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, ... ' Ved. il a r s k i f t e t. ' 
~ .,:. : .. " .r~~~-;-o_ ' ' 

Ser vi" til9age. paa ·Fremgangen 
af vort Ferskvandsfiskeri i det ,for
løbne "Aar" da mrra vi tilstaa, at 
denrle ikke har været meget iøjne-. 
faldende. :." . 
: .Med Opr~ttelse af Fiskeri-Re., 

gulativ'er. har det .kun gaaet 
smaat fremad.,: Saa' ,vidt . os be
kendt, <' er . ;derkun. vedtaget et 
eneste ~aadant, nemlig for ,'en Del 
aLKolding-Nebel Aa med Tilløbet' 

. Aakjær Aa. . VI ved, at der andre 
Steder. er gjort Forarbejde til Op

, rettelse af Fiskeri-Regulativer; men 
vLhår ikke hørt noget om, ;~tdette 

rest, ligesom det maa haabes, at 
der ogsaa mange flere Steder maa 
gøres~ Skridt til at faa saadanne 
Regulativer vedtagne. ,Dette er 
nemlig en nødvendig Betingelse 
for, at Ferskvandsfiskeriloven kan 
komme til at virke efter sin Be
stemmelse. , 

I det forløbne Efteraar har vore 
Fiskeriinspektører i Henhold til 
nævnte Lov haft travlt med at af
sætte F r e d n i n g S b æ l t e r i Fjor
dene udfor Vandløbene, ligesom 
der ogsaa er ansat F i s k e r i ~ o n
fi- o Il ø r e r og O p s y n s m æ n d til 
at paase, at Lovens og Fiskeri
vedtægternes Bestemmelser ,bliver 
overholdte. . Dette vil ventelig. faa 
en betydelig Indflydelse pai Fiske
besta~deDs·Øgning; men det vil 

. dog ikke være tilstrækkeligt, naar 
.der ikke ved Fiskerivedtægter 

, i n d 1ø r e s o r d n e d e T il s t a n d e ' 
baade i Va'ndløb og Fjorde.: 

Med Ophjælpning af vort S ø
fi s k e r i .er det ogsaa ·kun gaaet 
smaat fremad. Men .: det. er da 
ikke til at undr~s over; thi det er 
et,s,tort Arbejde, der· .. her ligger 
for, ;;øg Hindringerne". der skal 

li " . 
o"erv~~des,er. mange :og store. .'; 
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Hvad vor Damkultur angaar, 
da tror vi, af; turde sige, at den 
Krise, som dette nye Erhverv har 
maattet gennemgaa:, nu i det store 
og hele er overstaaet, og Tysker
nes Spaadom er ikke gaaet i Op
fyldelse. - Damkulturen har nu 
faaet Indfødsret her i Landet, og 
den vil for Fremtiden være et Led 
i vort Erhvervsliv. Tyskerne har 
hidtil paa dette Omraade søgt at 
skade os og vil rimeligds vedblive 
dernled; men trods dette og trods 
de mange mislykkede Forsøg med 
Damdrift, baade i større og min
dre Stil, hvad der mange Steder 
har bragt denne Erhvervsgren i 
Miskredit, har nu ikke faa Steder 
Damkulturen saa mange udmær
kede Resultater at ,opvise, at vi 
føler os overbeviste om, at en Op
gang i Dambruget er forestaaende. 
Vi har tidligere her i Bladet paa
vist Aarsagerne til de mislykkede 
Forsøg og skal derfor ikke komme 
nærmere ind paa det igen, i hvert 
Fald ikke denne Gang .. - Dam
bruget har naturligvis endnu Hin
dringer at overvinde og adskillige 
Erfaringer at gøre; men s~a vidt 
er vi dog mange Steder komne, 
at vi ikke alene kan se, at det kan 
gaa, men at det kan gaa godt, og
saa for de fleste mislykkede Dam
brugs vedkommende, na-ar der ved 
disse indføres virkelig rationel 
Drift. Blandt det, der særligt har 
trykket vort Dambrug, er E k s
P o r t- og T r a n s p o r tf o r h o I
d e n e, Det har trods ihærdigt 
Arbejde ikke lykkedes her at faa 
en tilfredsstillende Ordning endnu. 

Det svundne Aar maner os der
for til ihærdigt Arbejde i det paa
begyndte Aar. Til Søfiskeriets 
F r e m m e var det ønskeligt, om 

der snart hist og her kunde finde 
Sammenslutning Sted mellem Sø
ejere eller Forpagtere for derved 
at fremme Sødriften genmim . Fæl
lesindkøb og Fællesbrug af dyrere 
Fiskeredskaber og for ved disses 
Betjening af fælles Fiskere at øge 
Fiskefangsten og paa samme Tid 
formindske Driftsomkostningerne. 
En saadan Sammenslutning vil 
navnlig være af største Betydning, 
navnlig for de mindre Søer, hvor 
Driftsomkostningerne vil blive for 
store, naar der til hver enkelt Sø 
skal anskaffes f. Eks de ofte me
get dyre Vaad. 

Der har i den sidste Tid været 
arbejdet paa at faa tilvejebragt 
Samarbejde mellem ~Dansk 
Fiskeriforening" og .Fersk
v å n d s f i s k e r if o r e n i n g e n" paa 
de Punkter, h\'or de har fælles 
Interesser. Det er at haabe, at 
et saadant Samarbejde maa blive 
virkeliggjort r Aarets Løb; thi 
uden dette vil det ikke være mu
ligt at til\'ejebringe ordnede Til
stande i Vandløb og Fjorde, der er 
i Samklang med hinanden, saa
ledes at Salt- og Ferskvands
fiskerne arbejder Haand i Haand 
med hinanden mod det fælles 
MaaI. 

Saa yilde det endelig være at 
ønske, at I n t e r e s s e n f o r O p
hjælpning af vort Fersk
vandsfiskeri vilde forøges 
ganske betydeligt i lAarets Løb, 
og at Fiskeriudstillingen ved Ud
stillingen i Aarhus maatte give et 
godt Bidrag dertil. Saa. længe 
Interessen for denne Sag er saa 
ringe, som deri er nu, viL det kun 
gaa fremad med Sneglefjed. . pet 
var i hvert Fald ønskeligt, at 
denne kunde vækkes i den Grad 
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og Udstrækning, at der i det 
mindste en Del Steder ved ratio
n~l Drift af vore frie Vande kunde 
konstateres, hvad Fiskeriet kan 
drives til, endog med de Midler, 
under de Forhold og med den 
Indsigt, vi for Tiden sidder inde 
med. 

fortegnelse ouer Medlemmerne 
af 

ferskuandsfiskerjføreningen 
red Begyndelsen af Anret 1909. 

-0-
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sted, Farmaceut. 

Hiller!+d: H. Ransel!. lll~pektør, Strø
dem. 

Hinnerup: }r. P. RaSlnU"'l'll. Gaal'dejer, 
Foldoy. Xiehi SOrensell, Gaardejer, 
~terkjær. Brask, Pruprt., Hal'ildslllarl\, 

Hjørring: Bre~11 - Peter~ell. Inspt>kt(,l'. 
Bogstetl. Emil Møller, K01.11IlHW.I. 

Herfølge: "'edel, O\'ed'prster. 
Hobro: I. A. Bie, cand. pol~,t" Bryg. 

geriejer, Form. for Fel'~l,yalld,fisk(,l'if(ll'

eningen. Scl,rpaer, Tpmfl·rmester. J oh. 

Km'mark, Spllrekasi'ebogl101der. Pelle!' 
Dalsgaard, G2<!rdl"jer. Stpllild. r. XieIsen, 
Proprietær, Hannerllpgaal'd. HarnId Riis, 
Tandlæge. cand. phil. 

Hou: L Cllr. Hamen. Fiskehalldlc'J'. 
Holstebro: )larkrnanH, Amtsforntlter. 

Ferdinand Poulsen, X orre ~'t'lc1illg :\loll('. 

Holsted: P. Schmidt, \. ejassistellt. Aa
lykke. H. P. Sdllllitlt. Husmalld. l'o:t!('r 
.Jensen, MØller, Hulkjær Mølle. Bodil I'i
skeri. J"iskerise1skabet ~Hulkjær l\1plle". 

Hornslet: Rosenkrantz, Baroll, Hosen
holm. 

HOl'llsyld: Sander-La;'sen, Dyrlæge, K il n
celliraad, Elisedal. 

Horsens: J ens Andreasen, Fiskeekspor
tør. Schmidt Madsen, Grosserer. P-etr.r 
l\førch, Fabrikant. C. G. W. Schmidt, 
Godaekspeditør . 

Hovedgaard : S. P. Pedersen, Proprt, 
Bornpgaard. 

Hvam: N. Husom, Gaardejer. 
Hurup: Eugen Schoug, (h'cl'l'ds,",agfo-

l'er. 
Hørve: Peder Jakobsen, Skolllag('!', Val

lekilde. 

Hørning: L. P. Lam:scn. Pl'oprL Dø
I·Up. IlIaag .. Jakobsen, Inspekt~il', Dørup 
"'l ø l] !'. Bent Andcr:,el1, Fiskel'iejer, Sko:" 
lide. 

Hør~'lOlm: G. E. Drøk,e" Best:'l'cr. 
Donse Krudb·æl'k. 

HUlfJlum: H. Jprgcll,en, J'l'ojll't., Tallg,' 

Br,'"lIuing 
HanSCll, r:odse,ier. Lt.~i,m(,,;('. 

J ægaspris: :\hilkr: I'l"'prt., Chri,tians· 
mi lid;;. 

Karup: Chr.· Chr",tc'llsl'!1, l:Iogil<l :'Ilølle. 
.L Chr. Jr:'l1sen, Ganrdeji·l'. :;-,,(lre Fhre. 

Ecrtlmdnde: Åndl'. 0tter,tl'øm, cand. 
Kol<1ing: F. :\lnnfofll. X. C. Madsen, 

Detaillist. Slagteriudsalg'et. C. E. War
rning, Kg!. K"llekt,0r. elir. Lilld, Propl't., 
Binderup. Ole Viuff, l'r0l'rida'r, Agtrup. 
il. X."g~13nl. l'roprt., Ndr·. BjaTt. Marti
HUs Fris, Pl'Ojll·t., Hjarup. :\lorten Xiel· 
s{'n, 2\lul'crmcster. h':ohlillf!. Fr. Elkpll, 
Sagfører, I\.olllillg. ,H. Hansen, S):)lld('l' 

Hl. X. Li 11 ,1. Pl'oprt., Rncrl"aanl. 
Ilo Il i'. Xi];lllaj ;-klllllidt, l\15J11el', Rende· 
hanen, Kolding. Ch!'. Sehrnidt, Kpbmanll. 
Kolding. H. Hans('.n . .Ternbanegade 3. 

Korso!': V. Kiihler. A. 
.J'·0l'crsen, Fasunj,'(:ger. BOlldrrup. 

horintL: :\ 1'('(ler'('I1, Fi~ker, Brahe· 
troliebOl·f!'. H}l~",u,sell. Forpagter. Toll<: 

rul'. 
Kolillcl: J:h'lJl1il1!! ~Ioll('r, C;odsf'jn, ycno. 
Koo('nl1a\,l1 K.: Hulgl~r Pl't c)ni en. Groc' 

5el'('l'. K olHllager!!ade 4:j.. Dan,k Fi,keri· 
nt! Yi,ldJak .-llllali(·g:a,le 3fi. 

BC'cket ,& :'1c,I'(·r. (1!-oosl·J'('rnnlla. K "('" 
hUhg. o. ~oga {1 en~en~ La lid~ka r,;..:nlaler, 

Gother'gane 143,3. Bii,logisk Stati"ll Tcd 
C. G. Joh. Pt'tersen, Breypu:>tk. L. P. 
LHrsen. Tnhakshamller, Amag'ertory Xl'. !J. 
ThofY;,ld ,:IIiiIler. Gl'l,,,,erl'r., \;1. :-ih'nnl! 
52. All,lds8dskaht't "Saltbæln·ig". Le)]!
ga ngsstræde 20. 

KObenhavn C.: Th. !\ladsen. Staten:! 
Sel'umsinstitut. 

Københayn 1:'.: C. V. Hu fl'owy er , Dr., 
Smallegade 36. 1\1. L. Ltzon, N'et & Garn
fabrik, Mariendalsyej 55, 

Ji..0Lenhavn ø.: HOlllH'l1S ,le' T>ichten
berg. Kaptajn, I{osem,r:ngets Alle 14. 

K;>henhaYll Y.: J. Y. Bøving- I'etel"cn.' 
Redaktør, GL Kongcvc,j 152. Chr. Løfting, 
Fiskeriinspektl1r, Lykkesholrns Alle 3 2 • E· 
Klein, Direktør, 0aterfælledyej. Holger 
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Skovby, GI. Kongevej 152. 'C. V. Otter
strøm, mag. scient, Vof!"rØdsyej 55. 

K\~ge: .Hansen, Fiskeriassistent. 
Kallundborg : Guldborg. Hansen, Køb

mand. 
Lillerød : Brødrene H. & A. Jensen, 

Gaarde~ere, Yassingerød 1'1'. Lillenjd. 
Lundersko,,: L ·P. Hansen, Fiskeriejer, 

A.akjærdaL P. Jørgensen, Fiskeriejer, 
,Kild e \'::l:kk. Niels Thuesen, Fiskeriejer, 
Lejrskov. r. P. Hansen,jun .. Fiskeriejer, 
Aakjærdal. P, Nissen, pens. Lærer, Gjel
balle. I. C. Christensen, Fiskeriejer, Aa
lykke: 

Lystrup: P. Xieisen, Lisbjærg TBl'p. 
Lem;ig: C. Raunholdt, Prokurator. A. 

Poulsen. OYerklitfoged. 'K r. Touberg. 
Proprt., Kloster Mølle, Gudum. C. 'Ville
moes, Fabrikant, Teglgaarden. P. Peter
sen, Bankdirekty)r, Lemvig, 

Langaa: Rasmm' Deugsø,. Gaardejer, V. 
Velling. N. N, Jensen, Prvprt., LUllgaa
gaard. 

L0gst(ir: Niels P. JakoLseli, Husejer, 
Bl'usaa. P. Mosbech, Landil18pektør" Løg
st(~r, 

L%n:ng: Axel Castemkjold, Proprietær, 
IJs"inggaard. 

:'II arsley: Clansen, ForpagtC'r. 
Mariager: E. Kiel er, Kjellerup. 
J\Inn dE'lstrnp : G. ',alther TholIlsen, Be

styrer, Terp Mølle, 
, ]\f nnkobjergb}': .F . .JOJ'gensen, :'IIj'llleejer, 

Bromme Mølle. 
:!\førke: A. Jørgensen Storm, ~kj,1rr1l1g 

Andelsmej ... ri. 
Nyborg: E. :\fackeprang. Forpagter. 

Borgeskov. 
Nykøbing :'II.: ehr. :'Ilogeh-ang, Køb

mand. lng\'ard .Tensen, Gaardejer, Ers
le\'. Christensen, Guldsmed. 

Nnne-Aahy. N. Carl .Jensen, Roerslev. 
X. Hansen. Drejer, Roerslev. 

Nørre Snerle: Alfre>d Nissen, Behtyrer, 
}:jjskup. 

Nørre-1Sl1ndhy: K. HC'nrihen, Slagter-
mester. 

Onsild': Liittic]jan, Karnmerherl'e, Tjele. 
Otterup :B. Vestergaard, Sagfører. 
Odder: H. Finderup, :lIplleforpagtE'r, 

Skægs Mølle. P. Jensen, :\løller, Odder 
Dampmølle. 

O<l.ense: M. 8 ylrensell, Sagfprer, Vester· 
gade 26. Carl Jensen, Firma: C. (1'. & 
P. Jensen, Grosserer. Marius Knudsen, 

Ingeniør. V. Christiansen, 'I.'andlæge. 
Dreyer, Redaktør. 

Pederstrup: Copmann, God.inspektør, 
Hellerup. 

Randers: Peter Hansted, Købmand, 
Kirkegade 16, C. Y. Folsach, Godsejer, 
Gjessinggaard. Randers A rnts Hushold
ningsselskab yed Sekretær Kjærulf Pe
tersen, Kil'kegade 17. H. C. Petersen, 
Karetmager, (jsterbro 173 F. Otto Tho· 
rup, Lci:rer, Vihorgvej. Madsen, 'rØmrer
mester, Østerbro. Clausholms Fiskeri,,:I
skab yed Slotsgartner Hansen, Clausholm. 
P. Andersen, Frijsenyold Laksegaard. 
Niels Gaardejer, Lom østergaard. 
Th, Møller, Hoymarb . 

Remmer via Lemvig: Mads Bjerrum, 
Gaardejer. Gudum. 

Ribe: Jul. Nors, Sagfører. A. Bolvig, 
Partihulier. N. Lind, Apotheker. C. Ro
stenstand, Kæmner. 

Rillgkøbing: L Jørgensen, Nymølle. L 
Sørensen. Forpagter, ~ )'møl1e. A. Bræd
strup lIolm, Prm'ianterillgshunuler, Ril:g
køhing. 

Ringe CF~'II): L .P, LOl1lholdt Beck, 
Gjerdelev. J. En·boe. 

Roskilde: I, P. :\Iide, Direktf)r. 
Rnds-V edLy: B. Bw;ek. Ti?sø. 
Ry: \'. Deurs, Forstkandidat, GlelJt· 

holm. 
Rønde: O. _-\. Nielsen. PObtrnest.:T. 
Silkeborg: ehr. Nielsen, l:lodkerrnester. 

Schultz, Ganermester. Oscar LUlle1, ,} \l
stitsraad, Birkefuldmægtig. 

Sindal: A. Hansen, Gaard og ?II ølle
ejer, Linderum Mølle. Auensen, P,roprt., 
Yaaen. Cbr. Ottesen, Hotelhestyrer, '?lfaj-. 
lund. 

Skanderborg: Lysholm, OY<:ll'bancmester. 
C. Hartz. Gaardejer, BertelsJund. Chr. 

. Heilmann, Proprt .• Tommestrup. Boden
hof!", Løftnant, Kloster Mølle. .A. l\Iourier
Petersen, Etatsraad, Edelshorg. P . .Tør
gensen, SnJdbro'?lhllle. 

Skjelhije : l\Iichael l\IogellsolL Dollerup 
Mølles Damkultur. 

Skjern; David Frandsen, Alhæk. A. 
Paller, Alkjærsig Teglyærk. Hans Søren
lien, Fiskemester, Albæk Fiskeri. 

Skiye: 'lU. Munch, In'IJektør. Hel'man 
G. :!\I øll er, Nedremplles Damkultur, Bal-
ling. Gudiksen, Gaardejer, Krejbjærg-
gaard. AndI'. Andersen, Nedremølles 
Damkultur, Krejbjærg. 
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Sorø: A. Ingerslev, SorØ lille Lade· 
gaard. Howden·Rønnemkamp, Hofjæger· 
mester, Næsbygaard. 

Spentrup: .J ørgen Ehlers, Sagfører. 
Stenbjærg: R. Harding RieffestahL Gods

ejer, Hurup. 
Storheddinge : .l. A . .l. Blichkilde, Land· 

brugskandidat. 
Struer: Frands Paaskesen. Vester 0lby

gaard. r. Nielsen, Købmand. Xiels Lan· 
gergaard, Landmand, Resen. .T. Hansen, 
Fiskemester, Kjærgaard Mølle. ~. Mehl· 
sen, Struer. 

