantning for rationel Drift og 
Udnytning af tyske Vande, navn
lig de talrige tyske Søer. 

TransportvanskeIighederne me
nes at være overvundne, og der 
staar hovedsagentlig nu kun til
bage at faa undersQgt, hvorvidt 
Aalefaringen paa det Stadium af 

teresse for os, da vi ogsaa her 
omgaas med Tanken om at ind
føre og indplante Aalefaring fra 
U dIandets Vande, for maaske ad 
den Vej navnlig at ophjælpe vort 
Søfiskeri. Det lader imidlertid til, 
at der skal foretages flere Under
søgelser endnu, end Tyskerne 
tror. 

Hr. Lærer K n u d s e n er nemlig 
her i Bladet fremkommen med 
nogle Oplysninger og i Henhold 
til disse søgt at bevise, at den 
gule Aal foretager regelmæssige 
Vandringer op og ned ad vore 
Vandløb Foraar og Efteraar. _ Er 
dette Tilfældet, bliver det jo et 
Spørgsmaal, hvorvidt Fiskerne ved 
S,?er og Vandløb vil faa et U d
bytte af en saadan Indplantning, 
der svarer til det Arbejde og de 
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Omk<;>stninger, der er forbundet 
med Indplantningen, og om det 
ikke til syvende og sidst vil vise 
sig, at det er Fiskerne' ved Aa
mundingerne og Fjordene, der hø
ster den største Fordel. ' 

Foretager den gule Aal de om
talte regelmæssige Vandringer, 'vil 
en Indplantning af Aaleyngel i 
vore ferske Vande nemlig have til 
Følge, at der i langt højere Grad 
end nu maa gøres noget for at 
lette disse Vandringer i Vandlø
bene, dersom der da skal naas et 
gunstigt Resultat af Indplantnin
gen. Saadanne Forholdsregler vil 
som oftest ikke være helt billige. 
Og saa vil det, som sagt, maaske 
vise sig, at de, i hvis Vande Yng
len er indplantet, og som freder 
om den og sørger for at lette dens 
Op- og Nedgang, faar den mindste 
Part af Udbyttet, som derimod i 
høj Grad vil tilfalde Fiskere ved 
Aamundingerne og Fjordene, Der
'for skal vi naturligvis alligevel 
indplante Aaleyngel i vore ferske 
Vande. Men Forholdet, vil dog 
saa blive, at det navnlig bliver 
Fjordfiskerne, der faar den største 
Interesse i Indplantningen; og faar 
disse Hovedparten af Høsten, turde 
det vel ogsaa være et billigt For
langende, at de forholdsvis tog 
Del i Arbejdet og Omkostningerne 
ved Sædlægningen. 

Det er altsaa af 'stor Interesse 
at faa undersøgt, hvorledes det 
forholder sig med den gule Aals 
Vandringer. Vi bringer i Dag to 
Indlæg i Sagen. Det første er ta· 
get fra "Dansk Fiskeritidende" , 
det andet er sendt til nærværende 

. Blad. 

Nye Jlaleundersøgelser. 
-o-

P. Cllr. Unudsen: Vor alminde· 
lige Aal (Anguilla vulgaris) og 

dens Vandringer. 
A'aJborg. Magnus A, Schut,z's For· 

lag, 1908, 

I. 
Det maa jo nu betragtes som 

fastslaaet, at de voksne, blanke 
Aal, der om Efteraaret forlader 
vore Kyster, søger ud mod Yngle
pladserne i Atlanterhavets dybe, 
salte og varme Vand, og at de 
Sværme af Glasaal, som 'ved For
aars tide søger ind til vore Kyster 
og tildels ind i vore ferske Vande, 
tilbagelægger den samme Vej
længde, blot i omvendt Retning. 
I Mellemtiden mellem disse . to 
Vandringer opholder de sig som 
gule Aal i vore ferske eller salte 
Vande. 

Om de gule Aal handler Hr. 
Knudsene lille Skrift, som hæv
der, . at og~aa disse foretager 
ganske regelmæssige Vandringer. 
Dog taler Hr. K. kun om de gule 
Aal, der som unge (Glasaal) har 
søgt op i Ferskvand. 

Der foreligger fra Fiskere ved 
visse vest jydsk e Aaer (Varde, 
Sneum og Ribe Aa)' Meddelelser 
om, at der bm Efteraa'ret fanges 
faa (eller ingen) udvandrende 
Blankaal, men derimod en Mængde 
gule, som vandrer op fra Havet. 

Hr. Knudsen har nu undersøgt 
Spørgsmaalet om gule (Fersk
vands-) Aals Vandringer ved at 
udsende Spørgebreve til ca. en 
Snes Fiskere og Fiskerifogder 
(mest boende ved Aaerne - baade 
paa Sjælland, Fyen, Lolland og i 
Jylland). Det fremgaar af Skrif-
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tet, at Hr. K. bl. a. har spurgt, 
om vedkommende satte Ruser for 
Opgang fra Havet om Efteraaret. 