Stege: A. B. Cruse, Forpagter, Marien
borg. 

Svebølle: "iIh. Huss, Arnakke. 
Taars: A ndr. Chr. Andreasen, Gaard· 

ejer, Skajbjærg, U gilt. 
Thisted: G. Nielsen, T,eds Klitplan. 

tage. 
Thar~ø: S(jrcll Christensen, Tharsø Mølle. 
Tim: L. Nielsen. Tim St,. 
Tirstrup: Gustav Fensmark. Proprl .. Sø· 

holt. 
Tjærborg : H. P. Hansen. Proprietær. 

Sncumgaard. 
Tolne: Ch1'. O. Holm, Eskjær. 
Tranekjær : D. H. Pape. Jagtinspektør, 

Ravnebjerg. Ahlefeldt·Laurvig. Lensgreve, 
Tranekjær. 

Tvingstrup : .l. 'Winther, Proprt., Tal· 
strup. 

lJllerslev: Bech, Kammerjunker, Røn
ningesø~aard. R Kattrup, Risinge. 

Ulstrup: Fr. Ahlefeldt· Laun-ig-, Gren. 
Vamdrup: N. P. Petersen, Speditør. H. 

K. Ravn. :\lølleejer, Vamdrup Mølle. Sø
ren Lomholdt, Fiskemester, Lille Andst. 

Varde: A. Schack, Alslev Mølle. 
Vejen : Joh. Lauridsen, Landstingsrnand, 

N ationalbank-Direktør. P. Buhl, G aard· 
ejer. Gjesten. P . .l. Pedcrsen, Brugsfor. 
eningsbestyrer. Rasmus Pedersen, G:1ard
ejer, Gamst. L. Lauritsen, Bestyrer, St. 
Møllens .Fiskeri. 

Vejle: _ Kjeldkjær Fiskeriselskab, Bred
~ten. SR'rmark Thomsen Gartner, Uhre 
Bakker. H. Chr. Hansen, Forpagter, 
Tyrsbæk. Fr. Knudsen, O,erretssagfører. 
Brpdrene C. og P. Poulscn, Vejle. Fiske·. 
riet "Vejle Kildevæld u ved Bagcrmester 
Clausen, Yejle. P. Koch, Ravning. Elle
hæk, Riskeriforpagtcr, Petersholm Fi,keri. 
A. Ladegaard, Raming Fiskeri, Uyrlæge, 
Bredsten. 

Vrøgnm: Christensen, Uddeler, Brugs
foreningen. Madsen. Plantør. 

Viborg: .l. Ohr. Esbensen. Mejeriejer. 
J oh. r. Bruun, Fabrikejer, Bruunshaab. 
Th. Søegaard, Oherstløjtnant, Viborg. V. 
Christensen, Fisker, Nonbo. B. Petersen, 
MØlleejer, Vindt Mølle. L F. Pape, Vi
borg. R. Albers, Fisker, Viborg. 

Ærøskøbing: L Steenstrup, Gaurdbesty
l'er, Borgnæsdal. 

Øsløs: Knud J.lrun, Fisker. 
østrup: Kjeldsen. Godsejer, Lerken

feldt. 
0xendrup: VillumselI, ForpagtC'r. An· 

hof. 
~kkestad (~orge): E. A. BodahL Smaa

lenene. 
Berlin: G. Domaschke, Fischhandlung, 

J onasstrasse 3. 
Branderup (N ordsles\'ig):' Markus Top. 

::\løller, Bran<lerup Mølle. 
Burg: G. Hesse-Clausen, Direkt(~r, Rit· 

tergut, ,Yusten J erichov,. Bez, ::\1 agde
burg. 

Dannemora ('~\'errig): J. Lundgren, 
Kronfoged, Olands Fogderi. 

Hamburg: H. Pontoppidan, Grosserer, 
Nelieburg 6. Peter N .. Jensen, Købmand, 
Catharinenstrasse 48. 

HelsingfGrs: J. l\f. \Vallcnius, Ill8truk
tø\' der Fischcrei, Finland. 

Krist.ian ia: A. Landmark, Fiskeriinspek
t0\'. 

Lamhult (Sverrig) : Carl ~l. Petersson, 
Ugglehults Gård. J esper SØrenscn, Fiskeri
foged, Alleboda. 

Lorch am Rhein: Gustav 'iVarn, Fi,kc
mester, Laukenmuhle 

Malmø (Sverrig): Georg v. DøbeIn, 
Angfortygget G y!fe. 

Nortoft (Tyskland): Fr. Xang, Geschåfts
flihrer (Holsten). 

Rendsborg : Bydekarken, Fischzucht. 
Tharandt (Tyskland): Rudolf Lincke. 

* * * 
~ersk,an d sfi ak erifo ri!n i ngens 

B e s t y r e I s e bestaar af følge~de Med; 
lemmcr: 

L A. Bie, Bryggeriejer, cand. polyt., 
Hobro (Formand). 

.l oh. Lauridsel.l, Nationalbankdirektør, 
Landstingsmand, København (Næstform.). 

Jul. N ars, Sagfører, Ribe. (Kas~erer.) 

A. Christiansen, Direktør, Frørup. 
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G. Fensmark, Proprietær, Søholt pr~ 
Tirstrup. 

lkunil1gs - Hansen, Godsejer, Løgismose 
pr. Haarby. 

Hoffmeyer, Dr., Smallegade 36 C., Kø
benhavn. 

N. K ristens/)ll, Gaardejcl', Prøyegaarden, 
Faxe., 

Lyaholm, O"erbailemester. Skand.erborg. 
::Ilorten Nielsen, :'Iurermester, Kolding. 
N. P. Petersen, Speditør. Vamdrup. 
N. Pedersen, Fisker, Brahetrolleborg pr. 

Korinth. 
Rarnbusch,· .Oberstløjti:ml1h Landstings

mand, København. . 
Stall1er, Godsinspektør, Villestrup pr. 

Arden. 
J. ehr. SØrensen, Fiskerifoged, Bram

minge. 

Skal ui indplante .1lalefaringen? 
-0·"-

Dette Spørgsmaal er jo aktuelt 
i Tiden og kan maaske. af den 
Grund gøre Regning paa Interesse. 
Man siger jo, at dette er forsøgt 
andre Steder, og derfor maa vi 
vel ogsaa kunne gøre det samme. 
Ja, ganske rigtigt, men vi maa da 
ogsaa spørge om, hvilket Udbytte 
man andre Steder har haft al de 
gjorte Forsøg. Der. er desuden 
en anden Side af Sagen, jeg vil 

. minde om, og det er maaske ikke 
den mindst vigtige. 

Det er den gule' Aals Vandrin
ger, jeg. tænker paa. Ganske vist 
ser jeg, at en Del tvivler paa 
denne Kendsgerning, spm, jeg vil 
kalde den. Og jeg. vil indrømme 
alle de tvivlende, at man. skal 
være meget varsom med at fast
slaa noget, før man har uomstøde
lige Beviser i Hænde, Men det 
er aldeles soleklart, at den gule 
Aal vandrer ind i de ferske Vande 
om Efteraaret, og at den om For
aaret gaar 'ud .til Havet. 

J eg skal endnu en Gang give 
følgende Oplysninger i denne Sag: 
I disse Dage har jeg modtaget 13 
Breve, som atter bekræfter disse 
Vandringer. Af disse Breve og 
af de tidligere modtagne s.kaI jeg 
fremføre nogle Tal og Udtalelser. 
Forleden' Dag modtog jeg fra 
Fiskeeksportør Struer-Mikkelsen' 
Esbjerg et Brevkort saalydende: 

Esbjerg: den 10. Decbr. 1!l08. 

I Anledning af Deres Opraab 
skal jeg meddele: 1) Jeg mod
tager om Efteraaret i Septbr., 

. Oktbr. og Novbr. en Mængde 
gule Aal fra den slesvigske Vest
kyst - de fanges under Opgang 
fra Havet i Aaer. Kvantummet. 
varierer fra 25,000 til 50,000 Pd. 
2) Ligeledes modtager jeg om 
Foraaret (April og Maj) Aal, 
som fanges samme Steder for 
Udgang til Havet. Det samme 
Træk finder Sted i K o n ge aa, 
S n e u m a a og Var d e a a. - -
Ogsaa herfra kommer et ret be
tydeligt Kvantum. Fangsten af 
Blankaal er i disse Vande ganske 
forsvindende i Sammenligning 
med Fangst af gule Aar. 

Æl'bødigst 

Strl/et·· Mikke7sen. 

- I Vardeaa fanges de! aarlig 
40,000 Pd. gule Aal - dette Tal 
er tilmed for lille. Lægger vi 
disse Tal sammen 50,000 + 40,000 
= 90,000 Pd. Og dog modtager 
Firmaet i Esbjerg desuden et stort 
Kvantum om Foraaret. Hvis vi 
nu fik Skjernaa, Holstebroaa og 
de andre Smaaaaer med, saa faar 
vi et ganske respektabelt Tal. 

En Fisker i Randers fanger aar
lig for 1100 Kr. gule Aal. Ved 
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Udbyhøj fanges temmelig sikkert 
over 50,000 Pd. gule Aal aarlig. 
I Mariager Fjord og nogle Aaet 
til samme fangedes der i Fjor 
220,000 Pd. gule Aal. 

.ved Skelskør Nor og Fjord fan
gedes i Fjor 14,000 Pd. gule Aal. 
,Alle disse Aal er fanget paa 

deres Vandringer Foraar og Ef ter
aar. 

N aar nu nogen, som Hr. Ma
,gister Gemzøe, vil mene, at dette 

'.' Træk' slet ikke foregaar, eller at 
det kun er ved Aamundingerne, 
det mærkes, saa skal ogsaa her 
oplyses, at Fiskerne' ved Gudenaa 
og Randers Fjord er af den Me
ning, at Aaletrækket der gaar op 
til Søerne ved Silkeborg (det er 
mange Mil). Selv ved jeg, at det 
i Vardeaa mærkes mindst 4 Mil 
op i Aaen og dens Forgreninger. 
~ Lægger vi nu disse Tal sam
men, saa faar vi ca. 376,500 Pd. 
gule Aal, som er fanget paa deres 
Vandringer. Tænk saa paa, hvor 
mange Fjorde og Aaer o. s. v. vi 
endnu savner Oplysninger fra. -
Tænk endvidere paa, at Fiskerne 
'altid er saa beskedne at opgive 
Minimum og ikke Maximum. 

I det jeg fremdeles haaber paa 
Fiskernes, Fiskerifogdernes og Fi
skemesternes Støtte i denne Sag, 
vil det, forhaabentlig i en nær 
Fremtid lykkes at faa en paalide
lig Statistik for Aalefiskeriet i vore 
ferske Vande. Lykkes dette, vil 
Lovgiv~ingsmagten være villig til 
at beskytte det og til at yde 
større Tilskud til dets Interesser. 

Men nu til Aalefaringen, Ja, jeg 
er, a b s o l II t af samme Mening paa 
df,tte Omraade, som afdøde Zoolog 
Arthur Feddersen, som mener, at 
man kun skal indplante Aale-

yngel i Damme, som ikke har 
d i r e k t e F o r b i n d e l s m e d a n
dre Vande, men er i'solerede 
eller afspærr'ede derfra. 

P. Chr. Knudsen, 
Lærer, 

l\jellerupsgade li3, Aalbprg. 

Jgleplagen og Niddet derimod. 
-0-

Aaret 1907 var velsignet med 
Igler. Hundreder af Dambrug har 
lidt derunder; mange er blevne 
Plagen kvit, men ikke alle, og an
dre nye er traadte til. Saa meget 
jeg har læst derom, og saa meget 
jeg har opspurgt derom, har jeg 
ikke kunnet finde, n'oget egentligt 
Universalmiddel' derimod. . Jeg 
havde i Foraaret 1907 selv kalket 
saa gruI)digt, som det var muligt. 
I de 15 Aar det herværende Dam
brug har bestaaet, er der ikke ble
vet kalket, og desuagtet optraadte 
Iglerne kun enkeltvis. Man skulde 
næsten tro, at Iglerne først var 
fremkaldte ved Kalken. Til al 
Lykke var kun de større Fisk be
fængte dermed; de først i Maj og 
Juni spændte Yngeldamme var 
fuldstændigt iglefrie; men trods 
dette gaves der Fisk nok af en
hver Art, som var mere eller 
mindre befængte dermed. Aller
først forsøgte jeg alle de Bade
midler, der, er mig bskendte. ' . , 

Da ved Badning med Ammoniak 
(1 Del Ammoniak til 1000· Dele 
Van'd) ikke alene Igler, men og
saa andre Parasiter gaar til Grunde, 
saa' har jeg i lang Tid kun badet 
dermed; men det holdt jeg op 
med og tog igen min Tilflugt til 
Salt. I en Spand, der omtrent 
kunde rumme 12 Liter V~d, blev 
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opløst' to' Haandfulde Salt. Tre 
Spandefulde 'af denne Opløsning i 
en Bæreballie vat tilstrækkeligt til 
at bade 20 til 30 Kg. Fisk. Op
løsningen, ,kan anvendes nogle 
Gange, kun, maa man afhælde 
efter hver Gangs Brug, da de kun 
bedøvede, men ikke dræbte Igler, 
danner et Bundfald og vil ved at 
bringes i friskt Vand straks leve 
op igen. 

J eg har ikke bemærket skade
lige Følger, for større Fisk, ved 
Badning i Saltvand. , Nogle Timer 
efter Badet er allerede den ved 
Saltbadet fremkomne lysere grøn
lige Farve af hele Legemet igen 
forsvunden. Værst er det at bade 
ensommers Suder; thi de fleste 
Igler lever endnu, . efter at Suderne 
allerede er døde bort; men det er 
ikke desto mindre muligt ogsaa at 
befri disse fra Snyltegæster, da 
de fleste dør uden Bad. Ofte lyk· 
kes det en enkelt· Igle, som har 
haft Tid nok til at udsuge Blodet, 
at dræbe Suderen; men de over
levende kan reddes. Som bekendt 
sætter de fleste Igler sig først fast 
under U dfiskningen, og naar man 
har Opløsningen, som i dette Til
fælde maa være meget svag, om
trent 2 pCt.; allerede staa~nde 
færdig, saa kan man dog holde 
en stor Del i Live. Man bader 
kun saa længe, til enkelte Suder 
ligger . paa Ryggen eller Siden; 

'derefter rører man kraftigt om
kring og hælder Suderne gennem 
en snever Ketser. Kun en Del' af 
Iglerne, er bedøvede og har løs
ladt sig,~ de øvrige sidder endnu 
fast. Men bringer, mån nu Su
derne, i rent, klart Vand, saa vil 
ogsaa disse paa en lille Rest nær 
løslade, sig og sætte sig fast paa 

'Karrets Bund. ,Et gentaget Bad 
nogle Timer, efter gør d~t ogsaa 
af med Resten, Saaledes behand
lede .Suder har jeg til Iagttagelse 
holdt i en Beholder, 8 til 14 Dage, 
uden at der viste sig Tab, Ud
satte voksede disse godt, 'og U d
fiskningsresultatet var endog und
tagelsesvis godt; jeg har sjældent 
haft saa lidt Tab. " 

Meri hvordan faar man nu Iglen 
ud af Dammene? En Tørlægning 
hiælper kun lidt; jeg har, endog 
læst i "Fischerei-Zeitung", at Iglen 
endog har optraadt' 'efter, et helt 
Aars Tørlægning; først en intensiv 
Kalkning havde hjulpet deri'mod; 
men hvilken Umage Kalkning, i 
større forsumpede Damme koster, 
det kan mange tale med om, Og
saa her, hvor Dammene, ligger 
terrasseformigt, og man ofte maa 
klatre over tre, fire Dæmninger 
meel Bærebøtten for at naa de 
mellemste Damme, er Sagen me
get vanskelig. Hvo der kun kal
ker for Iglens Skyld, kan udføre 
Sagen lettere. - Om Efter.aaret, 
naar Dammene er udfiskede, maa 
Grøft~rne tømmes saaledes, at ikke 
det ringeste Vand bliver staaende; 
enhver Pyt maa føres til Afløbet. 
Derefter spændes Dammen og 
tømmes straks igen. Hvo der har , 
Vand nok, maa gøre det to Gange. 
Iglerne er skaffede bort uden Kalk; 
men hvo der vil sikre sig helt, 
kan ogsaa nu kalke Render og 
Grøfter; dertil bruges kun. lidt 
Kalk. 

At Aborren skulde' æde Iglen 
af Karpen og Suderen, er Ind
bildning., Forsøg desangaaende 
var uden Resultat; ja Aborren var 
endog selv helt fuld af Igler. Det 
er meget at anbefale at indsætte 
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smaa Gedder kort før Udfisknin
geni disse bliver i kort Tid be
dækkede med Igler, 'og Karper 
og Suder bliver skaanede. 

Undertiden mister Fiskene om 
, Vinteren Iglerne af sig selv; om 

Sommeren er dette regelmæssigt 
Tilfældet. ,Men ofte er disse om 
Foraaret lige saa fulde, som de 
var om Efteraaret. Større Fisk 
helbredes snart. ' 

Saaledes fangede jeg i Maj 
nogle Legesuder, der i Marts var 
saa fulde og forbidte af Igler, at 
jeg frygtede" for deres Tab, men 
som. nu var saa sunde og glatte, 
at man slet ikke mere saa Spor 
deraf. (Fortsætte •. ) 

Th. Sehulze. 
(Efter Fisch.-Zeit.) 

Blandede l1leddelelser. 
-o-

M edlems a n tallet i .. Deutsche 
Fischerei-V erein ~ er, i Følge Med-

\

. deleise i et Foredrag i Fischerei
Verein fUr die Provinz Branden
burg, med et rundt Tal 33,000, 
naar alle Underforeninger og Side-
foreninger' medregnes . 
. Tidlig "Laksleg". En ~endt 

Sportsfisker har meddelt ~Svensk 

Fiskeri Tidsskrift~ følgende: 
"Forleden Søndag (den 13. Sep

tember 1908) fik jeg ved Nors
holm (Motala Strøm ved Roxen) 

\ en' Hunlaks, som var saa godt 
. som udlegt; kun nogle faa Æg 

fandtes endnu i Ovarierne .. Hele 
Fisken havde Udseende af en ud_o 
legt Fisk, hvilket gav mig Anled
ning til at dissekrere samme, 
hvorved det fremgik, at den virke
lig var saa godt som udlegt. Det 
'var et Eksemplar af Roxens Laks-

form, en ægte Trutta (Laksørred) 
Form, og den vejede omkring 3,,, 
Kg. For mig forekom det ejen
dommeligt, at Legen allerede havde 
taget sin Begyndelse· og næsten 
var afsluttet hos denne Fisk;~ 

Til Tætning af mindre Damme 
anbefaler Technische Zentralanzei
ger at anvende fugtigt, af o'mkring 

I 

40 pCt. Ler og 60 pCt. Sand be
staaende Jord (der imidlertid maa 
være fri fpr Planterester), som ind- \1 
stampes og fasttrykkes af 10-20 
Ctm. Tykkelse. Dette Dæklag bør 
i sin Helhed være 30-50 c. tykt. \ 
- En fuldstændigere Vandtæthed. 
opnaas hvis man under Indsamp
ningen overhælder Materialet med 

. Kalkmælk. (Fisch. Zeit.) 

Indplantning' af Fiskeyngel. I 
Finansaaret 1908-09 kan der til . 
Indplantning af Fiskeyngel i salte 
og ferske Va~de anvendes et Be
løb af indtil 25,000 Kr. af Stats
kassens Midler. Ansøgninger om 
Tilskud, ledsagede af Oplysninger 
om, hvilke Fiskearter der ønskes 
indplantede, samt om, hvor stort 
et Bidrag der vil blive ydet af 
Andragerne selv, skal stiles og 
indsendes til Landbrugsministeriet 
og maa for at kunne komme i Be
tragtning være indsendte inden 
den 15. Januar n. A. 

Dyrebeskyttelse ~g Spildevand. 
Som "Deutsche Fischerei-Zeitung" 
meddeler har Dyrebeskyttelsen for 
nylig ogsaa taget sig af Spilde
vandssagen. Saaledes blev der d. 
23. August af den Slesvig-Hol
stenske Dyre beskyttelsesforening 
vedtaget følgende Forslag: "Sam
fundet ~Den Slesvig - Holstenske 
Dyrebeskyttelsesforening" vil fore
tage egnede Skridt til Standsning 
af den stærkt overhaandtagende, 
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ved giftig Fabrikspildevand for
aarsagede . og med store Kvaler 
forbundne Dødelighed blandt Fi
skene i Indlandsvandene. " 

Slesvigsk Aalefiskeri. Det nu i 
Aar afsluttede Aalefiskeri i SU har 
givet et meget gunstigt Resultat. 
Et Udbytte af 200-500 Pund pr. 

.... Dag og pr. Redskab var ingen 
Sjældenhed. Det samtlige Udbytte 
anslaas til 120,000 Pund Forsen
delsen er sket germem den Sles
vigske Fiskerieksportforretning i 

'\ Hovedsagen til Kiel, Lybæk, Ham
borg og Berlin. (Deuts. Fisch. Zeit.) 

liskemarkedet. 
-0-

København, 5.-1~. Decbr. 
Aal 3ii-60 Øre pr. Pd. 
Laks 50-75 
Gedde 35-40 I 

Aborre 15-25 
Krehs R50-450 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 14.-19. Decbr. 
(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 68-87 Pf. pr. Pd. 
Gedde. store. nO-78 
Sandart, st., mellst. 108-138 
Sandart. smaa. 114 
Sandart, usort., 93-126 
Aborre 57-80 
Suder, store, 75-85 
Suder,- smaa, 
Suder, U8ort .. iii-99 

.Brasen 34-47 
Brasen, smaa, 39-40 
Aal, mellst, 7ii-86 
Aal, smaa, 
AaI, usort., 58-60 
Karudse 61-87 
Karpe 60-70 

Hamborg, 14.-19. Deebr. 
Ispakkede Fisk' 

A borre, store, 29 70 Pf. pr. Pd. 
Abo~re. smaa, 171/ 2-31 -' 
Sandart, store, IOii-lIlO -
Sandart, smaa, 

Brasep, store, 21 1/ 2-3S 
Brasen, smaa, 13-22 
Geddl', store, 30---60 
Gedde, smaa, 26--48 
Laks 100-366 -
IJaksforeller, store, 120-231 
Laksforeller, smaa., 100-127 
Foreller, store, 127..:.-188 -
Foreller, smaa. 39-144 -
Aal, store. 43-69 
},al. smaa, 31-44 

Indhuld : Ved Aarskiftet. Forteg-
nelse over ;)fedlemmerne af Ferskvands
fiskeriforeningen ved Begyndelsen af Aa· 
ret 1909. - Skal. yi indplante Aalefann
gen? - Igleplagen og Middel derimod. 
- Blandede Meddelelser. Fiskemarke· 
det. - Annoncer. 

Annoncer. 
--0-

Sættefisk 
købes. 

15,000 Stk .... " 8-12 Centm., 
Regnbuer ønskes til Købs. Til
bud med billigste Pris modtager 
Bladets 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 Copmaun, 
Hellerup pr. Pederstrup. 

Hn HaKK~IDa~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. 



" Fi S k'e.ri e t "A aly kk e" l 
, pr. Lunderskov I 

Portionsørred, . .. 
Telefon 13 Telefon 13 I større: Ørred, 

tilbyder prima øjn.eæg, Yngel 
og' Sætt·efisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Kl;lrper og Suder 

. '. , . - . . 

Karper og Suder 

,)itabsolut bU!igste ?rlser. 
købes' og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant 

Portionsfis#: ,og større Spisefisk af 
alle Arter:købes til højeste Dag~pris. 

Martin ·N felsen, 
Fredericia. ' , 

Fi~k~ri~t i Vam~rll~ 
..... Telefon Nr. 114 ...... ' 

, Jllodtager BestiJling paa 
øjneæg~" Yngel og Sættefisk 
af ø r r ed samt Sættefisk af 
__ Karller og ,Suder. ~ 

·1iskefoder. 
?ortionsfiskog større :fisk købes. 

. Der kan nu i Reglen daglig 
faas fri§kfanget FiskefDder a 3 
Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
pr. Pund fra 

N.,P,. Petersen, :fryseriet "f i m f i o r d e n", 
. :. ;" t .. >-

Telefon' 26. ' Forretningsfører. 

feuenderv-a 
- I • 

,.' ~l·l·s' k· .oji .:! C,:. H 
, " =-. ..,.0 . o.r:-

; • .o.,' 50";:"'0. 
, saasom,: f.0rtiQns~rr~-, ' .. = ;.. ~ ~.:::: ~ 

der, store Havørreder, .::a:: c:.:t .= ~ ~,!;,.~ 
G dd K S d . (It - ~ • 'i ;I e . er,' arp er, u er, = a- k: ....... .: 

'Skaller;: Aborre, 'ønskes . = 8. ~ ~ i = 
til ' Køb~. Afhentning' c:a Ja : g ~ ~ .... 
med: Specialvogn paa '*'. CW) .;:; ;... Q3 .:::: ~ 
Sælgererls" nærmeste I . ..!. ~ ; ~ i~ 
Stats~~n~st~~ion: Kon- •. e. -< ~ ~ .:::: 
tant· Beta,lin'g.', . : "", .; '; 1.=. : ~ ::. ~ 

" '," "" "..... '11 ~ 
G-, t: Domasel.lk. e, , '. ' . 

'. ,Kontånt Betalin!:'. 
Fisc~handlung; .'.., ,~ 

BerlinN:W.21; Jonas-' .. :'~.. _ 
strassG 3. ..,......, 

Glyngøre. 

., Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og. 
Sættefisk af llæk-, 
Regnbue- og KildeM 
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af KarJler og Sn-' 
der til billigste Priser. 

,PortioJlsfisk . o'g 
større SI,isefisk 'af 
'alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

. P. H a Jl s e n;, " . 
Aakjærdal. 

P. J ø r g e n s e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt; ,Kolding Folkeblad"_ Bogtrykkeri, Kolding: 
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1iIJl'ilil1'ili11'ili11'ili11iiltiiltiiltiJliiJliilf,~.'Y<ijj I J eg har imidlertid af og til 
I staaet overfor Gaader, vedrørende 

Aalens Liv i vore ferske Vande, 
som denne Teori ikke har kunnet 
løse, og mine Iagttagelser syntes 
snarere at komme i Strid med 
den. Jeg skal nævne nogle Eks
empler. 

Indmeldelse i 

"Jerskuandsfiskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

'bladet gratis tilsendt. 
Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

Den gnle Aals Vandringer. 
-0-

Det er en Kendsgerning, at 
Glasaalen hvert Foraar i store 
Stimer vandrer ind i vore ferske 
Vande, og hidtil har vist alle an
taget, at Glasaalen blev i disse 
Vande, indtil den som B]ankaal 
vandrede ud igen i Havene for 
at søge ud til Ynglepladserne. -
J eg har naturligvis ogsaa delt 
denne sidste Opfattelse og i Grun
den gaaet ud fra den som en 
Kendsgerning, skønt det i Virke
ligheden kun er en Paastand eller 
Antagelse, som man intet Bevis 
har for. 

Noget over en halv Mil vest 
for Kolding ligger der en Sø, der 
hedder Stallerupgaard Sø. Her 
har man i sin Tid iagttaget en 
meget stor Indvandring af Glasaal. 
Man forsøgte nemlig at tørlægge 
Søen ved at pumpe Vandet ud af 
den. Enkelte Gange gik Pumpe
værket i Staa paa Grund af en 
Masse Glasaals Indtrængen i det, 
og . man saa da det Særsyn, at 
Kanal, Render og Pumpetrug var 
fulde af Glasaal. 

Søen blev ikke varigt tørlagt. 
Forsøget mislykkedes. 

Nævnte Sø har intet Tilløb, 
men et mindre A f l ø b, og der er 
ingen Grund til at tvivle om, at 
der fremdeles aarligt gaar en 
Mængde Glasaal ind i Søen. 

Men hvor bliver den Masse Aal 
af? Endskønt der er gjort Forsøg 
af ~lere og anvendt forskellige 
Maaderfor at fange N edgangs
aaIen, er det dog kun lykkedes at 
fange 30-60 Stkr. aarIigt; og det 
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uagtet Afløbsvandet fra Søen ledes Skumkasser. Alt dette ser ud, 
gennem store Rør neden under som om disse Aal er nedgaaende. 
en Landevej, saa at Fangered- Endelig har jeg i M i d t j Y Il a n d 
skaberne kan an bringes her saale- og M i d t f Y n i Aaer set Aaleruser 
des, at N edgangsaalene er tvungne anbragte for Opgang, og paa mit 
til at gaa i dem, da en Undvigelse Spørgsmaal til vedkommende Fi
neden under, til Siderne eller op sker om Aarsagen hertil, har han 
over Vejen synes umulig .. Men de svaret, at han fangede flere Aal 
nedgaaende Aal er muligvis s a a for Opgang end for Nedgang. 
s m a a, at de gaar gennem Ma- Alle de her nævnte Iagttagelser 
skerne paa Garnene. og endnu flere var mig som sagt 

Et andet Eksempel: J eg saa en en Gaade; thi de stred mod min 
Gang ved en Mølle en sammen- Opfattelse, at Aalene kun gik 
falden Aalehæk. Paa mit Spørgs- o p a d s o m G l a s a a l og n e d a d 
maal til Mølleren, hvorfor han s o m B l a n k a a 1. - Taler de Er
ikke holdt Hækken i Orden, navn- faringer, jeg er fremkommen med, 
lig da jeg kunde se, at der var ikke til Gunst for Hr. Knudsens 
gjort en Del for at lette Smaa- Opfattelse? 
aalenes Opgang, svarede denne, Til Slut vil jeg endnu minde 
at det nu ikke kunde betale sig. om Aalefangsten i Barn Sø ved 
En Gang vat" her fanget en dennes Udfiskning, hvad allerede 
Mængde Nedgangsaal; men siden tidligere er omtalt her i Bladet. 
der var kommet saa mange Stem- Denne Sø har h ve r k e n T i Il ø b 
meværker nedenfor Møllen, fange- e Il e r A fl ø b, og dens Vand hid
des der ikke mere Aal af nogen rører alene fra Nedbøren. _. Inden 
Betydning. - Det ligger nær at I Søen af Ferskvandsfiskeriforenin
spørge: Hvad er Aarsagen til gen toges i Brug som Forsøgs
denne stærke Aftagen af Aale- vand, blev den tørlagt ved, at 
fangsten her? Stemmeværkerne dens Vand gennem en Kanal lede
kan dog næppe i den Grad des ned til en nærliggende Sø. -
hæmme Glasaalens Opgang, at Ved denne Lejlighed er det for
der ikke skulde komme saa mange staaeligt, at en Mængde Smaaaal 
ovenfor Møllen, at det kunde lønne er vandrede ind under Tørlægnin
sig at holde Hækken i Orden for gen. - Efter at Søen var stemt 
at fange dem, naar de gik ned op igen, har nævnte Kanal siden 
igen som B I a n k a a l. ligget tør; og naar man kender 

,} eg skal endvidere nævne, at vi Forholdene der, skulde man synes, 
ved. Haugaard Kultur, der faar det var umuligt, at der efter Op
sit Vand fra Kolding-Nebel Aa, stemningen af Søen, kunde ind
ved Foraarssorteringen fanger en vandre Aaleyngel i den. Og dog 
betydelig Del smaa og større gule fandtes der foruden 600 Pd. Smaa
Aal i Dammene, hvor Strømmen aal af forskellig Alder og Størrelse, 
har ført dem ind. Lignende Er- I der efterhaanden fangedes ved U d
faringer har jeg fra enkelte andre I fiskningen, ogsaa en Mængde Aale
Fiskerier, hvor Smlaaal er gaaet I yngel, der altsaa maa være van
ind i de for ved Indløbet anbragte dret ind i Søen i 1908. 
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Folk, der var til Stede ved Ud- vilde faa stor Betydning for Aale
fiskningen, og som kender Forhol- opdrætningen og Aalefangsten i 
dene der og deHor anser en Ind- vort Land. Saa længe som vi i 
vandring i Søen af Glasaal for mer eller mindre Grad med Hen
umulig, var naturligvis straks paa syn hertil handler i Blinde, kan 
det rene med, at Aalene havde der nemlig ikke være Tale om, at 
ynglet i Søen, i Lighed med de denne Fiskeart kan komme nnder 
Forældrefisk af Gedder og Abor- rationel Drift i vore Vande. 
rer, der desværre var blevne til- Hr. Knudsen skriver i forrige 
bage i Søen trods Tørlægningen, Nr. af dette Blad, at han absolut 
og fra hvilke der fandtes et Utal er af samme Mening som afdøde 
af Yngel. Hvor mange Smaaaal Prof. Feddersen, nemlig, at man 
og hvor megen Aaleyngel, der er kun skal indplante Aaleyngel i 
gaaede gennem Fangekassens Damme, som ikke har direkte 
Tremmer, er ikke godt at vide; Forbindelse med andre Vande, 
men det er sandsynligt, at der er men er isolerede eller afspærrede 
gaaet Mængder igennem. Fra derfra. - J eg er af samme Me
denne Sø har der i de tre Aar, ning, hvor det gælder private 
den har været anvendt som For- I Vande; men ikke,naar der er 
søgsvand, ikke kunnet være Tale Tale om offentlige, frie Vande. I 
om nogen Udvandring af den saadanne ferske Vande bør der 
gule Aal, da Søen jo som sagt absolut, som tidligere omtalt her i 
ikke har noget Afløb. Bladet, indplantes Aaleyngel, hvad 

Hvis Ferskvandsfiskeriforeningen enten saa en saadan Indplantning 
faar denne Sø til et næste Forsøg, I kommer Ferskvandsfiskere eller 

I 

var det maaske muligt at faa Klar- I Fiskere i Fjord og Hav tilgode. 
hed over de gaadefulde Foreteel-, Smidt Nissen. 
ser, som jeg her har berørt, især 
naar sagkyndige Mænd gjorde sig 
bekendt med Forholdene og bl. a. 
var til Stede ved næste Udfisk
ning' for nøjere at undersøge Søens 
Aalebestand. 

Statistik 
ovel' 

den gule Jtals Vandringer. 
Ved Stallerupgaard Sø eller en (Eftertryk forbydes.) 

lignende Sø uden Tilløb, men med -0-

Afløb, burde der vist undersøges, I Den gule Aal fanges for Ind
om Smaaaalene forlader Søen, in- gang om Efteraaret og for Ud
den de bliver til blanke Aal, og gang om Foraaret følgende Ste
om Forholdene hindrer dem i igen der: Aaerne paa Slesvigs Vest
at gaa op og ind i Søen. kyst, Kongeaa, Ribeaa, Sneumaa, 

Dersom Hr. Knudsens Oplys- Vardeaa, Skjernaa, Alslevaa (Biaa 
ninger om den gule Aals Van- til Vardeaa), Villestrupaa, Ka
dringer kunde føre til, at de strupaa og Kielstrup Søs Afløb 
nævnte og maaske andre Forsøg og Gudenaa. 
og Iagttagelser blev gjorte i en I Desuden fanges gule Aal føl
nær Fremtid, tror jeg sikkert, det , gende Steder: Aarhus, Hov Vig, 
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Nakskov Fjord, Søholt pr. Bursø 
(Lolland), Kimmerslev pr. Borup 
(Sjælland), Kallundborg Fjord, Hol
bæk Fjord, den indre Del af Isse
fjorden, Skelskør Nor og Fjord, 
Klitmøllen pr. Thisted, Randers 
Fjord og Mariager Fjord. Ved 
Randers Fjord fanges en Mængde 
gule Aal paa de regelmæssige 
Vandringer F oraar og Efteraar. 
Navnlig ved Udbyhøj pr. Havn
dal. 

I Aar er der fanget en Mængde 
gule Aal ved Udbyhøj. I to Næt
ter havde to Fiskere 1500 Pd., og 
mange af de andre FisKere havde 

. noget lignende. En anden Fisker 
i Nærheden af Randers fanger 
aarlig der 3~4000 Pd. gule Aal. 
Men endnu mere storstilet er disse 
Foraars- og, Efteraarsvandringer i 
den af mig før omtalte Mariager 
Fjord (med de tilhørende Aaer: 
Villestrupaa, Kastrupaa og Kiel
strup Søs Afløb). Det er i denne 
Fjord og i disse Aaer, man har 
de store Fangst at vise hen til -
takket være Stedets Fiskerifoged, 
som har været mig til fortrinlig 
Støtte; jeg gengiver Tallene og 
tilføjer Værdierne: 

1904: 177,578 Pund gule Aal til 
71,031 Kr. 20 øre. 

1905: 115,000 Pund gule Aal til 
46,000 Kr .. 

1906: 133,050 Pund gule Aal til 
53,220 Kr. 

1907: 220,000 Pund gule AaI til 
88,000 Kr. 

Der var saa at sige ingen Blank
aaI imellem dem. 

Naar man nu tager i Betragt
ning, at de mange Aaer og Fjorde, 
hvorfra jeg har Fiskeres og Fi
skerifogders Underskrifter for de 

omtalte Vandringer, er ganske 
godt spredt Landet over, fristes 
man saa ikke til at formode 
e Il e r h re v d e, at det er saa klart 
med disse Vandringer, at man ikke 
kan komme uden om dem. 

Det er samtidigt 0plyst, at der 
n æ s t e n i n g e n Blankaal fanges 
i Aaerne paa Slesvigs Vestkyst, 
i Ribeaa, Vardea~, Kongeaa og 
Sneumaa. Desudtn er Blankaals
fangsten i Fjordene g a n s k e f o r
s v i n d e n d e i Sammenligning med 
Fangsten af gule Aal i dem. ~ 
Nu siger Hr. Gemzøe (men uden 
at føre noget som helst Bevis), 
at de g u l e A a l, h v i s Van d r i n
g e r j e g h a r o m t a l t, e r d e 
g u l e A a l, s o m e Il e r s l e v e r 
ved Kysterne. ("D. F. T." Nr. 
47.) Jeg vil dertil sige: Tænk, 
hvilken Opdagelse: Naar 
de ikke findes i vore Aaer 
og Fjorde, saa findes de 
ved vore Kyster. Men naar 
vi husker paa, at disse gule Aal 
tilbringer ca. 8 Maaneder i fersk 
Vand og ca. 4 Maaneder i salt 
Vand, skal vi saa ikke hellere 
vende Sagen om og sige, at det 
er gule Aal fra det ferske 
Van d, som foretager en S o m
merudflugt til Havet paa 
ca. 4 Maaned er. 