Hovedindholdet af de indløbne 
Svar meddeler Hr. K. i to Sætnin
ger, som .er Skriftets Kærne: 

1) "Der fanges om Efteraaret i 
vore Aaer ikke mange Blank
aal, og i mange af vore Aaer 
fanges der saa at sige ingen 
Blankaal (f. Eks. Vardeaa, 
flere Smaaaaers Udløb i Ran
ders Fjord osv.)" 

2) "Hvert Foraar (i April og Maj) 
vandrer de gule Aal ud i Ha
vet, og hvert Efteraar (i Slut
ningen af August, September 
og Oktober) vandrer de gule 
Aal igen ind i Aaerne." 

En oprindelig i "Aalborg Stifts
tidende" af Hr. K. skrevet Artikel 
om dette Efteraarsfiskeri i Varde 
Aa findes i "D. F. T." for 26. Okto
ber 1908, Nr. 43. 

Paa Grundlag af de to Hoved
sætninger søger Hr. K. da at be
svare de Spørgsmaal: Hvornaar 
gaar da de blanke Aal, som i 
Efteraarsmaanederne vandrer langs 
vore Kyster - naar gaar de da 
ud af Aaerne, Bækkene o. s. v.? 
Og Svaret "ligger ganske nær": 
"Naar de fleste gule Aal søger ud 
i Havet om Foraaret, saa vil selv
følgelig den Del af disse gule Aal, 
som det paafølgende Efteraar er 
blev en til Blankaal (kønsmoden 
Aal), straks, naar Efteraaret mel
der sig, og Mørket indtræffer, gaa 
mod Nord langs Kysterne ud mod 
Ynglepladserne. Hvorfor skulde 
de ogsaa først returnere, op i Aa
erne og saa straks efter gaa ud 
igen. Det vilde være spildt Ulej
lighed." - - Da man jo "som 
bekendt hele Sommeren igennem 

kan fange gule Aal (paa Kroge) 
i vore Aaer," indrømmer Hr. K., 
"at ikke alle gule Aal gaar ud om 
Foraaret. " "En Del af de udvan
drede gule Aal bliver vel ogsaa 
om Sommeren i Aa- og Fjord
mundingerne." Det er disse, der 
ved deres Udvandring om Ef ter
aaret som blank Aal giver Anled
ning til, at der - selv efter Hr. 
K.s Mening - kan fanges Blapk
aal i vore Aaer og Fjorde. Dog 
tillægger Hr. K. dette Fiskeri (alt
saa ogsaa Blankaalsfiskeriet i vore 
Fjorde) meget ringe Betydning: 
". : .. gaar jo en Del ud af Fjor
dene og Aaerne om Efteraaret, 
men ikke mange, idet Fangsten 
af Blankaal i Sammenligning med 
Fangsten af gule Aal paa denne 
Aarstid er ganske forsvindende." 
Hr. K. anfører en Statistik fra 
Mariager Fjord for Aarene 1904 
-07, der viser, . at næsten alle de 
der fangede Aal var gule. 

Hr. Knudsens Mening er ,med 
andre Ord denne: Der vandrer 
om Efteraaret ingen (eller faa) 
Blankaal ud af vore ferske Vande, 
og Grunden er den, at vore ferske 
Vandes Aal (eller de fleste af dem) 
om Foraaret som gule Aal vandrer· 
til Havet. - Denne Antagelse staar 
i skarp Modstrid med den gængse: 
at vore ferske Vandes Aal først 
vandrer ud, naar de er blevet 
blanke; den maa betragtes som 
det egentlige nye i Hr. Knudsens 
lille Skrift, og uden hvilket dette 
næppe vilde være fremkommet. 

Skriftet har den Betydning, at 
det mulig kan bidrage til et for
øget Rusefiskeri efter indvandrende 
gule Aal om Efteraaret (og ud
vandrende om Foraaret) ved vore 
Aaers Udløb og i deres nedre Løb. 
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Men dermed er og~aa sagt alt 
det gode, der kan siges om denne 
Pjece. Hr. Knudsens Undersøgel
ser er saa m a n g e lf u 1 d e, at det 
er ganske u ti Il a d e li g t alene paa 
dem at grunde saa vidtgaaende 
Slutninger, der - om de vandt 
Tilslutning - vilde omkalfatre det 
sunde Princip for vort Ferskvands
Aalefiskeri, som nu er i Færd med 
at naa fra Videnskab ud i Praksis: 
Indplantning af unge Aal i vore 
ferske Vande, hvor de lades i Ro, 
til de som udvandrende Blankaal 
selv gaar i det Fangstredskab, der 
spærrer dem Vejen, 

Hvor mangelfulde Hr. Knudsens 
Undersøgelser er, vil fremgaa af 
følgende: 