P. Chr. Knudsen, 
Lærer, 

Kjellerupsgade 23, Aalborg. 

fgstfiskerit 
-0-

Lidt mere om Wire Himp. 

Efter at Wire Gimpen nu har 
været kendt og brugt en Del Aar, 
er der naturligvis indvundet en 
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Del Erfaringer med Hensyn til 
dens Anvendelse ved Sportsfiske
riet, hvor den omtrent helt har 
fortrængt den tidligere til Fang
sten af Rovfiskene, særligt Ged
den, udelukkende benyttede ældre 
Gimp, bestaaende af Silke, omvun
den med fin Metaltraad. Wire 
Gimpen har navnlig flere væsent
lige Fortrin for den ældre Gimp, 
ikke mindst hvad Bøjelighed og 
Usynlighed i Vandet angaar.
Hvor Wire Gimpen anvendes til 
lige Drag, besidder den megen 
Holdbarhed; men naar den har 
været brugt i længere Tid, og 
naar den har været udsat for 
langvarig og vedholdende stærk 
Spænding, samt naar Gimpen 
kommer til at danne en Vinkel 
med Stang og Line, f. Eks. naar 
en Krog har faaet fat i Bunden, 
eller en Fisk har arbejdet sig fast 
i denne, kan der fremkomme en 
Sprængning af enkelte af de Mes
singtraade, hvoraf Gimpen er spun-;
den, hvad der kan give Anledning 
til et Brud. Dette er ganske vist 
en Omstændighed, der er i Dis
favør af Wire Gimpen overfor den 
ældre Gimp og det godt opblødte 
Gutforfang, hvor sligt ikke let 
hænder; men overfor Wire Gim
pens mange andre Fortrin, har 
man let ved at overse denne Fejl, 
der dog kun forholdsvis sjældent 
gør sig gældende, naar man an
vender fornøden Forsigtighed og 
Omhu. -- Ligdedes kan det ogsaa 
hænde, at Wire Gimpen, naar den 
bliver stærkt overanstrængt, f. Eks. 
naar Krogene har haget sig fast 
et eller andet Sted, og der maa 
anvendes særlig Kraftantrængelse 
for at faa dem løse, kan vise Til
bøjelighed til at blive ujævn og 

trævle op;. men denne sidste 
Ulempe kan man dog forholdsvis 
let komme om ved, naar man gni
der det beskadigede Sted godt 
ind med Voks, strammer Wire 
Gimpen stærkt og holder den over 
en Spiritusflamme, idet man dog, 
for at undgaa Glødning, maa føre 
den langsomt frem og tilbage 
over Flammen. 

En særlig Fordel ved Wire 
Gimpen er den, at det har vist 
sig, at man ved 'Hjælp af Lod
ning kan danne en Løkke eller et . 
øje paa Enden af den, saa at 
man ikke som tidligere behøver 
at bevikle med Silke, hvad der al
drig er varigt og giver Anledning 
til jævnlige Reparationer; men 
langt varigere og stærkere kan 
man fremstille øjet ved Sammen
lodning af de ombøjede Ender 
nedenfor øjet. Beskadigede Ste
der kan man ligeledes varigt og 
stærkt udbedre ved Lodning. 
At kunne lodde Smaagenstande er 
i det hele en Færdighed, som en
hver praktisk Sportsfisker bør 
lægge sig efter. Det er grumme 
nemt at lære sig· at lodde, og 
Færdigheden yder ofte megen For
nøjelse. Der fordres dertil ikke 
andet end lidt Loddevand, som 
kan faas hos enhver Blikkensla
ger, Guldsmed eller anden finere 
Metalarbejder, en lille Spritlampe, 
et Stykke Loddetin, der kan købes 
i enhver Isenkramforretning, samt, 
specielt til Lodning af Wire Gimp, 
et Stykke Loddetin, saa tykt som 
et tyndt Penneskaft eller en tynd 
Blyant, og endelig et Stykke tyndt 
Kobbertraad, saa langt som en al
mindelig Strikkepind, hvis ene 
Ende man bøjer om med en Nip
tang i en Længde af 1 eller helst 
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2 Centim. Traaden bliver derved 
dobbelt i den ene Ende, hvor den 
altsaa danner en Rende. Kobber-

forsvundne Vand igen bliver er
stattet. 

Efter at vi i foregaaende Arti
traaden stikker man derefter ind kel har lært D a m b u n d e n at 
i en almindelig Flaskeprop som 
Haandtag, og dermed er hele 
Loddeapparatet færdigt. 

(Fortsættes.) 

En garwmel Lystfisker. 

?raktiske Vink for Bell1lndere 
i 'Jarpedambrug. 

kende som Fiskedammens vig
tigste Næringskilde, maa vi natur
ligvis ved dennes rationelle Be
handling først og fremmest rette 
vor Opmærksomhed paa denne. 
De Næringsstoffer, der indeholdes 
i Dambunden, maa gøres tilgænge
lige gennem Plante- og Dyrever
denens Forarbejdning. I den Hen
sigt staar de samme Hjælpemidler 

-0- til vor Raadighed, som Landman-
V. den benytter til Forbedring af sin 

Hvorved kan man øge en Karl,e. Agerjord, nemHg Dyrkning og 
dams naturlige ProduktionskrafU Gødning. 

Vi formaar at øge Tilvæksten i Dambundens Dyrkning op
en Karpedam derved, at vi be- naar Dambrugeren ved T ø r l æ g
gunstiger Formeringen af de for n i n g om Vinteren. Dammen skal 
Karpens Ernæring saa vigtige Næ- om Efteraaret efter Affiskningen 
ringsdyr, altsaa især Vand lopperne, fuldstændigt tørlægges, saa at 
idet vi skaffer disse de Livsbetin- Dambunden kan blive støvtør. 
gelser, som de fordrer. Fra maaske tilbageblevne Pytter 

Som vi i en foregaaende' Arti- ledes Vandet gennem Kanaler tll 
kel saa, er var m t Van d særligt Dammens dybeste Sted, hvor Af
en Grundbetingelse for Vandlop- løbsindretningen er anbragt. Fro
pernes Formering. ' Vi maa derfor sten faar Damdyndet til at fryse 
bære Omsorg for, at Vandet i og løsner derved dets Bestand
vore Fiskedamme om Sommeren dele. Gennem de Revner og Spal
opvarmes mest mulig. Vi opnaar ter, som derved opstaar, trænger 
det derved, at vi allerede ved An- Luften ind, som formaar at til
læget af Dammen gør samme saa intetgøre Damdyndets Syre. Sy
lav som muligt, ikke over 1/~ M. rens Neutralisering er til stor 
dyb, endvidere, at vi lader Ran- Nytte for Dambrugeren; thi som 
den løbe muligst flad ud, for at vi saa, kan Vandlopperne ikke 
Solen kan stærkt opvarme Vandet trives rigtigt paa sur Bund. Ved 
ved Damkanten, som er Vandlop- Luftens Indtrængen i Dambunden 
pernes Yndlingsopholdssted. bliver desuden, akkurat som ved 

Tilløbet maa ikke bringe noget Agerjord, de i Dambunden inde
koldt, men kun forudvarmet Vand holdte Mineralstoffer opløselige og 
i Dammen. Om muligt skal der bragt i en for Planterne optagelig 
kun løbe lidt Vand til, helst kun "I Form. Endvidere vil Vandlop
saa meget, at det ved Fordamp- perne ved, at deres Æg udsættes 
ning og Udsivning fra Dammen for Tørke og Frost, kun derved 
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formere sig desto rigeligere næste 
Aar. Sluttelig maa endnu næv
nes, at de for Karperne skadelige 
Fjender og Sygdomsspirer ogsaa 
tilintetgøres ved Tørlægning af 
Fiskedammen om Vinteren; men 
dette skal vi senere komme til
bage til. Dette er altsamm'en af
gørende Fordele for Dambrugeren ; 
og Tørlægningen om Vinteren, og 
om muligt hver Vinter, maa der
for paa det varmeste anbefales 
Dambrugeren til hans egen Nytte. 

Under Tørlægningen om Vin
teren kan der tilføres Dambunden 
nye Næringsstoffer ved at tilføre 
G ø d n i n g, Herved kommer de 
samme Gødningsmidler i Betragt
ning som ved Landbruget, altsaa 
allerførst Naturgødning i Form af 
Affald fra Dyr og Mennesker. At 
Tilløb af Gødningsvand har en 
gunstig Indflydelse paa Produk-

. tionen af Næringsdyr, er tidligere 
omtalt, og der blev med Hensyn 
hertil henvist til det rige Udbytte 
af Hus- og Landsbydamme, i 
hvilke der fra alle Sider tilførtes 
gødende Spildevand. Af dyrisk 
Gødske kan ogsaa fordelagtigt an
vendes Svinegødske, der ellers 
ikke saa godt kan anvendes i 
Landbruget. 

Blandt Kunstgødningerne spiller 
Kalk den vigtigste Rolle. Alle 
Næringsdyr for Karpen besidder 
et kalkholdigt Panser; de maa alt
saa optage Kalk i deres Næring. 
Kalkfattige og kalkfrie Dambunde, 
der i og for sig kun giver et 
ganske ringe Udbytte, kan ved at 
gødes med Kalk ofte blive meget 
frugtbare. Desuden vil ved Kal
ken den skadelige Syre i Dam
dyndet neutraliseres. Mængden af 
Kunstgødning, der skal anvendes, 

retter sig efter Dambundens God
hed; jo slettere samme er, desto 
større Tilførsel af Næringsstoffer 
skal der ske, 

Angaaende Gødningen er at be
mærke, at Tilførsel af Staldgød
ning eventuelt ogsaa om Som
meren kan følge efter i en spændt 
Dam paa den Maade, at der ved 
Damranden paa enkelte Steder 
bliver anbragt nogle Skovlfulde 
Staldgødning, helst Kopasser, i 
Vandet. Paa disse Steder finder 
der snart en enorm Formering af 
Næringsdyr for Karper Sted. 

Men Tørlægning om Vinteren 
og Dambundens Gødning er ikke 
altid tilstrækkeligt. Naar det sure 
Damdynd forefindes i saa stor 
Mængde, som man hyppigt iagt
tager i gamle Damme, som maaske 
for mange Aar siden eller over
hovedet aldrig har været tørlagte, 
maa vi gaa frem paa en anden 
Maade. Det bedste Middel er da, 
at Dyndet om Vinteren, naar det 
er stivfrossen, fjærnes fra Dam
men. Ved Vintertid har Landman
den jo sædvanligt Tid og Folk 
til saadant Arbejde. Damdyndet 
kan derefter aflejres paa Eng
eller Agergrund, hvor den saa 
kan anvendes som Gødningsstof. 

Damdyndets Frugtbargørelse kan 
ogsaa tilvejebringes ved dens U d
l æ g n i n g f o r S O m m e r S o l en. 
En rationelt dreven Karpedam skal 
nemlig hvert 4. eller 6. Aar tør
lægges en Sommer igennem. 
Dambunden bliver da bearbejdet 
paa samme Maade som en Ager
mark og dyrket med Kløver, 
Havre eller blandet Græsfrø. Paa 
den Maade bliver Bunden beriget 
med Næringsstoffer, og Dammen 
giver Ejeren ved dens Høst des-
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uden et Udbytte. Bedst var det 
naturligvis, om der blev givet Af
kald paa Høsten, og hele U dbyt
tet blev pløjet ned om Efteraaret 
i Dambunden, da der herved vilde 
tilføres denne en stor Mængde 
Næringsstof. 

Samtidigt med Bundens Rens
ning for overflødigt Dynd maa 
der Haand i Haand med denne 
ogsaa foretages en Udryddelse af 
de sure, haarde Overvandsplanter 
(Rør, Siv osv.). Disse Planter fra
tager Bunden en Mængde N æ
ringsstoffer uden at bringe Dam
brugeren nogen Nytte for Karpe
holdeisen. Der udvikler sig ingen 
Næringsdyr paa dem, saaledes 
som paa de bløde Undervands
planter (Vandaks, Vandpest, Vand
ranunkel osv.). Desuden hindrer 
de, naar de vokser tæt, Karperne 
i at søge deres Næring, idet de 
netop holder dem borte fra de 
rige Fangstpladser ved Damkan
ten. Sluttelig skygger de i Dam
men og staar derved i Vejen for 
en intensiv Opvarmning. Disse 
haarde Overvandsplanter maa der
for indskrænkes. Man kan opnaa 
det ved at afmeje dem under Van
det i Slutningen af Juni (ved St. 
Hansdag). I den Hensigt er der 
konstrueret forskellige Lugnings
leer og -Save, af hvilke nogle har 
været beskrevne i dette Tidsskrift. 
Naar dette gentages nogle Gange 
bortdør Rodstokkene. Grundigst 
udrydder man dog de skadelige 
Planter ved at udhugge Rodstok
kene under Tørlægningen om Vin
teren. 

Paa den Maade er de vigtigste 
Midler til Øgning af Produktions
kraften i en Karpedam skabte. 
De bestaar altsaa i at tilvejebringe 

varmt Vand, i Tørlægning om Vin
teren, i Gødning, i U dlag for Som
mersolen, i Rensning for Dynd og 
haarde Overvandsplanter. Det vig
tigste Middel er Tørlægningen om 
Vint.::ren, hvis Nytte desværre 
endnu som oftest er altfor lidt er
kendt· af vore Dambrugere. - I 
mange Tilfælde vil en Tørlægning 
om Vinteren ikke være mulig, f. 
Eks. naar Dammen er anlagt som 
Isdam eller Branddam. Men og
saa i disse Tilfælde er halvt Ar
bejde altid bedre end slet intet. 
En Isdam kan efter U dfiskningen 
i Oktober i det mindste ligge tør 
til Isdannelsens Begyndelse, d. v. s. 
til Begyndelsen af December, eller 
efter Isvindingen, maaske fra Mid
ten af Februar til Nybesættelse i 
April begynder. I denne Tid kan 
Frosten endnu ofte komme over 
Dambunden og gøre meget godt. 
I en Branddam, der stedse maa 
indeholde Vand, kan man dog 
maaske sænke Vandspejlet noget, 
saa at i det mindste de for N æ-
ringsproduktionen saa vigtige Dam
rande ligger tørre. 

(Fortsættes. ) 

Jgleplagen og )tiddel derimod. 
~o

(Sluttet.) 

Selve Kalkningen kan udføres 
med Kalkmælk eller Kalkstøv. -
Kalkmælken er lige saa god af 
Kalk, der aarelangt har ligget i 
J orden, som af nylæsket Kalk. 
Kalkstøvet bliver først bragt hen 
i Nærheden af Dammen, der skal 
kalkes, som Stykkalk og ved 
Overdækning af Jordsmon skyttet 
mod Vejrindflydelse. Vil man 
straks fordele samme i smaa Hobe 
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i Dammen, saa vil disse smaa 
Hobe blive fugtede fra neden af 
og ogsaa fra oven af Regnvejr. 
Men da man med faa ,Folk ikke 
hurtigt nok kan udstrø en Wag
gonfuld, saa indsuger det til Støv 
blevne Kalk endnu mere Vand og 
bliver en virkningsløs grødet Masse, 
Men naar man paa Damdæmnin
ger, eller hvor Jordbunden højner 
sig, dækker større Dynger, e~ til 
tre Læs, godt med Jordsmon, saa 
har man to til fire Ugers Tid, og 
Kalken bliver god selv ved Regn
vejr. Skal der kalkes, saa brin· 
ger man Kalken uden Jord og 
Vand hen til Pladsen og Stedet i 
mange smaa Hobe. Overgydt med 
Vand, omskovlet og dækket svagt 
med Jordsmon og Dynd, er den 
efter en halv Times Forløb falden 
fra hinanden, og nu maa den 
straks strøs, fordi den ved at 
ligge længere vil optage for me
gen Fugtighed, og Virkningen 
blive svagere. 

Som saa mange Onder igen for
svinder af sig selv, saaledes ogsaa 
Fiskeiglen. Jeg havde allerede at 
kæmpe dermed for mange Aar 
siden; og uden at have anvendt 
noget som helst Middel derimod, 
forsvandt Iglerne igen. 

Hvo der opfisker Fisk behæf
tede med Igler, maa ikke udskyde 
Rensningen af disse til Foraaret. 
Hvis det paa nogen Maade lader 
sig gøre, saa bader og renser 
man straks ved Udfiskningen; thi 
Saar, der er opstaaede ved friskt 
Angreb af Igler paa Fisk, forefin
des slet ikke eller kun svagt, me
dens der, hvis de faar Lov til at 
sidde i lJger og Maaneder, op
staar større Saarsteder, paa hvilke 
der let ansætter sig Byssus. At 

Igler kun skulde findes og tage 
overhaand i gamle, forsømte Dam- I 

brug, maa jeg efter alt det, jeg 
hidtil her set, betvivle; thi jeg har 
endog i større· Mængde set Igler 
i nyanlagte Dambrug. Det er der
for en falsk Slutning, at Forekom
sten af Igler skyldes en slet·Drift. 
Ja, jeg har endog bemærket, at 
Damme, der om Sommeren er 
LIeven rensede for Siv tre Gange, 
havde flere Igler end saadanne, 
hvor Sivene var bleven staaende, 
eller kun skaarne af en Gang un
der Vandet. Naturligvis var Fi
skene i de sidste Damme bleven 
betydeligt mindre, og da vil man 
vel, særligt ved Besætning med 
større Fisk, fjærne Sivene radikalt 
og hellere tage Iglerne med 
Købet. 

Tb. Sehulze. 
1~lter Fisch.-Zeit.) 

lalens Vandringer. 
-o-

l "Dansk Fiskeritidende" for 5. 
Januar d. A. skriver dennes Red. 
om dette Spørgsmaal: 

,,1 Anledning af Hr. Knudsens 
og Hr. Gemzøes Debat om den 
gule Aals Vandringer havde· Red. 
for et Par Dage siden Besøg af 
Hr. Proprietær Nielsen, Hou-Vig 
pr. Nykøbing S., der med stor In
teresse har fulgt Diskussionen om 
dette Spørgsmaal og udtalte sig 
derom. 

Hr. Nielsen ejer som bekendt 
en meget betydelig, 250 Tdr. Ld. 
omfattende Aaleopdrætningsanstalt, 
der nu har bestaaet 4 Aar og ar
bejder med Hundredtusinder af Aal, 
hvis Livsforhold kan kontrolleres 
paa det nøjeste. En Erklæring af 



43 F e rsk nmdsllskel'lbladet 

ham maa derfor have en betydelig 
Vægt i Spørgsmaalet, hvorvidt de 
gule Aal virkelig skulde foretage 
de af Hr. Knudsen paastaaede, 
regelmæssige For- og Efteraars
vandringer Aar ud og Aar ind. 

Denne Erklæring gik ud paa, at 
kun en Del mindre Aal (indtil en 
Længde af 8 ") viser Tilbøjelighed 
til at vandre frem og tilbage, idet 
de fra Juni Maaned begynder at 
presse paa for. at komme ud af 
Slusen - hvorimod alle de 
større gule Aal (og det er jo 
dem, Hr. I{nudsen omtaler) s l e t 
i k k e v i s e r e n s a a d a n T il
bøjelighed. Hr. Nielsen kan 
derfor, byggende paa sine Erfa
ringer, kun give Hr. G e m z ø e 
Ret. 