1) Blankaalsfangsten i vore Fjorde 
og ved deres Mundingen kalder 
Hr. K. "ganske forsvindende i 
Sammenligning med Fangsten 
af gule AaI paa denne Aars
tid. Mulig er det saadan i 
den i Pjecen omtalte Mariager 
Fjord; Fiskeriet der kender 
jeg ikke. Men jeg vil hen
stiBe til Hr. Knudsen at spørge 
Fiskerne ved Issefjord, Lim
fjord (Oddesund og Thybo
røn!), Nissum og Ringkøbing 
Fjorde; Rusefiskeriet i Ef ter
aarets mørke Nætter vil vist 
næppe nogen, der kender det 
af Selvsyn, falde paa at be
tegne, som Hr,' K. har gjort 
det. ' 

2) Der eksisterer for Hr. Knud
sen tilsyneladende ikke andet 
Ferskvand i Danmark end 
Aaer og Bække. Søerne, som 
dog er vore største Fersk
vandsarealer, nævnes end ikke. 
Aalefiskeriet i vore Søer og i 
de Aaer, der afvander dem, 

er dels et Fiskeri efter gule 
Aal, der drives hele Aaret, 
dels et Fiskeri efter udvan
drende Blankaal i Høst og 
Efteraar. Dette sidste kaldes 
i "Beretning om Ferskvands
fiskeriet 1907": "den værdi
fuldeste Del af AaIefiskeriet," 
og at dette Blankaalsfiskeri 
giver klækkeligt Udbytte, vi
ser en Oversigt over Fiske
riet i vore ferske Vande, som 
findes i ovennævnte Beret
ning (trykkes i Fiskeriberet
ningerne). - J eg vælger tre 
Eksempler fra Fiskeriberetnin
gen: 
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Størsteparten af disse mange 

AaI er blanke; de er fangede i 
Aalekister. 

3) Hr. Knudsens Mening om 
Fangsten af Blankaal i vore 
Aaer og Bække er udtalt i 
hans ovenfor citerede først"e 
Hovedsætning. Hertil maa nu 
bemærkes: 

a) at de fleste af vore Vandløb 
er temmelig smaa og har et 
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lille Opland. De kan da ikke Hvad jeg i disse tre Punkter 
byde saa graadige Rovfisk har sammenfattet viser, hvor mis
som Aalen megen Næring, visende Hr. Knudsens ' første Ho
hvorfor Mængden af disse - vedsætning om Blankaalsfiskeriet 
sammenligqet med Mængden i vore ferske Vande maa siges at 
ved vore Kyster maa være I være. Og det gaar ikke bedre 
meget ringe. Vore Vandløb med hans anden Hovedsætning. 
kan derfor ikke producere, hvis den skal udstrækkes til vore 
store Mængder Blankaal, om~ ferske Vande som Helhed. Dette 
end de stedvis (E. Eks. i Ring- skal jeg nu vise i et fjerde og 
købing Fjord) yder deres t y- sidste Punkt. 
delige Bidrag til Blankaals- 4} Der foreligger ikke om vore 
fiskeriet i };~jordene; .ferske Vande s o m H e l h e d 

b) at kun en ringe Del af de fra Oplysninger, der' tyder paa 
Aaerne udvandrende Bl~nkaal I en regelmæssig lJ dvandring 
naar ud til Udløbet i Havet. om Foraaret af deres gule 
Som bekendt findes ved de A al. Sommeren igennem er 
fleste af vore Vandløb Vand- der gule Aal i dem, og intet 
møller med Aalekister, der tyder piia, at der er færre 
spærrer dem Vejen - de fan- end om Vinteren. Det følger 
ges i Aaerne som ved lJdlø- da af de under Punkt 1-3 
bet fra Søerne. nævnte Mangler i Hr. K.s 

De Blankaal, der fra vore Undersøgelser, at hans Paa-
ferske Vande naar ud til Aa- visning af de gule Aals Van-
ernes Udløb, er da væsentlig dringerkun kan gælde en 
de, der som gule har opholdt saare begrænset Del af vore 
sig i Aaløbet neden for den' ferske Vande, nemlig vore 
Udløbet nærmeste Spærring; Aaers Udløb og de nærmest 
følgelig kan det ikke blive tilgrænsende Dele af Aaløbet 
mange. Hvis nu de Fiskere med de Tilløb, der munder 
og Fiskerifogder, Hr. k. har paa denne Strækning. Naar 
spurgt, bor ved eller i N ær- der da stedvis (som i Varde 
heden af Aaernes"Gdløb (og Aa med dens Tilløb Toftnæs 
jeg har af Pjecen faaet dette (Alslev) An) foregaar en vir-
Indtryk), kan de' umulig fange keJig Masseindvandring af gule 
mange udvandrende Blankaal.Aal paa dette lille Omraade, 
Men de er da efter det er den eneste mulige Forkla-
ovenfor anførte heller ikke ring den, at det er en Del af 
de rette sagkyndige i Spørgs- den talrige Aalebestand ude 
maalet om vore ferske Van- ved Kysterne, der foretager 
des AaI og deres Vandrin- disse Vandringflr. Disse Van-
ger. dringers "Gdstrækni.ng er 

Hr. Knudsen burde i .denne saaledes meget lidt omfattende. 
Sag have sendt sine Spørge- Og A n t a 11 e t af de gule Aal, 
breve til Ejerne af vore Vand- der fra Hav (lg Fjorde træk-
møller. ker op i Aaerne for at over-
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vintre hovedsagelig i N ær
heden af Udløbet er for
svindende i Forhold til An
tallet af dem, der overvintrer 
ude ved Kysterne; hvor tal-

. rige 'disse sidste er, viser 
Aalestangningen fra Isen ved 
vore Kyster tilfulde. 