Han bad os meddele,' at hans 
Anstalt staar til Eftersyn for en
hver, der har Lyst til at overbe
vise sig nærmere om hans Ud· 
talelsers Rigtighed. 

Red. takker Hl' Proprietær Niel
sen for dette Indlæg i Debatten 
om et for' Aaleindplantningen saa 
vigtigt Spørgsmaal." 

* * * 
Red. af nærværende Blad skal 

til foranstaaende tilføje: 
Proprietær Nielsens Indlæg glæ

der ogsaa os. Kan det slaas fast, 
at mindre Aal af indtil en Længde 
af 8" viser Tilbøjelighed til i ,Juni 
Maaned at vandre nedad igen, saa 
er hermed gjort en Erfaring af 
ikke ringe Rækkevidde, især hvis 
disse Smaaaal ikke igen, som Hr. 
Gemzøe paastaar, gaar op i de 
samme Vande, de har forladt. 
Indplantning af Aalefaring j vore 
Søer og andre frie ferske Vande 
vil efter dette ikke komme' dem 

tilgode, der har indplantet AIlIe
faringen, eller i hvert Fald i alt 
for ringe Grad. 

Vi har foran i en Artikel omtalt 
Forholdene ved Stallerupgaard Sø 
ved Kolding og sagt, at det hid
til har staaet som en Gaade for 
mange, hvor den Mængde Smaa
aal (Aalefaring), der indvandrer i 
Søen, bliver af. Det forekommer 
os,. at Hr. Nielsens Oplysninger 
giver en Løsning af Gaaden med 
Hensyn til Udvandringen af Søen. 

Saa meget har Hr. Knudsens 
offentliggjorte Undersøgelser altsaa 
allerede ført til, at Hr. Nielsen 
paa Grundlag af sine Iagttagelser 
bekræfter, at der for Smaaaalenes 
Vedkommende finder en Tilbøje
lighed Sted til at vandre frem og 
tilbage, og vi ser ikke rettere, end 
at dette er en Indrømmelse til 
Gunst for Hr. Knudsen og' ikke, 
som "Dansk Fiskeritidende"s Red. 
siger, for Hr. Gemzøe, som jo 
paastaar, at kun et ringe Antal 
Glasaal "søger op i fersk Vand og 
fordeler sig -: om ikke uover
stigelige Hindringer spærrer dem 
V ejen- overalt i Van d l ø b, 
S ø e r O g D a m m e, h vor d e 
vokser op, til de som blanke 
Aal atter vandrer ud."*) (Se 
"D. F. T. ~ Nr. 47 for 1908). 

Det er naturligvis af stor Be
tydning at iagttage Aalens Leve
vis isaadanne Aaleopdrætnings
anstalter som Hr. Nielsens; men 
vi tror dog, at skal vi ved vore 
Undersøgelser komme til et fuldt 
paalideligt Resultat, da maa disse 
foretages navnlig i "frie Vande." 

*) Udhævet af Red. 
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Blandede leddeleiser . 
-o--

Tilføjelse til Medlemsforl egnel
sen i forrige Nr.: 

Lodby: Axel B. Muus, Kairup. 
Daugaard: P. Christensen, Vejle 

Fjords Sanatorium. 
Sorø: J ens Pedersen, Gaardejer, 

Pedersborg. . 
Nye Medlemmer: 
Berlin: Ludvig Bruhl, Georgen

strasse 34/36. (Fischerei Zeitung.) 
Tidaholm (Sverrig) : Baron J. 

von Essen. 
Faarup: Celleborg, Estrup Mølle. 
Rettelse til samme Fortegnelse: 
Holsted: Bobøl Fiskeri (ikke Bo

dil Fiskeri). 
Vejen: S. Andersen, Fiskemester, 

Lundgaard Fiskeri (ikke Gredsted
bro). 

Vejen: S. Lomholdt, Margarine
fabriken (ikke L. Andst, Vamdrup). 

Sorø: Dr. C. Hoffmeyer (ikke 
København). 

Bladet har i 1908 haft 4 Post
Abonnenter.,. 

Krebsepest. Da der nu ogsaa 
er udbrudt Krebsepest i "Hjelma
ren og Malaren ", advares der 
mod Indførsel af Sættekrebs fra 
Sverrig. 

i fiskemarkedet. 
~-o-

Køhenhavn, ~6. Decb. til 2. Jan. 
Aal 30-60 Øre pr. Pd. 
Laks 100 125 
Geode 35-50 
Aborre 
Krebs 

20-30 
300-450 ø. pl'. 100 Stk. 

B e ri i n, 28. Decbr. til 2 .• Jan. 
(Officiel Markeosberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedoe 81-94 Pf. pr. Pd. 
Sandart, st., mellst., 110 

Aborre 
Brasen 
Karpe 

64-84 
40-45 
55-65 

Hamborg. 28. Deebr. tll 2. Jan. 
Foruden Karper var ingen Ferskvands

fisk Ilaaede til Auktion, hvorfor del' ikke 
foreligger nogen Prisnotering. 

Fol' levende Karper blev hetllJt 66-67 
Pf. pr. piL 

L e ip z i g. 
(Gennemsnitspris i fornævnte Uge.) 

Levende Fisk: 
Suoer, smila, 
A al, 8];0)'e, 

Aal, mellst .. 
Gedde, uBort., 
Foreller, srnaa, 
Kal'udse store. 
A horre, store, 
Br'asi'n, store, 

140 Pf. pr. Pd. 
160 -
145 -
100 -
350 

65 
65 
66 -

bpakkede Fisk: 
Gedde, usort.. 80 - . 
Sandart. store, 120 -
Sandart, mellet.,SO -
Karuflser, Brasen og 

Aborre 60 
Karper 50 

[-X-J-t-XaX-t.leXer·,.x.x-x.X-I-l-x-x-X-t.X-X-I-X-X-] 

Indhold: Den gule A als Vandringer. 
- Stati~' ik oy,\!' den gule Aals Vandrill
gel'. r,ystfiskeri. - Praktiske Vink for 
Begyndere i Karpeavl. - Igleplagen og 
Middel d,·rimod.· Aalens Vandringm'. 
- Blandede Meddelelser. - FiAkemarke
det. - AIlIloneer. 

Annoncer. 
~o-

TISkefoder . 
Der kan nu i Reglen daglig 

faas friskfanget F'iskefoder a 3 
Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
pr. Pund fra 

fryseriet "g i m f i o r d e n", 
Glyngøre. 
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Fi~k~riet i Vam~rll~ I Russisk~Degra Smørelse 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af Ørred samt Sættefisk af 

JiIfII/F' 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. tortionsfisk og større fisk købes. 

N. P. Petersen, 
Telefon 26. Forretningsfører. 

Prøv den, men efter Brugsanvisnin-
gen, som findes under Bunden af en}lver 
Daase, - og De vil erkemle, at De hal' 
faaet. hvad De søg'er. Faas i Daasel' 
l/H liz og 11. til henholdsvis l Kr .. 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, - saadanne Bøtter leveres 
emballage· og portofrit for ti Kr.; - ved 
Indsendelse af (jO ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser porto-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 'felefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Y ugel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

frit til Prøve. ' 

JørgelI Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. til absolut billigste ,ris er. Telefon 517. 

Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

.......................... . ........................ . 
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. Haus en, 
Aakjærdal. 

P. JørgelIselI, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

rv-a fevende 
... I, • -, . 

eg ~.!~ . ~ll.sk' = ~ -r =.. . 
I E~~ ~ ~~ . 
1" Cl ~ ~ ~.::.... saasom Portionsørre
_ c:.t '" E-' ~ Z ~ der, .. store H,avørreder, - ,;:::. ~.-
CA ~ ~ ~ 41 = Gedder, Karper, Suder., := a..,.\II ...... ,.: = 2_ x. El ~... Skaller, Aborre, ønskes c:::a -- ~ .... ,. 

I 
Ja : ~ !;h rIJ. .... til Købs. Afhentning 

<:1/ 'N ~ ~ til . med Specialvogn. pa.a ~ .... ""'<D'::41 
, ..... d E-; Z ~ Sælgerens nærmeste 

C» .~ ~ ! ~ Statsbanestation. Kon
I:; ~ ': bil tant Betaling. 

L.... E-' ~i 
){ontallt Betaling. 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

1'tykt ; ,Kolding l"olkeblad"s Bogtrykkeri, Kolding, 
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~~~ I" i Bladet en Række Smaaartikler, 
der skulde fremstille et rationelt 

Indmeldelse i 

"ferskuandsfiskeriforeningen" 
sker til Kontoret 
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med Tillæg af Postpenge. 

Vejledning til rationel Ørredau1. 
Af S m j d t N i s s e n. 

-0-

For Begyndere eJler for de, som 
agter at begynde paa rationel Ør
redavl og Opdræt, gives der kun 
sparsom Vejledning gennem dansk 
Literatur. Et Skrift, som skulde 
yde en saadan Vejl€dning, burde 
for Forstaaelsen helst være led
saget af gode Illustrationer og 
være paa Højde med Udviklingen 
paa dette Omraade. Adskillige 
har følt Savnet af et saadant 
Skrift, og vi haaber, at dette Savn 
vil blive afhjulpet inden alt for 
længe. -- For at bøde lidt paa 
denne Mangel fremkommer nu her 

I Dambrug fra først til sidst. Her
til hører navnlig: hvor man skal 
vælge Pladsen for et Dambrug, 
hvorledes det bør indrettes, og 
hvorledes det bør drives, for at 
Bruget kan blive rentabelt. 

Gælder det Avl og Opdræt 
a f ø r r e d i D a m m e, da vil det 
ikke være af Vejen at anstille 
nogle Betragtninger over denne 
Fiskearts Liv og Natur i frie 
Vande .. 

I fri Tilstand holder denne Fisk 
til i Vande, der kan benævnes 
som "rene Vande", altsaa Vande, 
der hverken af Naturforhold eller 
ad kunstig Vej er forurenede. 
Den skyr saaledes, tii en vis Grad 
okker- og svovlholdige Vande. 
Fordi denne Fiskeart ikke kan 
leve eller trives i urene Vande, er 
det gennem Lovgivningen forbudt 
at udlede eller udkaste i Vandene 
Stoffer af saadan Beskaffenhed og 
i en saadan Mængde, at Fiskene 
dør eller skades derved. At Ør
redfisk mindre end andre Fisk 
taaler urent Vand, har sin Grund 
i, at den bruger mere Luft til 
Indaanding end de fleste andre 
Fisk. Da den kræver stor Luft~ 

forbrug, holder den derfor til j 
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Vande, der ikke alene er rene, bing Sj., har meddelt den, at kun 
men stærkt luftholdige. Eu Bæk de mindste Aal (indtil en Længde 
eller Aa, hvis Vand er klart, og af 8 Tommer) viser Tilbøjelighed 
som plasker og haster afsted over til at vandre frem og tilbage, idet 
Stok og Sten, vil have en Bund disse Smaaaal fra Juni Maaned 
og Bred, fri for al. Mudder, men I presser paa for at komme ud af 
ren Sand· eller Grusbund og Bred- Slusen. Dette var Redaktionens 
den besat med gode Planter eller Opfattelse af Hr. Proprietær Niel· 
Græsser, dels til at afgive Skjule- sens Erfaringer angaaende Aalens 
steder og dels til Føde for et Vandringer. 
Dyreliv, som tjener til Ørredens Maa jeg i denne Forbindelse 
Ernæring. I et saadant Vandløb oplyse, hvad samme Propr. Niel· 
vil den finde sit rette Element og sen har skrevet til undertegnede 
være saa frisk som nogen Fisk. I i et· Brev, dateret -4. Decbr. 1008. 

Ørredens Føde bestaar af de i I "Der gaar mange Aal fra det 
Vandet levende Smaadyr samt ferske Vand til Saltvand om For· 
Orme, Snegle og Smaafisk. Kun I aaret, men det er, SHRYidt jeg har 
nødtvungent gaar den i fri TiI- erfaret, a 11 e b l a n k e A aL" 
stand paa dødt Foder. Disse to Meddelelser stemmer 

Fra et saadant Liv og fra saa· absolut ikke sammen. Mon ikke 
danne Forhold i frie Vande, ind· Proprietæren!> "blanke Aal" er gule 
levet og indgaaet i Ørredens Na· AaI? 
tur gennem uoverskuelige Tider, Naar Redaktionen af "D. F. T." 
tager vi denne Fisk ind i vore . mener, at jeg k u n har skrevet 

. Damme, under kunstig Røgt og om de større gule Aal, er dette 
Pleje, og tillader os der at byde en Beskyldning af Rang, S0m for· 
den sande Svinestier til Opholds- tjener Opmærksomhed. Jeg har 
sted og en Føde, som mangen beskrevet den gule Aals Vandrin· 
Gang er uskikket til anden Dyre- gH i al Almindelighed uden Hen
føde. Man maa undres over, at syn til Størrelse. (Se min Pjece 
en eneste Fiskesjæl under saa- Side 5, 6 og' 8.) Jeg har bedt 
danne Forhold kan gaa igennem Redaktionen af "D. F. T. u om at 
en saadan Skærsild og slippe der· fremkomme med en Forklaring. 
fra med Livet. Men de kan gaa Æl'bodigtit 

Skærsilden igennem, og det er P. Chr. Knudsen. 
denne Modstands· og Afpasnings
dygtighed, ,der gør det muligt at 
opdrætte dem ad kunstig Vej. 

(lo' ortsæUf' k,) 

.Aalens Vandringer. 
-o--

I "Dansk Fiskeritidende" Nr. 1 
oplyser Redaktionen, at Proprie
tær Nielsen, Hov Vig pr. Nykø-

6m 10relmarkedets Stilling. 
~o~ 

:F o r e drag, 
holdt af Ricldergodscjer C Q nz c 

Ilaa Bautzener Mødet af den "Sachsish
Fiskeriforcni Il ~r". 

Mine Herrer! Jeg vil gerne 
efterkomme Deres Ønske om at 
afgive Beretning over Themaet: 
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"Findes der en }'are for 
den tp.ke Salmonideprodnktion 

ved dansk Indførsel, og i saa Til· 
fælde, kan der da gøres noget 

derimod~" 

Men jeg vil dog ved min Nær
værelse ikke vække den Tro, at 
jeg vil og kan give Dem en af
sluttende Beretning om dette saa 
vigtige Spørgsmaal paa Dambr,u
gets Omraade. 

Jeg maa til Deres Orientering 
af de danske Anstalters Omfang 
gribe tilbage. For omtrent ti Aar 
siden kom et Par Herrer fra Dan
mark til mig for at se mit Forel
dambrug, for at erholde praktiske 
Vink og Anskuelser til Grundlæg
ning af en Anstalt i større Stil. 
Jeg har aldrig haft nogen Be
tænkelighed ved at give mine Ind
retninger til Pris for Offentlig
heden og har ogsaa i dette Til
fælde af min Praksis givet de 
Herrer de bedste Raad. Dette var 
Begyndelsen til de nu bestaaende 
store Dambrug, og jeg var paa 
mill sidste Rejse i Stand til at se 
min Impuls virkeliggjort i de 
danske Anstalter. For at med
bringe et friskt Indtryk til i Dag, 
har jeg for tre Uger siden været 
nogle Dage i Jylland og har per
sonligt overbevist mig om nogle 
store Anstalters Tilstand og Ud
seende. J eg bemærker forud, at 
jeg i Dag ikke nævner noget 
Navn eller nogen Anstalt; thi det 
ligger ikke i min Hensigt at kri
tisere bestemte Tilfælde offentlig, 
hvad der ikke er givet nogen An
ledning til. Jeg kan kun som en 
fastslaaet Kendsgerning forud
skikke: Saa slem, som den 
danske Indførsel er gjort 
til, er den ikke, det har det 

I n d b li k, s o m j e g n u p e r s o n
lig har haft, med Sikkerhed 
vist og bevist. 

Det gamle Ord gælder ogsaa 
her: Bange mach en gilt nicht; 
men for os og enhver: Besser 
machen tut nøtig.- Om det er 
en Egenskab hos alle Men·nesker, 
eller om vi alene besidder den, 
vil jeg ikke undersøge, nemlig at 
sætte sig hen og opløfte et frygte
ligt Skrig over den Mangel og 
Skade som i drifts lig Henseende 
paatrænger sig _ os fra anden Side. 
Tanken om Selvhjælp eller Sam
mf'nslutning falder os i mange 
Tilfælde slet ikke eller først meget 
sent ind. Netop vi Landbrugere 
er betænkte med en saadan Por
tion Egenkærlighed, at vi næppe 
kan blive færdig til paa driftslig 
Omraade at opnaa .en Sammen
slutning til Ledre Udnyttelse af 
vore Produkter. Vi vil stedse have 
kære Brødre, der falder os i Ryg
gen og derved tilintetgør de til 
Dels opnaaede Maal. Vi har i 
Landbrugsforeningsvæsnet i Dan
mark et lysende Eksempel; vi 
efterligner dem i alt, men for det 
meste kommer vi ved Gennem
føringen ikke til de væsentligste 
Grundbetingelser, der som Ende
maal maa efterstræbes. Der fore
ligger os ofte kun den Bestræ
belse at begynde paa meget; men 
om Kjolen passer paa vor Krop, 
det tales der ikke først og fremmest 
om, det udebliver, og derfor bliver 
Bestræbelserne paa, mange Steder 
halve. Jeg vil i dette Tilfælde 
advare imod at efterligne Dan
skernes Fællesskabs Bestræbelser 
med Hensyn til Dambruget (idet 
mindste Salmonider). Vi mangler. 
dertil efter mit Skøn enhver For-
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udbetingelse. Selv for Danskerne 
vil det trods den gunstige Stilling 
være vanskeligt at gennemføre. 
Jeg vilde hilse med Glæde, hvis 
samtlige danske' Anstalter kunde 
slutte sig sammen i en Salgsfor
ening, saa at Forsendelsen af Fo
reller kun foregik ordnet fra et 
Centralsted og paa egen Risiko. 
Jeg holder dette for en Mulighed 
til at opnaa fastere Priser for vore 
Forelprodukter. Vi maa naturlig
vis paa enhver Maade fordre et 
saadant Foretagende. 

Fra Salgsforening kommer jeg 
til Produktionen, altsaa til det 
Spørgsmaal, der interesserer os 
mest. Jeg paastaar og er af den 
Mening, at Produktionen, som ved 
Hr. Giesches Rejse er bragt os 
for øje, ikke i fjerneste Maade 
forefindes. Naar jeg som Salmo
nideproducent, der selv gennem 
næsten 20 Aar har lært at kende 
de uventede Begivenheder, som en 
intensiv Forelopdrætningsanstalt er 
underkastet, gaar gennem saa 
overskuelige Anlæg, som er Til
fældet i Danmark, da kim jeg om
trent bedømme, om det Kvantum, 
der bliver nævnt for mig som af
givet Marked svare, slaar til. En 
Sammenligning af Ægproduktio
nen, Yngelopdræt til Aarsfisk med 
de uudblivelige Tab, dertil Vækst
betingelserne og Foderforholdene 
fører mig afgjort paa en nogen
lunde rigtig Vej, og videre spør
ger jeg ikke mere om Produk
tionstallet. 

-Jeg har til min Forbavselse 
gjort den Iagttagelse, at det i 
Rejseberetningen opgivne K van
t um paa enkelte Steder kan ned
sættes med det halve, ja med To
tredjedele for at give et Billede, 

der svarer til Virkeligheden. Af 
det samlede Udbytte kan jeg med 
rolig Samvittighed stryge en 
Tredjedel om ikke Halvdeleri af 
Produktionen. Hvis de opgivne 
2000 Centner Portionsfisk fra Dan
mark skulde være rigtig, saa 
'maatte hver tredje Dag en Wag
gon, besat med ca. 20 Centner, 
komme til Tyskland, da dette er 
det eneste Sted, h vor der fra Dan
lIlark afsættes den Slags Fisk. 
Om dette er Tilfældet, derom vil 
d'Hrr. Linke og Domaschke 
kunne give temmelig træffende 
Oplysninger, Jeg holder det til
nærmelsesvis ikke for muligt, ind
til jeg ved bestemte Opgivelser 
bliver overbevist om, at jeg har 
taget fejl. D e t e r i k k e e n e 
og ikke i første Linje den 
danske Produktion i dens 
n u v æ r e n d e S k i k k e l s e, d e r 
try kk er Pri sern e. Til P ri s· 
t r y k n i n g e n h a r g a n s k e ]) e
t y d e l i g t d e F e j l b i d r a g e t, 
som vi Salmonideproducen
ter, tyske som danske, har 
gjort og endnu gør. Vore 
Producenters Produkt er ved Hol
delsen og Fodringen ikke blevet 
paa Levedygtighedens Højde og 
har mistet sin gode Smag paa Be
kostning af Massen. At en saa
dan nedtrykket Kvalitet kunde 
holde høj Pris, var ikke muligt. 
Handelsmanden lider vel lige saa 
vel som Producenten. Tænk Dem 
20 Centner stærkt fodrede Forel
ler i omtrent 12 Timer i en Spe
cialvogn, hvis Vand, for at frem
bringe den fornødne Ilt, bliver 
holdt i en saadan Cirkulation, at 
del' staar fodhøjt Skum deraf. 
Disse Foreller kommer nu hos den 
Handlende i roligt Vand. At Ta-
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bet ved Dødelighed i de første i at kunne afpasse sig efter de sted
Dage er stort, er mig saa klart. lige Forhold og at kunne udnytte 
som noget som helst. Den Hand- I sig samme mere. Om nogen sær
lende kan altsaa meget vanskeligt i lig paafaldende Sygelig-hed er der 
holde disse Fisk og maa ofte af- • i Danmark ingen Tale. Anstal-

t 

give døde Fisk til Kundekredsen. terne lider af de samme Sygdomme 
Følgen er, at virkelige Kendere, I ,som hos os og optræder alt efter 
og det er hovec1sagentlig de godt Behandlingens Omhyggelighed og 
betalende, betakker sig for mere (? odhed. 
af den Slags Lækkerbidsken. En Fejl maa jeg sige Danskerne 
Forellen bliver altsaa fortrængt paa. Deres Direktører, som har 
paa første Sted som Dinerfisk. den hele Praksis og dermed hele 
Til denne Transport kommer og- i Udbyttet i Hænde, er ofte ikke 
saa HoldeIsen og Fodringen. En; tilstrækkeligt godt stillede. Skulde' 

I 

væsentlig Rolle for Smagen spiller : dette tyde paa en ikke altfor høj 
Vandet og ligeledes Foderets Art. i Forretning? Som jeg sagde, An
Saa længe vi Salmonideopdrættere I staltel'ne er godt anlagte; men de 
ikke opererer med daddelfrit Fo- er ogsaa for det meste allerede 
der, saa længe kan vi ikke bringe pekuniært ramlede sammen en 
et daddelfrit Produkt paa Marke- I eller to Gange, og efter hvert be
det. Naar jeg tænker paa alt det tydeligt Tab er Byrden bleven 
Foder,som jeg har set i Forel- mindre, og Udsigten til at komme 
kulturerne o g I u g t e t t il d e t, fremad overensstem mende dermed 
saa er det intet Under, naar vore stigende; men de føler sig ikke 
Foreller for Tiden er komne i en sikre, naar ikke bedre Eksistens
saadan Miskredit. Dette maa være betingelser energisk bliver til
to andre Punkter, paa hvis Be- stra'bte. 
dring der maa arbejdes for igen Hvorledes staar det sig nu med 
at tilvejebringe højere Priser. de danske og vore Forelopdræt-

Hvordan staar det nu med Drit- teres Driftsomkostninger? Jeg er 
ten af de danske og vore Anstal- af den Anskuelse, at vi omtrent 
ter? Efter min Mening er der har de samme Omkostninger. -
den Forskel, at hos Danskerne Lønnen er ikke betydeligt ander
navnlig middel og store Fiskerier ledes end her. Grund og Bund 
er grundlagte af Aktieselskaber og og Anlægsomkostninger er vel de 
som selvstændigt arbejdende Ho- samme, da for det meste brugbare 
vedbedrift. Anlægene er smukke, Enge med Møllebygninger er be
solidt byggede og praktisk indret- nyttede ved Anlæget. 
tede. De fleste af dem er af nyere Den væsentlige Faktor, der 
Datum uden enhver Erfaring, alt- bestemmer Produktionsomkostnin
saa ogsaa uden faststaaende Pro- gerne af et Pund Foreller, er Fo
duktion. Vandforholdene er me- ' derets Pris og Beskaffenhed. Og
get rigelige og gode. Hos os ar- • saa i denne Henseende har Dan-

I 

bejder de fleste Forelbedrift som I' skerne de samme Omkostninger. 
Bibedrift, og er i en Besidders De kan ikke faa deres Foderfisk 
HUlllldj de har den Fordel lettere billigere, end "j Producenter i 
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Nordtyskland. Andre Fodermid
ler, som Fiskemel osv., vil jeg se 
bort fra, fordi deres Priser mere 
eller mindre er underkastet Han
delen. Der fodres helt igennem 

.. med Havfisk, saa vidt jeg denne 
Gang har set, med Fladfisk og 
Aalekvabber. At der anvendes 
Sild, ved jeg fra tidligere. Alle 
disse Fisk, der efter mit Skøn i 
og\ for sig ikke egner sig som 
Forelfoder, fordi de har for mange 
Fedtbestanddele, bliver anvendte 
som Foder i raa Tilstand og ma
lede til Grød i en Kødmaskine. 
Fremtiden viI lære os, hvor længe 
Benyttelsen af dette raa Foder viI 
holde sig. 

Selvom jeg ogsaa indrømmer 
. det rigelige Vand en vis Grad af 

udjævnende Virkning, saa tror jeg 
ikke, at Foderet paa Grund af sin 
Beskaffenhed vil staa sin Prøve, 
ikke med Hensyn til Sundhed og 
først og fremmest ikke for Sma
gen. Kvaliteten kan vist næppe 
kaldes første Klasses. 

Prisen, som betales, i Danmark, 
stiller sig med ganske smaa Sving
ninger paa følgende Maade: 

Portionsfisk : 
Regnbuer. . .. Mk. 1,35 
Kildeørred . . . . .. - 1,45 
Bækforel . . . . . . . - 1,65 

frit lever'ede (levende) paa nær
meste Banestation. 

Hos os i Nordtyskland staar 
Prisen saaledes: 

Regnbue .... Mk. 1,60--1,70 
Bækforel. ... --- 1,80-2,00 

frit, levende paa nærmeste Bane
station. 

Det kan næsten siges, at Pris
differencen kun betinges ved Frag
tens Størrelse. Men de danske 
Anstalter kan lige saa lidt være 

tilfredse med disse Priser som de 
tyske Producenter, o g d e t m a a 
være vor fælles Bestræbelse 
efterhaanden at søge at naa 
en Bedring af Prisen. 

e Fisch. Zcit .. 1 

* * 
Foranstaaende Foredrag er ikke 

alene af stor Interesse for danske 
Forelproducenter, fordi det stam
mer fra saa højagtet en Mand som 
Hr. Godsejer C o n z e, der er For
mand for "Verein deutscher Teich
wirte" , men særligt, fordi det er 
holdt af en saa indsigtsfuld og 
sagkyndig Mand som Hr. Conze, 
hvad da ogsaa Foredraget bærer 
Vidnesbyrd- om, ligesom det vid
ner om et sundt og uhildet Syn 
paa de Forhold, det handler om. 

Vi billiger i Hovedsagen, hvad 
Hr. Conze anfører som den egent
lige Aarsag til de trykkede Forel
priser. Vi vilde gerne have føjet 
nogle Bemærkninger hertil; men 
Pladsen tillader det ikke denne 
Gang; vi maa derfor opsætte det 
til senere. 

Red. 

Blandede )teddeleiser. 
-0-

IJaksens Graadighed. En Fisker, 
der sidste Sommer medede Makrel 
i en Havarm, der trænger dybt 
ind i Landet paa den skotske Vest
kpt, gjorde i Følge en Beretning 
til "Deutsche Fischerei - Zeitung" 
følgende interessante Iagttagelse. 
Efter at han havde fanget adskil
lige Makrel, gik en St. Jakobs
laks paa omtrent 4 Pd. paa Spin
neren. Da den blev draget om
bord, faldt adskillige unge Sild 
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ud af Munden paa den, medens 
andre endnu sad i dens Svælg. 
Den var overordentlig godt næret, 
og man fandt i dens Mave 40-50 
unge Sild af 2'5 Ctm. Længde og 
derover i halvfordøjet Tilstand. -
Naar alle Laks i Havet tager sig 
saadanne Maaltider, kan man ret 
godt _ forklare sig deres hurtige 
Vækst, og det bliver forstaaeligt, 
at en for kort Tid siden mærket 
Laks i Løbet af 6 Maaneder havde 
taget 15 Pd. til i Vækst. 

ltleddeJelse fra Hr. Godsejer 
Conze. AdI. Gut Sarlhusen bei 
Brokstedt in Holstein : 

Tirsdag den 23. Februar 1909, 
Eftm. KI. 4, holder "Verein deut
seher Teiehwirte" Generalforsam
ling i Arkitekthusets Sal C i Ber
lin W. Af Dagsordenen fremhæ
ves: "Hvorledes kan Karpeavleren 
skytte sig mod Fiskesygdomme?" 
Foredrag af Hr. Professor, Dr. 
Br. Hofer, Miinehen; og "Fiske
nes Aldersbestemmelse", Foredrag 
med Lysbilleder af Hr Dr. H o f f
b a u e r, Traehenberg. (H,r. Conze 
er Foreningens. Formand). 

Jiskemarkedet. 
-0-

København. 16.-21. ,Tanuar. 
Aal 40--70 Øre pr. Pd. 
Laks 75 1~5 -
Gedde 40-50 
Aborre 25-30 
Krehs ClOO-450 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 18.-23. ,Januar. 
(Officiel Markedsberetning'.) 

Levende Fisk: 
Gedde 72-82-81 Pf. pr. Pd. 
Gedde, mat, 80 92 
Gedde, st., melIst., 74-09-70 
Gedde, store. 64-46-70-63 
Sandart 126-132 --
Sandart, store, 85 
Sandart, mat. InelIst .. 1.38-145 -
Sandart. ~maa, 91 
Aborre 55-71 -

Aborre. mat, 
AIJorre, ~maa, 
Suder 

41-60-52 
33-40 
75-82 
86- 88 Suder, melIst., 

Suder, smaa. 
Suder, stor!'. 
Brasen 

111-102-112 -
91-94 
31-47 -

Bras"n, smAR. 2t:i-30-27-
Aal, stor!'. lllf'llst.. 103-106 -
Aal. Illl'lIsl. 101-80-95 
Karpe 45-62 
K'lrudse, store, iiI 

Ispakk!'de Fisk. 
Laksfor{'j 160 Pf. pr. 1'0.. 
SanJar!. 107-1Hj -
Sandal-t. sman, 
Ahol'l'e 
ALolTe, smaa, 
neo.de 
GedJe, st., mc;llst., 
Gedde. stol'e, 
A al. IllP]JsL 

Aal, Slllart, mellst, 
Sud~r 

Karpe 
Bl'asf'n 

78-59 -til 
24-50- 42 
24-30-2ti 
42-67-54 

44-52 
f)0~f)8 

74 
GI! 

Mi-54 
28-47--10 
21-31-27 

Hamborg. 19. Januar. 
(l\Ieddelelsc fra H. Køser, Altona.) 

l'i.førsc] af alle Sorter Fisk meget lidpn 
og Priserne SVfI.'l·t høje. 

For Øjeblikket betales for: 
Gedd!'r, moUst., 70-70 78 Pf. pr_ Pd. 
Geddf', Rlllaa, nn-60 
Aborrer, store. 55-50 
Aborrer, Slllaa, 45 30 
Skaller, sture, 25 - 28 
Skaller, smaa. 22-1ti-12 
BraseIl, store. 60-50-48 
Bl'asPTl, slllaa, 40 30-23 
kJ1TPJ. melM., 230 2~O - 200 
øneJ, smaa, melbt., 2 .. 0- 170 
Ørred, srnaa. 160-135 
ØITPo., -stor!', 200-lnO 
Blalll"Jrl'Ld 450-470 
A al efter Størr"lse 

og Kvalitet 72-65-50 
Efterspørgslen meget strerk, saa U dsig

terne er fremdeles Udlllll'rkede. 

[eJ. I. I. I. I. I· I· I. I. I. X. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I el. I. I.] 

J ndhn 111: Vejledllill2' til rationel 0lTed
avl. - 'AalE'ns Yandriligt'r. -,- Om Forel· 
markedet.s Stilling. - Blandede Medde
h'lser. - Fiskemarkedet. - Annoncer, 
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PorfioBsørred I Fiskeriet "Aalykke" 'I pr. IAunderskov 
større Ørred, . Telefon 13 Telefon 13 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielsen, 
Fredericia . 

... Tel .. fon Nr. ~14 ..... 

Ttskefoder. 
Der kan nu i Reglen dag lig 

fa as friskfanget Fiskefoder a 3 
Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
pr. Pund fra 

fryseriet ".e i m f i o r d e n", 
Glyngøre .. 

Sydjydsk 
Darrlkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisl.: af Bæk-, 
Regnbue- og mIde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af liarpel' 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, 
KUdevæl'k. 

Begge pr. Lunderskov. 

tilbyder l)rima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

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

Fi~k~ri~t i Vam~rn~ 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 
k~-Karper og Suder. '-.ul . 

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

Telefon 26. Forretningsfører. 

levende 
ep- k lIS 

saasom Portionsørre
der, store Havørreder, 
Gedder, Karper, Suder, 
Skaller, Aborre, ønskes 
til Købs. Afhentning 
med Specialvogn paa 
Sælgerens n æ r m es t e 
Statsbane station. Kon
tant Betaling. 

G. Domaschke,. 
:Fischhandlung, 

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

Trykt I ,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, K'Jldlng. 
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I ven digt at betragte Vandet, Plad

sen, Bundforholdene, Beliggenhe
den og Anlægsmaaden. 
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sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 
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kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

Vejledning til rationel 'rredaut. 
Af Smidt Nissen. 

-0-

(~'orisættelse.) 

At byde Ørredfiskene i vore 
kunstigt anlagte Damme saa gun
stige Betingelser som i de frie 
Vande, det naar vi næppe nogen
sinde; men det er indlysende, at 
jo nærmere vi kan komme de na
turlige Forhold, desto sikrere kan 
vi være paa at opnaa et godt Re
sultat, baade med Hensyn til K van
titet og Kvalitet. 

Inden man anlægger Damme til 
Avl og Opdræt af Ørredfisk, eller 
hvis man vil vurdere et allerede 

1. Vandet. 

Vandet, der benyttes til Fiske
damme, kan enten stamme fra di
rekte Nedbør eller fra Kildevand. 

Nedbørsvand, opsamlet i Behol
dere eller lave Jordsænkninger, 
egner sig ikke godt for Opdræt af 
Ørred, især naar det opsamlede 
N edbørsvand kun indtager et ringe 
Flademaalog er af ringe Dybde, 
saa at Solvarmen kan trænge igen
nem Vandet, saa det ved Bunden 
om Sommeren holder en Varme 
fra 16 til 20 Gr. R. - En saadan 
Vandtemperatur om Sommeren vil 
under nævnte Forhold passe bedre 
for andre Fisk. 

Er Vandsamlingen derimod af 
større Omfang og med delvis dyb 
Vandstand, kan der være Tale om 
med Fordel at kunne opdrætte 
Ørredfisk i den. 

Kildevand kalder man det Vand, 
som ikke udelukkende stammer .di
rekte fra Nedbør, men som hoved
sagentlig vælder frem af J orden. 
Ikke alt Kildevand er godt; 'det 
kan have ilde Smag eller ilde 
Lugt. Ser man en Kilde, ener et 
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Vandløb fra en Kilde, og lægger 
Mærke til Omgivelserne og finder 
der en yppig Flora af g0de og 
skøre Planter eller de Græsser, 
som Kreaturerne ynder, saa vil 
man for det meste ogsaa der finde 
et Mylder af Vand dyr, ja maaske 
ogsaa Ørredfisk, og man kan da 
være temmelig sikker paa, at Van
det eg-ner sig fortrinligt til Ørred
avl. 

Frndes der i Omgivelserne ikke 
et saadant Plante- og Dyreliv eller 
i hvert Fald i sparsom Mængde, 
bør man nøje undersøge Forhol
dene, inden man vælger sig Plad
sen til Damanlæget. 

Har man ikke selv øj~ for eller 
Forstaaelse til at kunne skønne 
om et Vands Anvendelighed, da 
bør man søge Vejledning. For at 
faa en kyndig og uegennyttig Vej
ledning gør man i saa Tilfælde 
vist bedst i at henvende sig til 
Ferskvandsfiskeriforeningens Be
styrelse. Det er dog ikke alene i 
dette Tilfælde, at man skal søge 
kyndig Raad og Vejledning; 
men i det hele med alt, hvad der 
angaar Dambruget, for at det kan 
blive vel anlagt, vel indrettet og 
vel drevet. Hermed skal ikke 
være sagt, at man i alle Tilfælde 
skal henvende sig til nævnte Be
styrelse om Raad og Vejledning. 
Kender man en Mand; som man 

\ er s ikk er p a a har en veldreven 
Ørredkultur, og, som gennem et 
klart og nøjagtigt Regnskab kan 
paavise et godt Udbytte af Driften, 
da gør man vel i at søge Vejled
ning hos en saadan Mand eller 
Lederen af Driften. Vi vil advare 
de raadsøgende mod at lade sig 
blænde af den store Produktion 
med maaske godt udseende, trive-

lige Fisk. Der maa stadigt spør
ges om Nettoudbyttet, og det maa 
Regnskabet udvise. Til en vel
dreven Kultur hører først og frem
mest et klart og nøjagtigt Regn
skab. Savnes et saadant, har man 
ikke at gøre med rationel Drift, 
men med blind Drift. 

- Skal Anlæget forsynes med 
Vand fra Aa eller Bæk, da er det 
ikke heldigt, hvis Aa- eller Bæk
vandet lige ovenfor Anlæget om 
Sommeren bliver stærkt opvarmet 
i Mølledam, paa Grund af Op
stemning eller Overrisling af Eng, 
eller dersom Vandløbet kommer 
fra en stærkt opvarmet Sø. Ved 
Vandforsyning fra Sø eller store 
Damme, hvori der findes Karp's
fisk o. 1., er Fiskebestanden i 'en 
Ørredkultur udsat for Overfald af 
Snyltedyr. 