Naar Glasaalenes Sværme om 
Foraaret naar vore Kyster, slaar 
Hovedmassen af dem sig til Ro i 
det salte eller brakke Vand og 
vokser op til Blankaal her, .hvor 
der især i Aalegræsset by
des dem rigelig Føde. Et langt 
ringere Antal søger op i fersk 
Vand og fordeler sig om ikke 
uovervindelige Hindringer spærrer 
dem Vejen - . overalt i Vandløb, 
Søer og Damme, hvor de vokser 
op, til de som blanke AaI atter 
vandrer ud. 

Saaledes er Forholdet, og er 
end rimeligt at antage, at en Del 
af de gule AaI i vore Vandløbs 
nedre Dele foretager Vandringer 
ud af Vandløbene (og atter op 
igen), kan de dog kun udgøre en 
ringe Procentdel af de af Hr. 
Kn udsen om tal te vandrende 
gule AaI. Disse er Aal ude 
fra Kysterne - og deres Van
dringer kan ikke bruges som Be
vis for de af Hr. K. opstillede 
Teorier om regelmæssige Vandrin
gtr af vore ferske Vandes gule 
AaI. 

Hr. Knudsen bør, hvis han atter 
vil skrive om Aalene, anstille nøj
agtigere Undersøgelser og være 
varsommere i sine Slutninger; disse 
Fisks Levevis er det saare vanske
ligt at faa Rede paa. 

K. J. Gemzøe. 

Til )fagister . Gemzøe. 
-0-

For ca. 3 Maaneder siden sendte 
jeg til "Dansk Fiskeritidende" et, 
Eksemplar af min Pj ece om den 
gule Aals Vandringer. Først nu 
er Anmeldelsen kommen, og den 
er af Magister Gemzøe. Da samme 
Magister ret ofte har skrevet om 
Aalen, og da hans Teorier staar 
i Modstrid med mine, er det 
ganske naturligt, at Hr. Gemzøe 
optræder som kritisk Anmelder. 
Hr. Gemzøe har nemlig paa Tryk, 
som man siger, været med til at 
udbrede den Opfattel~e, at Glas
aalen forbliver i vore ferske Vande 
fra dens Indgang som GlasaaI til 
dens Udgang som BIankaal. J eg 
har aldrig set noget Bevis for 
denne Paastand. Har De ført no
get saadant?? 

Hr. Gemzøe kalder mine Bevi
ser for mangelfulde og unøj
agtige. Jeg har i min Pjece ved 
Hjælp af et sagligt Bevis (ca. 20 
Mænds Underskrifter og Selvsyn 
- jeg kan godt skaffe 40 Under
skrifter) godtgjort følgende Fakta: 
a) Der fanges i vore ferske Vande 

en Mængde gu I e A al for 
Indgang om Efteraaret. 

b) Der fanges i vore ferske Vande 
en Mængde gule Aal for 
U dgang om Foraaret. 

c) Fangsten af Blankaal i vore 
ferske Vande er ganske for
svindende i Sammenligning 

, med Fangsten af gule Aal i 
de ferske. Vande. 

Hvis De nu, Hr. Gemzøe, vil mod
bevise dette, saa maa De møde 
med mindst 40 Mænds (Fiskere og 
Fiskerifogders) Underskrift paa, at 
ovenstaaende mine 3 Sætninger er 
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forkerte. Saa maa jeg bøje mig, : vil modbevise det ved at nævne 
men heller ikke før. Dog maa nogle Tal, som angiver Fangst af 
disse Fiskere og Fiskerifogder alle Blankaal ved ferske Vande. 
bo ved ferske Vande. Hr. Gem- Disse Tal ser saalede3 ud: 
zøe paastaar, at Fiskere og Fiskeri- 1904-05 1!l05-06 1906·07 
fogder ikke er sagkyndige i dette I . Pd. Pd. Pd. 

3,900 5,200 4,357 Spørgsmaal. Sandheden er vist.; Henne Mølle 
den, at de er klogere pall Aalens ,I Ved Ry og 
Vandringer, end baade De og jeg Mos Sø .. 14,300 10,500 12,200 
er. Hr. Gemzøe paastaar, at mine Esrom Søs 
Teorier staar i Strid med den Afløb... 11,870 7,000 6,050 

gængse Opfattelse. Maa jeg Mine Tal for Fangst af gule 
spørge, om de derfor er forkerte? Aal i Mariager Fjord ser saale-

For Resten ser Hr. Gemzøes des ud = 

logiske Slutninger saaledes ud: 1904: 177,578 Pd. 
Naar Hr. Knudsen i sin Pjece 1905: 115,000 
ikke har nævnt Søerne, saa ved 1906: 133,050 -
Hr. Knudsen ikke, at der findes 1907: 220,000 ~ 
fersk Vand i dem. Hr. Gemzøe Har jeg ikke, naar De læser 
glemmer, at Søerne i denne For- dette, Lov til at sige, at Deres 
bindeIse udgør et Led af vore Tal er f o r s v i n d e n d e i Sam
Aaer, da kun de Søer, der har menligning med mine?? 
Afløb, har Interesse for Beviset. - J eg er endog i Stand til at 
Endvidere slutter Hr. Gemzøe saa- nævne mange flere Tal, men de 
lunde: Naar Hr. Knudsen i sin skal senere komme frem. Jeg har 
Pjece ikke har nævnt Ejere af nemlig mine Garn ude over hele 
Vandmøller, saa har han aldrig Landet, og jeg haaber paa god 
talt med dem om dette Spørgs- Fangst, navnlig af gule Aal. .. 
maal. I Sandhed en dristig Slut- Skulde De ikke kunne sige mig 

. ning. Hr. Magister, om de Aal, De næv-
J a, ogsaa fra anden Side har ner med disse Tal, er fangede for 

jeg Stof liggende, som absolut Udgang eller Indgang?? - Nu 
taler i min Favør. - Naar Hr. venter jeg Beviserne: Over 40 
Gemzøe mener, at jeg kun har Fagmænds Udtalelser. Lad 
henvendt mig til Fiskere og Fi- os saa holde os til Sagen. 
skerifogder i Havets Nærhed, da Aalborg, den 29. November 1908. 

maa jeg besvare dette absolut be- Ærbødigst 

nægtende. Til Slut maa jeg vise, P. Cllr. Knudsen, 
hvorledes Hr. Gemzøe uden at Kommunelærer. 

vide det kommer til at give mig 
Ret. J eg har paastaaet, at Fang
sten af Blankaal i fersk Vand er 
ganske forsvindende i Sammenlig
ning med Fangsten af gule Aal i 
fersk Vand. - Dette er for Hr. 
Gemzøe det værste Punkt, og han 

Barnsø, 
som ligger vest for Varde og i 
Nærheden af Vrøgum St., er en 
lille Klitsø i Lighed med de mange 
Smaasøer langs Jyllands Vestkyst. 
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Paa Initiativ af Ferskvandsfiskeri
foreningens Bestyrelse og Hr. Plan'
tør Madsen, Vrøgum, blev denne 
Sø, ca. 30 Tdr. Land, tørlagt for 
at udfiske og udrydde den deri 
værende Fiskebestand, Gedder og 
Aborrer, og for at forsøge andre 
Fiskearter. 

Vinteren 1905-06 blev Søen 
atter opstemt, efter at den Smule 
Vand, der fandtes i Grøften op 
gennem den tørlagte Sø, . omhyg
gelig flere Gange blev efterset for 
at være forvisset om, at ingen 
Smaagedder eller Aborrer blev til
bage. Af det efterfølgende vil for
staas, at det ikke er lykkedes at 
udrydde hver eneste FiskesjæL I 
Foraaret 1906 indsattes 2000 Stkr. 
Ørredfisk af Regnbuer, Bækørred 
og nogle Krydsninger af Bæk- og 
Havørred; endvidere· 2000 Stkr. 
Karper, 1000 Stkr. Suder og en
kelte Smaahelt; altsammen aars
gamle Fisk. 

Nu, den 27. Novbr. d. A., .alt
saa efter 3 Somres Forløb, ud
fiskedes Søen og gav til Resultat: 
60 Ørreder a Pd. pr. Stk., ca. 
2000 Pd. Karper og Suder, Gen
nemsnitsvægt 1 Pd., ca. 500 Pd. 
AaI, 12 Stkr. Gedder indtil 7 Pd. 
pr. Stk., et Utal 2 sommer- og 1 
sommergamle Gedder og sommer
gammel Aborreyngel, og endelig en 
halv Snes Stkr. store Brasen, der 
var indsatte for at afgive Yngel 
til Føde for Ørrederne. 

Af Ørrederne . var Krysningen 
af Hav- og Bækørred kraftigst og 
bedst i Huld. En mindre Part af 
Karperne var befængte med Skim
melsvamp. Suderne saa absolut 
bedst ud og havde en Vægt til 
op mod et Pund. 1 Helt fange
des paa· ca. 1 Pd.;· den var lang-

strakt og smal, ikke meget fed. 
Derimod var de store Gedder 
smækfede, men de havde jo ogsaa 
delikateret sig med Ørredkød. 