Det er altsaa ikke nok, at man 
kan iagttage et rigt Plante- og 
Dyreliv i det Vand, der skal be
nyttes til Vandforsyning. Tilløbs
vandets T e m p er a tur Sommer 
og Vinter skal ogsaa iagttages. 
Van d mængd en skal ligeledes 
være iagttaget paa de forskellige 
Aarstider ; thi man maa være sik
ker paa til enhver Aarstid at have 
tilstrækkelig Vandforsyning til An
læget. l det hele skal Daman
lægets Størrelse altid rette sig 
efter den Vandmængde, der hele 
Aaret igennem staar til Raadighed. 

(Fortsættes.) 

8t Par Bemærkninger 
til Hr. Godsejer Conzes foredrag. 

(Se forrige Xr.) 
--0-

Hr. Godsejer C o n z e fremhæ
vede med Rette i sit Foredrag, at 
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den danske Forelproduktion i dens 
nuværende Skikkelse ikke i første 
Linje er Skyld i de trykkede Fo
relpriser, men at Skylden meget 
mere maa søges i de Fejl, baade 
danske og tyske Forelproducenter 
har gjort og endnu gør. De Fejl, 
disse har begaaet, bestaar i, at 
Hovedvægten ved Produktionen 
for de allerflestes Vedkommende 
er lagt paa Kvantiteten og ikke 
paa Kvaliteten. Masseproduktionen 
har derfor ført til, at der ikke kan 
leveres første Klasses Vare. Til 
en første Klasses Vare hører ikke 
alene, at Forellerne er særligt vel
smagende, men de maa ogsaa 
være kraftige og modstandsdyg
tige, saa de kan taale en lang 
Transport, saa at Dødeligheden 
kun er Uden, baade under Trans
porten og efter denne, naar de er 
anbragte i Fiskehandlernes Behol
dere. Og Hr. Conze siger, at det 
er et Par Punkter, paa hvis Be
dring det vil lønne sig at arbejde 
for igen at opnaa bedre Priser. 

Vi vil hertil sige, at det hidtil 
ikke har vist sig, at Produktion 
af første Klasses Vare medfører 
højere Priser. Der findes nemlig 
her i Danmark Forelkulturer, hvor 
der virkeligt produceres en første 
Klasses Vare, altsaa Portionsforel
ler, der· ikke alene er særdeles 
velsmagende, men som ogsaa er 
kraftige og modstandsdygtige, saa 
de kan taale en lang Transport 
uden at paaføre Opkøberne og d'e 
Handlende noget videre Tab ved 
Dødelighed. En saadan Vare be
tales dog derfor ikke med højere 
Priser end f. Eks. en tredje Klas
ses Vare. Følgen bliver, at det 
Tab, som Opkøberne lider paa 
den simplere Vare, maa de se at 

tjene paa den gode Vare. Dette 
Forhold skal virkeligt ikke virke 
opmuntrende paa de Producenter, 
der bestræber sig for, at levere en 
første Klasses Vare. ~ Det fører 
derimod til, at de opgiver det; 
thi det lønner sig simpelthen ikke; 
det er jo nemlig ligegyldigt, af 
hvad Kvalitet deres Produktion 
er; de faar samme Pris for den. 
Det er derfor mere lønnende at 
producere 3000 Pd. Portionsforel
ler af simpel Kvalitet end 2000 
Pd. af bedste Kvalitet. Som For
holdene nu er, straffes i Grunden 
de Forelopdrættere, der virkeligt 
driver rationel Forelavl ; medens 
de, der ikke driver rationel Forel
avi, belønnes. 

Vi er vist enige om, at dette 
ikke er i sin Orden. Vi ved ikke, 
hvordan . det gaar med den Ting 
i Tyskland; men det er vel der 
som her. 

Her, mener vi, er der et Punkt, 
hvor . der maa arbejdes paa at 
hidføre andre Tilstande; og det er 
i Betragtning heraf, at vi bl.a. 
har arbejdet paa at faa ordnede 
Afsætningsforhold her i Danmark, 
uden at det dog hidtil er lykkedes 
os. Grunden hertil er vel nær
mest, at det hverken ligger i Op
købernes· eller i de Producenters 
Interesse, der lægger Vægt paa 
massevis Produktion af simplere 
Varer; det vil for nærværende Tid 
sige: i saa godt som alle Produ
centers Interesse, da Forholdene 
saa at sige tvinger dem ind paa 
den massevise Produktion paa Be
kostning af Kvaliteten. Det gæl
der imidlertid om ikke at give 
tabt i Arbejdet paa at frembringe 
Tilstande, saa det lønner sig bedre 
at producere Foreller af bedste Kva-
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litet end Foreller af en daarligere 
Kvalitet. Saa længe dette ikke er 
naaet, mangler den vigtigste Spor~ 
til at lægge Vind paa virkelig ra
tionel Drift af vore Forel- Dam
brug. 

- Foranstaaende maa dog ikke 
forstaas saaledes, at alle Dambrug 
kan levere første Klasses Spisefo
reBer i det Tilfælde, at Forellerne 
betaltes efter Kvalitet. Dette er 
naturligvis ikke Tilfældet. ~- Paa 
sine Steder kan dette ikke opnaas 
nogensinde paa Grund af Mangler 
ved Anlæget, enten disse nu hid
rører fra Jordbundsforholdene eller 
fra Vandet. Dermed skal dog ikke 
være sagt, at disse Anlæg il)ke 
kan drives med Udbytte. Paa 
andre Steder kan der ikke leveres 
bedste Varer paa Grund af Man
gel ved Driftsledelsen. Det er der
for ikke nok, om man har nok saa 
ypperligt et Anlæg og kan an
vende daddelfrit Fiskefoder, naar 
Fiskemesteren eller Driftslederen 
mangler den fornødne Indsigt, 
Dygtighed og Pligttroskab, thi saa 
kan der dog ikke produceres bedste 
Vare. Skal vi derfor naa til at 
producere første Klasses Foreller, 
da maa Yi særligt lægge Vind paa 
vore Fiskernestres Uddannelse. -
En rigtig dygtig Fiskemester vil 
selv under mindre gunstige For
hold kunne bringe det til noget; 
men en uduelig Fiskernester vil 
selv under de gunstigste Forhold 
og under de bedste Betingelser 
ikke varigt kunne bringe det til 
noget. Den bedste Spore for Ud
dannelsen af dygtige Fiskernestre, 
vilde ganske sikkert være, at Pri
serne paa SpiseforeHer rettede sig 
efter deres Kvalitet. 

Det Maal, vore Fiskernestres Ud-

dannelse maa sigte til, er at pro
ducere bedste Salgsvare med An
vendelse af det mindst mulige 
Fiskefoder til Frembringelse af 1 
Pund Forelkød. Men det MaaI vil 
der først for Alvor blive arbejdet 
henimod, naar vore Portionsforel
ler betales efter deres Kvalitet. 

J\alenes Vandringer. 
~o··-

I Anledning af de forskellige 
. Synspunkter, som er fremkomne 

her i Bladet, angaaende de unge 
Aals Vandringer, finder jeg det i 
Sagens Interesse at fremsætte de 
Oplysninger, som j"eg, efter mit 
Kendskab til dette, har. Jeg har 
i den Anledning tillige søgt Op
lysning hos Fiskerne her ved de 
vestjydske Aaløb. Deres Iagtta
gelser i Følge deres Udtalelser 
til mig _. bekræfter netop, hvad 
jeg i tredive Aar har iagttaget, 
nemlig: at Aalene, i hvert Fald 
Størsteparten af disse, foretager 
regelmæssige Vandringer i Vand
løbene. Men hvorfor benægte 
dette? 

Vi behøver ikke at foretage no
gen grundig Undersøgelse for at 
konstatere, at· vi har de Størrel
ser, Hr. K. J. Gemzøe nævner i 
"Dansk Fiskeritidende" Nr. 52 for 
1908: 8, 13 og 23 Ctm. lange AaI 
under Opgang i Aaløbene om Ef
teraaret og for Nedgang til Fjor
dene og Havet om Foraaret. Det 
kan ikke af nogen modbevises, at 
dette Aaletræk foregaar hvert Aar, 
men rigtignok i meget ulige Tal; 
men af Størrelserne kan dog de 
forskellige Aargange tilfulde kon
stateres. Det store Spørgsmaal er 
jo: Hvor langt op i Vandløbene 
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mærkes Trækket af de smaa gule 
Aal? K. J. Gemzøe skriver i 
"Dansk Fiskeritidende" Nr. 2 for 
1909, "at den Havet nærmeste 
Spærring sætter Grænsen 
for Vandringens Udstræk
ning". Med disse Ord er det 
gjort klart, hvad den virksomste 
Aarsag er til, at vore Søer og Aa
løb er saa fattige paa AaI. 

Det er iøvrigt meget let at be
vise, at Stemmeværkerne i det hele 
taget tilintetgør Fiskeriet. For at 
hindre alt Spild. af Vand bygges 
disse nemlig nu ofte med Beton i 
Bund og Bredder samt Jernstøt
ter. Skøtterne gøres saa tætslut
tende, at den fra det opstemte 
Flodleje vendende Flade af Stem
meværket er ganske tør. 

Det kan jo under nævnte Be
tingelser for Op- og Nedgang 
være ganske ligegyldigt, om Aa
len agter at søge et Vinterophold 
eller et Ophold paa nogle Aar i 
Strømmen ps øverste Løb eller i 
Søerne, naar den forinden tvinges 
til Tilbagegang .. 

Hr. K. J. Ge m z øe skriver: 
"Jeg ser da ikke rettere, end 
a t d e r i s a a F a l d (sigtende til 
de nævnte Vandringer) ikke kunde 
fin des store, g'ul e Aal end 
sige Blankaal - i vore ferske 
Vande; i alt Fald ikke oven
for den Havet nærmeste 
Spærring~. 

Jeg maa her tillade mig at føre 
et Par Beviser paa Aalefiskeriets 
Ødelæggelse paa Grund af Stem
meværker, og hvis Rigtighed kan 
konstateres. 

I 1862 købte Hr. H. C. Han
s e n Spangsberg Mølle ved Es
bjerg. Ved det forfaldne Stemme
værk fangedes Vaar og Høst Mas-

ser af gule Aal og ligesaa fange
des ogsaa mange Aal af andre 
Lodsejere ved det lille Bækløb. -
Da Ejeren faa Aar efter lod Møl
len ombygge tilligemed Stemme
værket, blev Mølledammeb saavel 
Som Bæktilløbet utilgængelige for 
Aal. Selvfølgeligt har dette Vand 
nu i mange Aar været blottet for 
AaI. 

Forbi mit Barndomshjem løber 
et meget stort Bækløb. - Ved 
samme, ca. l/s Mil fra Havet, lig
ger den gamle Gaard " Krogs
gaard". Indtil Møllen i Aarene 
1869-70 ombyggedes, og Bækken 
reguleredes, fandt her et rigt Aale
fiskeri Sted. --- J eg har selv før 
nævnte Aar og endog faa Aar 
efter fanget indtil 20 Pd. en en
kelt Nat i en Ruse. Nu har Op
gangen til Vandarealet ovenfor 
Stemmeværket været hæmmet saa 
længe, at der nu ialt ikke fanges 
50 Pd. i hele Aaret i dette Bæk
løb. Samtidig er Bækørreden og
saa forsvunden fra dette Vand. 

Lysten til at henlede Autorite
ternes og de fiskeriinteresserede 
Folks Opmærksomhed paa de saa 
overordentligt skadelige Følger, de 
nybyggede, solide Stemmeværker 
volder Aalefiskeriet her i Landet, 
er fremkommen under mine Rej
ser til Dambrugene. I 6-7 Am
ter her i Jylland har jeg kun fun
det enkelte Mølleejeres Stemme
værker forsynede med brugelige 
Aalepas; men som oftest fandtes 
intet saadan. Kun en enkelt Tur
bine var forsynet med Gitter. 
Næsten overalt vidnede Tilstanden 
om Mølleejerens ringe Interesse 
for eget Fiskeri, men endnu min
dre for andres. 

Desværre er det store Værdier, 
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som ødelægges, idet Aalene under 
deres Vandringer dels gaar til 
Grunde, dels ikke kan komme 
frem til Steder, hvor der findes 
gunstige Betingelser for deres Ud
vikling. Det er utvivlsomt Van
røgt og Rovdrift, der har bragt 
Aalefiskeriet i Forfald til Tab for 
alle vore Søer, Aaløb og Kyster. 
Men selvom den svundne Tids 
Rigdom paa Aal i vore Indvande 
ikke kan genkaldes,synes det mig, 
der kan være Haab om betydelig 
Fremgang i Udbyttet, naar de i 
Loven af 4. Maj -1907, § 2, 4. 
Stykke, nævnte Aalepas bliver an
bragt paa en fuldtud i enhver 
Henseende fyldestgørende Maade. 

Bramminge, 6. Fehruar 190H. 

.Jens ehr. Sørensen. 

J! D S tf is k er i! 
-~o---

Lidt mere om Wire Siml" 

{Fortsættelse.) 

Vil man lodde et øje paa et 
Stykke Wire Gimp, danner man 
øjet ved, i Stedet for Beviklingen 
med Silke, at omvikle Stedet, hvor 
Sammenføjningen skal ske, med 
lidt ganske fint Messingtraad, saa
ledes som det bruges ved Stikkeri
eller Broderi-Arbejder. Man kan 
ogsaa trævle lidt gammelt Gimp 
op og bruge Messingtraaden til 
Beviklingen. Derefter ~tikker man 
Kobbertraadens Ende ind i Spiri
tusflammen og holder samtidigt 
Tinloddets Ende tæt over Kobber
traadens Rende, hvorefter der i 
Løbet af et Par Sekunder vil 
flyde en lille Tindraabe ud i Ren
den. Wire Gimpens øje holdes 
derpaa ved Siden af Spiritusflam-

men - det maa ikke komme ind 
i Flammen, da det ellers bliver 
glødet og ødelagt -; derpaa op
varmes den tynde Del af Kobber
traaden lige nedenfor den sam
menbøjede Del,og en lille Draabe 
Tin vil da fra Renden flyde ned 
paa den omviklede Del af øjet. 
Man gnider derpaa Loddernassen 
godt ud over Beviklingen, idet 
man samtidig drejer Kobbertraa
den og øjet rundt, indtil hele Be
viklingen, der ikke maa være for 
tæt, for at Loddet kan komme 
godt ind i Mellemrummene, er 
dækket af Tinloddet. Loddestedet 
dyppes derpaa ned i Metalbeize, 
en kemisk Sammensætning, der 
giver Loddestedet Wire Gimpens 
Farve. Hermed er hele Akten, 
der kun varer et Par Minutter, 
endt, og Forbindelsen er varig, 
stærk og usynlig. Man maa dog 
ikke glemme, før Lodningen be
gynder, at smøre lidt Loddevand 
paa det Sted, hvor Sammenføjnin
gen skal foregaa, idet Loddevan
dets Anvendelse er en Betingelse 
for, at Lodningen kan foregaa. -
Derimod maa man ikke smøre 
Loddevand paa Kobbertraaden, da 
Lodningen saa mislykkes, og hel
ler ikke maa man smøre Lodde
vand andre Steder end der, hvor 
Lodningen skal ske; thi Lodde
rnassen vil brede sig saa langt, 
der er smurt Loddevand paa; men 
hele Beviklingen paa Wire Gimpen 
maa indsmøres paa alle Sider. -
Loddevandet kan man smøre paa 
med en lille Pennefjeder. 

Paa samme Maade kan man 
lodde et beskadiget Sted paa Wire 
Gimpen og dyppe Loddestedet i 
Beizen. Hvorvidt denne Beize kan 
faas her i Landet ved jeg ikke; 
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men i alle Tilfælde kan man faa 
den hos H. Hildebrands Nachfl., 
Jakob Wieland, Okkostrasse 3 b, 
Miinchen. 

Det har fremdeles vist sig, at 
Wire Gimpen lige saa let som 
Gut lader sig sammenknytte. Er 
man f. Eks. ude paa en Fisketur, 
hvor man ikke kan ):lave sit Lodde
apparat ved Haanden, klipper man 
simpelthen det beskadigede Stykke 
Wire Gimp ud og knytter de ube
skadigede Ender sammen med en 
almindelig enkelt Fiskerknude, idet 
man lægger begge Ender over 
hinanden og slaar en enkelt Knude, 
først om den ene og derefter om 
den anden Ende, trækker Knu
derne tæt sammen og skærer En
derne af omtrent 2 Mm. fra Knu
derne. I de fleste illustrerede 
Kataloger over Fiskerisager vil 
man finde Tegning af de alminde
lige Knuder, der anvendes i Sports
fiskeriet. Ligeledes kan man med 
en 0jeknude binde f. Eks. en Svir
vel til Wire Gimpen. 

(Fortsættes.) 
En gammel Lystfisker. 

flvad bør der gøres 
for at lette Aalens Vandringer 

i vore ferskvande? 
0-

Det er en bekendt Sag, at der 
ved Stemmeværker, Møller, indu
strielle eller lignende Anlæg ofte 
spærres saaledes, at det næsten 
ikke er muligt for Aalefaringen, 
langt mindre for større AaI, at 
gaa op. Her' gaar derfor ogsaa 
en kolossal Mængde Smaaaal til 
Grunde under deres Forsøg paa 
at klatre over eller passere udenom 

Hindringerne. Afdøde Professor 
Feddersen kom en Gang til en 
Mølle, hvor han lagde Mærke til, 
at Ænderne gik med ualminde- . 
ligt store Kraase, som de næsten 
bogstaveligt slæbte henad J orden. 

»Det er nogle dyre Ænder, De 
der har", sagde Prof. Feddersen 
til Mølleren. "Saa". svarede Møl
leren,"hvordan det da?" "Jo", 
svarede Feddersen, "hvis De vil 
slagte en af dem og undersøge 
den, saa vil De finde den fuld af 
Aalefaring" . 

Mølleren lod en And slagte og 
fandt virkelig en stor Dynge Aale
faring i den. Han havde en 
meget stor Flok Ænder, hvad 
Møllerne jo altid har, og hvilke 
Masser af Aalefaring en saadan 
Flok Ænder kan fortære under 
disses Opgangstid,har de fleste 
ingen Anelse om. 

- Ved en anden Mølle lagde 
Ejeren Mærke til, at hans Ænder 
og Høns hver Morgen under Aale
faringens Opgangstid, især naar 
der var falden rigelig Dug, havde 
travlt med at opsamle Føde henad 
en Dæmning. Det viste sig, at 
det var Aalefaringen, der ad den 
Vej søgte at omgaa Hindringerne, 
som hans Fjerkræ samlede' op. 
,Selvfølgeligt vilde den kolossale 

Ødelæggelse af den opadgaaende 
Aaleyngel ved de nævnte Møller 
have været indskrænket til et 
Minimum, ,dersom der havde væ
ret anlagt hensigtsmæssige Aale
pas begge Steder .. 