Aalene maa vel være vandret 
ind i Søen ad den nu oprensede 
Kanal, hvor der nu fandtes saa 
meget Vand eller fugtig Bund, at 
Aalefaringen har kunnet trænge 
op og ind gennem Tud og· Munk, 
hvor de er gaaet gennem Risten 
eller oven over Indskudsbrædderne 
og ilid i Søen. . Der var Aal af 
alle Størrelser fra 1- til 3-somrige 
og enkelte ældre AaI. Det mær
kelige var, at en Part af Smaa
aaIene var blanke Aal og en større 
Part gule AaL . Er disse smaa, 5 
Tm. lange, Blankaal Hanaal? -
De større BJankaal, som forefand
tes, forskriver man jo straks hen 
under Rubriken: Blankaal færdig 
til Udvandring. Alle smaa og 
større gule AaI betragtes hørende 
til de, som endnu ikke har faaet 
Rejsedragten paa. Det er ikke fri 
for, at de smaa blanke Aal 
ogsaa leder Em til at sige: mon 
det ikke er bare Teori altsammen, 
det vi ved om Aalens Vandring i 
ferske Vande. 

Under Udfiskningen var vi ikke 
belavede paa at modtage saa 
mange AaI. En to Speddyb, tør 
Sandgrav blev disse Aals forelø
bige Opholdssted. Fra denne Grav 
kunde de ikke desertere; men al
ligevel led Aalene for meget af 
Sandet ved at sno sig om mellem 
hverandre. Det var for haardt for 
Huden. Ved næste Udfiskning 
maa for AaIenes Vedkommende 
træffes Foranstaltninger for Opbe
varing og Forsendelse af større, 
mindre Aal og SætteaaL 

De faa Snegle, som forefandtes 
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i Søbunden, bavde et mere end 
almindelig tyndt og skørt Hus. 

Fiskene staar i Huller og Grøf
ter ved Søen og er endnu ikke 
solgte, da dette skrives. Vi skal 
senere aflægge et Regnskab over 
Forsøget. 

Efter Hr. Formand Bies Tilskyn
delse skal vi meddele, at ihvorvel 
det var bestemt paa Bestyrelses
mødet, at U dfiskningen skulde ske 
til Efteraaret 1909, maatte desuag
tet Barnsø udfiskes, fordi Plantør 
Madsen, Vrøgum, efter en første 
Ordre allerede havde sæn
k e t Søens Vandstand saa meget, 
at FaJ;en var størst ved at undlade 
Udfiskning nu. 

I Blandede Xeddelelser. 
-0-

Fra Formanden for _ E k s P o r t
Udvalget har vi faaet Medde
lelse 9m, at Eksport-Udvalget har 
afbrudt Forbindelsen med "E k s
port-Compagniet" i Vejle. 

Aaleyngelsimporten fra England. 
Fiskerne ved NedreeIben frygter 
for, at den for kort Tid siden fore
tagne Aaleyngelsimport, som mu
ligt ogsaa i paafølgende Aar vil 
blive gentagen i større U dstræk
ning, skal blive til Skade for deres 
Forsendelse af Aalesættefisk. I 
denne Sommer skal der efter en 
Beretning i "Hamburger Nachrich
ten" fra Altenwarder og Nedre
eiben være sendt 11

/ 2 Million Aal 
til en Værdi af 15,000 Mk. til Ud
sætning i Indlandet. 

"AUg. Fisch. Zeit.« føjer hertil: 
Nedreelbfiskernes Frygt er næppe 
berettiget, da de hidtil endnu ikke 
noget Aar har formaaet at dække 
Tysklands Behov af Aalesættefisk. 

Desuden er der fra flere Forenin
ger, der er interesserede i Fiske
riet ved det mellemste og øvre 
Elbgebet, gentagne Gange, f. Eks. 
fra "Saksisk Fiskeriforening", kla
get over, at den udstrakte Fangst 
af Aalesættefisk i Nedreelben har' 
en ugunstig Indflydelse paa Aale
bestanden i hele Elbgebetet. Vi 
haaber derfor, at "Deut~che Fi
schereiverein" ikke vil tage Hen
syn til Nedreelbfiskernes rent lo
kale Interesser, men fortsætte med 
Aaleyngelsi mporten. løvrigt kan 
der næppe ventes nogen Skade for 
Elbfiskerne, da det ved Indførslen 
fra England drejer sig om A a l e
y n g e l, medens Fiskerne driver 
Handel med Aalesættefisk. 

Appara.t til Levendetransport 
af Foreller. Af et saadant ny
opfundet simpelt Apparat betjener 
den franske Forelproducent F e r
n a n d V a 110 i s sig, pisciculture 
de Fimes (Marne), til regelmæssig 
Forsendelse af levende Foreller til 
Paris. Paa Appat:atets Fod er an
bragt en Iltbeholder, ved hvis 
Hjælp Apparatet forsynes med 
Ilt. Et Manometer viser det øje
blik, da Iltforsyningen er tilstræk
kelig. Apparatet skal være sim
pelt og let at haandtere, og Ilt
forbruget skal være meget ringe. 

Apparatets Opfinder er Hr. de 
M a r c i II o c. (Efter Fisch.-Zeit,) 

Den statslige Understøttelse af 
Fiskeriet i Prøjsen. I Prøjsen bli
vel" Fiskeriet som bekendt noget 
nær understøttet af alle Landbrugs
kamre. En Undtagelse herfra gør 
kun Provinsen østprøjsen, Rege
ringsdistriktet Kasselog Rhinpro
vinsen. De øvriges Støtte andra
ger: 1) Vestprøjsen 450 Mark, 2) 
Pommern 500 Mk., 3) Posen 2,500 
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Mk., 4) Schlesien 3,250 Mk., 5) 
Brandenburg 800 Mk., 6) Sachsen 
600 Mk., 7) Slesvig-Holsten 1,550 
Mark, 8) Hannover 2,750 Mk, 9) 
Westfalen 2,400 Mark. I Provin
sen Hannover har Landbrugskam
ret endvidere overtaget Opførelsen 
af en stor biologisk Damforsøgs-
station. (AUg. Fi~ch. Zeit.) 

Kredsvaudrelærere for -Fiskeri 
i Bayern. Det vil sikkert i alle 
fiskeriinteresserede Kredse blive 
hilst med levende Glæde, at en 
Del Landraad i bayerske Kredse 
har bevilget' mere eller mindre 
høje Midler til- Oprettelse af Kreds~ 
vandre lærere i Fiskeri. Oberfran
kens Landraadskreds har besluttet 
at give en Sum af 3000 Mark i 
dette Øjemed, saa at der fra 1. 
Juli næste Aar en Vandrelærer 
her vil begynde sin Virksomhed. 
I Nedrebayern, hvor der som be
kendt forefindes stor Interesse for 
Fiskeri, blev desværre Midler til 
en Vandrelærer afvist. De øvrige 
Landraads Beslutninger kendes 
ikke endnu. (AUg. Fisch. Zeit.) 

I'iskedødelighed. I tyske Blade 
meddeles der af og til om Døde
lighed blandt Fiskene j Floder og 
andre rindende Vande. Fornylig 
meddeltes der saaledes om Døde
lighed blandt Fiskene i L u h n e 
og Risz. 

IL u h n e blev den rige Fiske
bestand næsten tilintetgjort ved 
en Faareejers Uagtsomhed. De 
hældte nemlig Lysolopløsninge'n, i 
hvilken de skabede Faar var ble
ven badede ud i Luhne, hvilket 
havde til Følge, at Fiskene, hoved
sagentlig Foreller, døde Masse
vis. 

I R i s z foraarsagedes i Midten 
af September en stor Dødelighed 

blandt Fiskene ved, at en Rød
garverkule blev udtømt i dette 
Vand. Hundreder af døde Fisk 
svømmede omkring saavel i Miihl
bach som i Risz. 

1iskemarkedet. 
-o--

Berlin. 30. Novbr. til 5. Deobr. 
(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 60-75 Pf. pr. Pd. 
Gedde, store, 4.~-60 

Gedde, store, melIst., 60 
Sandart, store, 70-85 
Sandart, st., mellet., 101-130 
Sandart, smaa, 80-104 
Sandart, uBort., 102-125 -
Aborre 47-80 -
Suder, store, mellet., 83 
Suder, smaa, 108-121 -
Suder, uBort .. 98-109 
Brasen 20-42 
AaL store, mellst., 85-96 
Aal, smaa, mellet, 56-75 
Aal, smaa, 56-60 
Aal, uBort., 60-68 
Karudae 30-61 
Karpe 60-72 

H a m b o r g, 30. N ovbr. til 5. Deebr. 
Ispakkede J;'isk: 

Aborre, store, 37··48 Pf. pr. Pd. 
Aborre, smaa, 24-36 -
Sandart, store, 77-105 -
Sandart. smaa, 60 
Brasen, store, 
Brasen, smaa, 
Gedde, store, 
Gedde, smaa. 
Laksforeller, store, 
Laksroreller, smaa, 
Foreller, store, 
Foreller, smaa, 
Aal, store, 
Aal, smaa, 

21-40 
10-22 
46-67 
30-;.4 

100-194 -
60-130 -
71-190 -
65-·132 -
53-75 
30-45 

IJ e i p z i g, 30. N ovb. til 5. Decbr. 
(Gennemsnitspris.) 
. 'Levende Fisk: 

Suder, smaa, 
Aal, store; 

150 Pf. pr. Pd. 
HiO 

, 
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Gedde, usort., 
Foreller, smaa, 
Karudse store, 
Brasen, store, 
Aborre, store, 

90 
850-

65 -
65 -
65 

Ispakkede Fisk; 
Gedde, usort., 80 
Sandart. store, 
Sandart, mellst., 
Karudser, Brasen og 

A borre, store, 
Karper 

120 
90 -

60 

50 -

[aX.X-X.x.x.x-t-X-x.x-x-X-!_X_I_t_X_I_I_I_Xel_t_t_I_) 

Indhold: Den gnle Aals Vandringer. -

Nye Aaleundersøgelser. - 'Til Magister 

Gemzøe. - Barnsø. Blandede Medde

lelser. - Fiskernarkedet. -' Annoncer. 

[.1-1-j-t-%-X-%-I-X.X-I-I-X-'-I.'-X-l-1.1.I-I-X-X-X-] 

Annoncer. 

?ladsen som 1iskemester 
bliver ledig 1. Novbr. ved Dolle
rup Mølles Damkultur. 

Fabrikant ...1.. P. Jensen, 
Mathiasgade, Viborg. 

·Sættefisk 
købes. 

15,000 Stkr., 8-12 Centm., 
Regnbuer ønskes til Købs. Til
bud med billigste Pris modtager 
BIl:\dets Kontor i Billet mærket 
"Sættefisk" . 

Sættefisk. 
20,000 Stkr. Bækørred, 

Størrelse 7-9 Ctm., ønskes paa 
Grund af Pladsmangel solgt sna
rest. - Prisen er 40 Kr. pr. 1000 
Stkr. leverede Arden St., Jylland. 

Godsinspektør Copmann, 
Hellerup pr. Pederstrup. 

Efter Begæring af Sagfører J ør
gen Schmidt af Skanderborg 
paa en Pant- og Udlægsha

vers Vegne bliver den i Følge pro
duceret Pantebogsattest Aktiesel
skabet "Bodil Kønes Fiskeri
selskab" tilhørende Ejendom, 
Matr. Nr. 1 c af Dørup By, Hør
ning Sogn, Hjelmslev Herred, af 
Hartkorn 2 Fdk. 11/ 2 Alb. med 
Tilliggende, hvorunder 10 Fiske
damme med Tilbehør af Yngle
borde med Haner, Ynglebakker 
og Rørledninger, samt med paa
staaende Bygninger m. m., i Hen
hold til Lov af 9. April 1891 stil
let til Bortsalg ved en Tvangs
auktion, som afholdes paa selve 
Ejendommen Tirsdag den 22. 
Deebr. d. A., Kl. 2 Eftm. 

Ejendommen kan tages i øjesyn 
ved Henvendelse paa Bodil Mølle. 

Auktionsvilkaar og øvrige Salget 
vedrørende Dokumenter ligger til 
Eftersyn her paa Kontoret. 

Denne Bekendtgørelse sker med 
den i Lov af 9. April 1891 § 44 
ommeldte Retsvirkning. 

By- og Herredskontoret i Skan· 
derborg, den 2. Decbr. 1908. . ' 

J. Find. 

Hn Hakt~ma~kin~, 
til Fiskefoder, beregnet til Rem
træk, kun lidt. brugt, har kostet 
120 Kr., er billigt til Salg ved 
Henvendelse til undertegnede. 

Mejeribestyrer Storm, 
Skjørring Mejeri pr. Mørke. 

1iskefoder .. 
Der kan nu i Reglen daglig 

faas friskfanget Fiskefoder a 3 
Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
pr. Pund fra 

fryseriet ,,~i m f j o r d e.n", 
Glyngøre. 
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.......................... 

Russisk -Degra Smørelse' 
(eget Fabrikat) 

gør alt Lædertøj fuldstændig 
vandtæt, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

PrØv den, - men efter Brugsanvisnin
~en, som findes under Bunden af enhver 
Daase,- og De vil erkende, at De har 
faaet, hVad De søger. ~. Faas iDaaser 
l/l' 1/2 og 1/4 til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, - saadanne Bøtter leveres 
em ballage- og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 K vart-Daaser porto
frit til Prøve. ~ 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

.......................... 

I Fi~k~ri~t i Vamdrn~ 
modtager Bestilling. paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø rr e d samt Sættefisk af 

fI/IF Karper og Suder ...... 

portionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører_ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, Y ugel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

feuende ~ Sydjydsk 
DamkUltur W -- . ~~ ] 

"
sk !il a5 5 i:·e 

• E ~~ ~ ~: 
saasom Portionsørre- '" c:t ~ ~ E..::=.,.. 
der, store Havørreder, ~ ~ ,Q~ E- ~ ~ .!. 
Gedder, Karper, Suder, : 1:: ..: . ~ !] 
Skaller, Aborre, ønskes CIS c:t 00 S ~ ... 

Q ~- ~ ~ .... 
til Købs. Afhentning Ja a;J • b'n ri), .,.. 

med Specialvogn paa '-r, OD .: ~ '* ..:i ~ 
S l t I , ..... d E-i 16!"c æ gerens nærmes e _ ~ ~ ~ = 
Statsbanestation. Kon- ~ -< ~ ~ ..::= 
tant Betaling. c:t a;J .s. bl 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; J onas
strasse 3. 

L~ ~ rlJ.i 
Kontant Betaling. 

leverer som ,sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og Kil de
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

Portionsfisk og 
større Spisefisk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i .Kolding Folkeblad". Eogtrykkeri, Kolding. 
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