"Loven om Ferskvandsfiskeri" 
har naturligvis taget Sigte paa at 
bøde paa disse uheldige Forhold. 
Under Lovens § 2 staar der saa
ledes, at ved "Stemmeværker, 
Møller, Engvandings-, industrielle 
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eller lignende Anlæg, som herefter 
oprettes, og hvorved der sker 
Spærring for Fiskenes Op- og 
Nedgang, skal Ejeren paa egen 
Bekostning anbringe og vedlige
holde Aalepas" . Samme Be
stemmelse gælder ogsaa, "hvor 
der allerede forefindes ældre Stem- . 
meværker og Anlæg, hvad enten 
der i Forbindelse dermed findes 
nogen Fiskeindretning eller ikke". 
Der føjes endvidere til, at .Ind
retningen og Vedligeholdelsen af 
Aalepas paahviler Ejeren af Stem
meværket eller det paagældende 
Anlæg paa egen Bekostning". -
Dette er jo nogle udmærkede Be
stemmelser, og dersom de blev 
udførte, er der ingen Tvivl om, at 
det vilde lette Smaaaalenes Van
dringer i overordentlig høj Grad. 
Desværre er de Aalepas, der er 
anlagte efter Fiskerilovens Ikraft
træden vist nemt talte, og hvad 
værre er, de anlagte Aalepas er 
ofte daarligt indrettede og uden 
videre Værd. 

Her bør sikkert gøres noget i 
Fremtiden. Det kan jo ikke nytte, 
at vi har nogle gode Bestemmel
ser staaende paa Papiret, naal' de 
ikke bliver udførte. Her er en 
stor Arbejdsmark for Landbrugs
ministeriets Fiskerifogder, som 
faar en dobbelt Opgave at løse. 
Det er nemlig ikke nok, at de 
sørger for at faa Aalepas anlagt 
de paagældende Steder, men de 
maa ogsaa kunne give Anvisning 
paa, hvorledes de hensigtsmæs
sigst skal indrettes de forskellige 
Steder. 

Da Ferskvandsfiskeriloven udar
bejdedes, tog man ved Paalæget 
om Anbringelse af Aalepas kun 
Hensyn til Aalefaringens Opgang. 

Derfor hedder det ogsaa under 
§ 2, at "Aalepas skal være i Virk
somhed fra d. 15. April til d. 1. 
August". 

Det synes nu næsten at være 
fastslaaet, at Smaaaalen passerer 
op og ned flere Gange ad vore 
Vandløb, inden de som Blankaal 
for stedse forlad m' \'ore Farvande. 

Sidstnævnte Be~temmelse synes 
derfor ikke at være tilstrækkelig. 
Foreløbigt kan der maaske gen
nem Fiskeriregulativer bødes paa 
Manglen. Men Nødvendigheden af 
Anlæg af Aalepas er paa Grund 
af den gule Aals gentagne Van
dringer op og ned ad Vandløbene 
saa meget mere paatrængende, og 
det er derfor at haabe, at Land
brugsministeriet snarest vil gøre 
Skridt til, at FerskvandsIiskerilo
vens Bestemmelser med Hensyn 
til denne Sag kan ske fyldest. 

?taktiske Vink for Beggndere 
i Jal11edamhrug. 

-0·

VI. 
.. IIvorledes skal en Karpedam 
anlægges ~ 

Ved Anlæg af en Karpedam 
maa vi tage Hensyn til alle de 
Punkter, som vi i de foregaaende 
Artikler har erkendt som Yigtige 
for A vling og Formering af de 
Smaadyr, der tjener til Næring for 
Karperne. 

For at opnaa en Opvarmning 
a f Van d e t i Dammen saa stærkt 
som muligt, maa vi anlægge 
samme saa fl a d som muligt. 
Dybden maa gennemsnitligt ikke 
beløbe sig til mere end 1/2 Meter, 
og Dambunden skal efterhaanden 
stige ganske jævnt efter Bredden, 
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for at den for N æringsproduktio
nen saa vigtige Damrand kan blive 
stærkt opvarmet af Solen. Denne 
Fordring udfylder bedst saadanne 
Fiskedamme, som vindes ved sim
pelthen at opstemme Vandet i en 
naturlig, jævnt opstigende Engfor
dybning. Anlæget af slige saa
kaldte N a turd amm e er sædvan
ligt heller ikke forbundne med for 
store Omkostninger, da man for 
det meste kun behøver at opføre 
en enkelt kort Tværdæmning ved 
den nederste Ende af Dalsænknin
gen. - Desuden har en saadan 
Fiskedam endvidere den Fordel, 
at Bunden ved Opstemning en af 
Vandet beholder den naturlige 
Beskaffenhed, særligt den mere 
eller mindre rige Græsvækst. Paa 
den oversvømmede Enggrund vil 
der snart danne sig en rig Næ
ring i Skikkelse af smaa Dyr. 
Naar Fiskedammen derimod skal 
fremstilles ved Udgravning, saa at 
kun den nøgne Bund træder frem, 
saa vil Produktionen af Næring 
ingenlunde være saa rigelig som 
af Græslaget. Det er derfor og
saa i saadanne Tilfælde, hvor 
Dammen paa Gr~nd af manglende 
Fald ikke kan fremstilles paa an
den Maade end ved Udgravning, 
nødvendigt at drage Omsorg for, 
at Bunden eller i det mindste 
Damranden bliver dækket med 
G r æ s l a g. Dette kan ogsaa op
naas ved Besaaning med Græsfrø, 
Kløver, Havre o. lign. 

Ved gravede Fiskedamme maa 
Opmærksomheden særligt rettes 
mod Dannelsen af D a mran d en. 
Ogsaa her maa Damranden være 
saa flad som muligt, for at der 
paa de stærkt opvarmede. Steder 
kan udvikle sig Næringsdyr. -

Naar vi ud fra dette Synspunkt 
betragter de forhaandenværende 
Karpedamme, saa vil vi se, at de 
fleste smaa Damme er fejlagtigt 
anlagte. For det meste er Dam
men udgravet skarpt regelmæssig 
firkantet; Randen har enten en 
stejl Skraaning eller er isaare 
mange Tilfælde afstukken lodret 
med Skovlen. Kun altfor hyppigt 
ser man, at disse lodret afstukne 
Darnrande desuden er beklædte 
med Planter, saa at der med Ti
den ikke af sig selv danner sig 
en naturlig Skraanir.g. Saadan en 
Fiskedam kan se ganske kønt ud; 
men en Karpedam (:f det ikke! 
Den mangler en vigtig Del til 
Næringsproduktion; nemlig den 
lavtvandede Damrand. 

I den af os tidligere stillede 
Fordring, at en rationel drevet 
Karpedam skal tørlægges om Vin
teren, ligger endvidere et Punkt, 
som vi maa tage Hensyn til ved 
Anlæget af en Karpedam. Dam
men maa kunne t ø m m e s og det 
saa fuldstændigt, at Dambunden 
helt kan befries for Vand og støv
tørres. - I den Hensigt maa en 
Afløbsindretning anbringes paa det 
dybeste Sted. Ved den ved Over
svømning af naturlig Engsænkning 
vundne Fiskedam vil dette dybeste 
Sted naturligt ligge ved den af
spærrende Tværdæmnip.g. - Hen
imod det dybeste Sted, som hen
sigtsmæssigt udgraves noget, skal 
Fiskene ved Udtømningen af sig 
selv samle sig med det udløbende 
Vand; man kalder derfor ogsaa 
dette Sted "F isk eg r a v". 

Fra alle dybere Steder af Dam
men skal der føre Kanaler hen 
til Fiskegraven for derved at op
naa et saa vidt mulig forholds-
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mæssigt og fuldstændigt Afløb for 
Vandet; hensigtsmæssigst sker An
læget af disse Kanaler saaledes,' 
at en Hovedkanal fører hen til 
Fiskegraven, i hvilken flere Side
kanaler munder ud. 

Af de brugelige A f l ø b s i n d
r e t n i n g e r bliver hovedsagentlig 
to at omtale, nemlig Tapperøret 
og Dammunken. Tapperøret 
er langt den simpleste Afløbsind
retning ; den bestaar deri, at der 
paa Dambunden paa det dybeste 
Sted, d. v. s. ved Fi8kegraven, ind
lægges et Rør, som gennem Dam
men derigennem indleder Vandet 
i Afløbsgraven. Rørmundingen er 
i Dammen stoppet med en Træ
tap, der hindrer Vandets Bortfly
den. For at aflede det til Dam
men gennem Tilløbskanalen tilfly
dende overflødige Vand, er sæd
vanligt et saakaldt Overløb i Form 
af et Udsnit anbragt i Damkronen, 
hvori et Gitter er anbragt for at 
hindre Fiskene i at undvige. 
Foran Tapperøret er der ligeledss 
et Fiskegitter, for det meste i 
Skikkelse af en vinkelformig Tap
perøret omgivende Rist. Naar 
Dammen skal tømmes, bliver Tap
pen tagen ud af Røret, saa at 
Vandet kan flyde bort. -- Tappe
røret er, som sagt, en meget s'm
pel Indretning, som man derfor 
ogsaa træffer overalt. Men de 
har dog deres store Ulempe Ved 
U dtrækning af Tappen bortflyder 
Vandet med mere eller mindre 
stærk Strøm. En Afbrydning af 
Udtømningen er for det meste 
ikke mulig, da Tappen ikke kan 
sættes ind i Afløbsrøret, saa 
længe Fiskedammen er under 
Vand. Dette kan under visse Om
stændigheder, f. Eks. ved indtræ-

dende Mørke eller ved Indtræden 
af ugunstigt Vejrlig, blive meget 
ubehageligt for Dambrugeren. -
Desuden er en Regulering af 
Vandstanden udelukket, hvorfor 
ogsaa j mange Tilfælde, især ved 
større Fiskedamme, nutildags Tap
perøret ikke mere anvendes. 

Dammunken er for Tiden den 
Afløbsindretning, der yndes mest) 
da den ikke har de ved Tappe
røret omtalte Ulemper. Munken 
bestaar af to Dele, et vandret 
paa Fiskegravens Bund liggende 
Afløbsrør (som ved Tapperøret) 
og en forved dette lodret staaende 
Opdæmningskasse, i hvis Under
side Afløbsrøret udmunder. Den 
firkantede Opstemningskasse har 
tykke V ægge paa de tre Sider og 
er aaben mod Damfladen ; paa 
Oversiden kan den dækkes med 
et Laag. Indeni har Opstemnings
kassen paa den aabne Side mod 
Dammen Falser, i hvilke et Fiske
gitter kan indskydes. Bagved lig
ger igen til højre og venstre en 
False. i hvilke Stemmebrædter kan 
skydes ind. Ved Stemmebrædterne, 
som indsættes efter Behag med 
Hensyn til Antal.og Størrelse, kan 
Vandstanden reguleres. Ved Dam
mens Udtømning bliver Brædterne 
trukne op enkeltevis efter hinan
den, hvorved der opnaas, at Vand
spejlet sænkes efterhaanden. U d
tømningen kan afbrydes til enhver 
Tid, idet de sidste Stemmebrædter 
forbliver i Stemmekassen. Det er 
ikke let ved en ligefrem Beskri
velse at give et klart Billede af 
Munkens Udseende og Funktio-
nen, og det maa derfor anbefales 
at gøre sig bekendt med samme 
ved en eller anden Fiskekultur 
eller skaffe sig en tilsvarende Træ-
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model (for 2 til 3 Mk.), efter hvil- muligt; den ydre Skraaning kan 
ken enhver Tømrer paa Landet være 1: 1. Ved leragtig, uigen
let kan forfærdige en Munk fOr nemtrængelig Bund kan Dæmnin-
10 til 15 Mk. Fiskeriforeningerne I gen helt laves af dette Materiale. 
stiller hyppigt saadanne Modeller Ved gennemtrængeligt Materiale 
gratis til Medlemmernes Raadig- ' maa der i det mindste bygges en 
hed. uigennemtrængelig Kærne af Ler. 

I de Tilfælde, hvor Dammen Mod Vandsiden maa der kun 
forsynes med Bækvand, er derved bruges Materiale, der ikke inde
at agte paa, at der ikke kommer holder større Sten, Rødder osv., 
uvelkomne Gæster, f. Eks. Gedder, da der erfaringsmæssigt meget let 
ind i Dammen. Der maa da ved kan fremkomme Gennembrud, især 
I n d l ø b e t anbringes et Beskyt- foraarsaget af Rotter og Mus. 
telsesgitter eller en Rist. Ved Anlæget maa man ogsaa 

Ved Karpedamme, der er ud- agte paa den Fordel, at Dammen 
satte for Højvandsfare, er det at ligger frit mod Syd, for at tilstede 
anbefale at anlægge en saakaldt Solen frit at træde til. Mod Nord 
Omlø b skanal, som gaar langs og Nordost beplantes Dammen 
med Dammens ene Side for ved hensigtsmæssigt med Bredbuske 
Højvande at kunne aflede Vandet. (El, Vidje) for at skytte den mod 
En Omløbskanal er ogsaa en For- de kolde Vinde. Beplantningen 
del derved, at Vandforsyningen med Bredbuske tilfører desuden 
for Dammen kan reguleres ved Dammen en Mængde Luftnæring 
den, især paa den Maade, at der (fluer, Biller og andre Insekter). 
kun bliver tilført Dammen saa me- Til Slut maa enduu bemærkes, 
get Vand, som kan erstatte det, at man ved Anlæget af en Dam 
som tabes ved Bortdustningen. altid maa være klar over, om Om-

Thi jo mindre Vand, der tilføres, kostningerne ved Damanlæget staar 
desto mere opvarmes Vandet, og i noget passende Forhold til det 
vi ved jo, at Vandets Varme er af ventede Udbytte af Fiskeriet. -
stor Betypning for Karpehold. Naar vi gaar ud fra, at en mid-

Om Anlæg af D æ m n i n g e r er delgod Karpedam aarligt kan le
der i første Linje at sige, at man vere pr. Hektar 90 til 120 Kg. 
allerførst paa Stedet, hvor en Karpekød til en Værdi af ca. 120 
Dæmning skal anlægges, maa bort- til 160 Mk., saa vil dette svare til 
tage saa meget Materiale, til man en Kapitalværdi (til 5 pCt.) af 
kommer til fast Bund. Dæmnin- 2400 til 3200 Mark. Efter dette 
gen bliver derefter opdynget i maa en Karpedam i Almindelig
Trin paa ca. 30 Ctm. og hver hed med Hensyn til Anlæget og 
Gang igen fasttraadte.· Dæmnin- Bunds og Grunds Værdi ikke 
gens Skikkelse vælges bedst saa- komme til at staa højere end ca. 
ledes, at ved en Dæmningshøjde 3000 Mk. pr. 1 Hektar. 
paa 2 M. Dæmningsfoden andra-
ger 5 M. og Dæmningskronen 1 
M. Bredde. Skraaningen imod 
Dammen maa være saa flad som 
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Sn ~g Opfindelse. 
-0-

og udskiller Ilt, indaander a Il e 
Planteorganer uden Undtagelse 
Ilt og udaander Kulsyre baade 

Herom meddeler Hr. Køkne, Dag og Nat." 
Kolbitz, i "Fischerei-Zeitung" føl- Naar Vandplanterne altsaa øger 
gen de: , Vandet for os med Ilt, saa er dette 

Hr. Fiskernester H e r g u t h i ikke en Følge af Aandingen, men 
Bromberg mener at have gjort en af Assimilationen, der kun gaar 
ny Opfindelse til Transport af le- for sig om Dagen. - J o klarere 
vende Fisk. - I sidste Rundskri- Dagen er, jo intensivere Planten 
velse til Medlemmerne af den er udsat for Sollyset, desto stær
Pommerske Fiskeriforening findes kere er Assimilationen, og desto 
blandt andet ogsaa efterfølgende rigeligere flyder Iltkilden Jo mør
Meddelelse fra Hr. Fiskernester kere Dagen er, desto langsommere 
M ø Il e r: foregaar Assimilationen, og i Mørke 

.. Fiskemester H e r g u t h i Brom- hører den helt op. Vandplanterne 
berg anvendte for kort Tid siden saa vel SOD;l Fiskene optager om 
Vandplanter, som han ved Fiske- Natten kun Ilt og udskiller Kul
transporten indlagde til Fiskene i . syren. Dette er Aarsagen, hvor
Karrene. Han skal dermed have for der netop en lummer Torden
opnaaet godt Resultat. Som be- nat kan indtræffe Fiskedødelig
kendt udaander Planterne Ilt i hed. 
Modsætning til Dyrene og opta-! Hvilken en nyttebringende Funk
ger i Stedet for Kulsyre. De be- I tion skal nu Vandplanterne yde i 
frier altsaa Transportvandet for mørke Fiskekar? Vore Fiskekar 
den for Fiskene skadelige Luftart, er i Reglen af Træ og forsynede 
men beriger det med Ilt; som Fi- med et Metallaag, som gennem 
skene saa indaander. Fiskeavlere sine smaa Lufthuller kun indlader 
anmodes om at anstille Forsøg og 
at give Meddelelse derom". 

Hr. Fiskemester H e r g u t h og 
ligeledes Hr. Fiskemester M ø l
I e r maa begge ikke være ganske 
klar over de simpleste Virksom
heder i Naturen; thi de forveksler 
Planternes Aanding og Assimila
tion. 

Den berømte Plantephysiolog 
N o Il, Halle a. S., skriver herom 
følgende: 

"Assimilation og Aanding er to 
Livsvirksomheder, der foregaar. i 
Planten uafhængigt af hinanden. 
Medens kun de g r ø n n e Plante
dele og det k un i Ly s ved Assi
milationen decomponerer Kulsyren 

en ganske uvæsentlig Lysmængde. 
Lysmængden bliver endnu ringere, 
saasnart Karrene er indladede i 
J ernbanewaggon, og Vandplan
terne i Karrene er i fuldstændigt 
Mørke, de vil altsaa nu kun ind
aande Ilt og afgive Kulsyre og 
bliver derved endog for Fiskene 
en Iltkonkurrent. 

Det var dog vel egentlig det 
modsatte ,det, hvad Opfinderen 
egentlig vilde. 

Saa længe vi endnu bruger Kar 
af uigennemsigtigt Materiale og 
ikke i Betragtning af Hr. H e r
g u t h s Opfindelse Glaskar, vil vi 
ikke ved Transport af Fisk have 
nogen Nytte af Vandplanter,' og 
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naar Opfinderen desuagtet' taler 
om en saadan, saa synes her, som 
saa ofte, "Ønsket at have været 
Tankens Fader". 

Blandede Jeddelelser. 

der væsentligt gunstigere Betin
gelser arbejdende danske Konkur
renter, naar der. _-.-: forhaabentlig 

b l i v e r l a g t e n f o r e b y g
gende virkende Told paa 
Indførslen af danske Forel-
I e r*). Skridt til at faa en saadan 

-0- indført paa given Tid, vil i første 
Stillingen paa Forelmarkedet. Vi Linje være den "Tyske Fiskeri

bragte i Nr. 3 et Referat fra "Fi- Forenings" Opgave. Hvilket Svar 
scherei-Zeitung" af Hr. Gods- det Spørgsmaal kræver, om det 
ejer C o n z e s Foredrag om denne er rigtigere at beskytte Hundreder 
Sag. - I Nr. 5 af nævnte Blad af Salmonidea'vleres Interesser eller 
har nu "Bestyrelsen for den de' faa Fiskeengroshandleres, er 
Saksiske Fiskeriforening" ikke vanskeligt at afgøre. At de 
indrykket følgende Erklæring: tyske Forelopdrætsanstalter er i 

"Bestyrelsen for den Saksiske- Stand til fuldtud at dække det 
Fiskeriforening er nu som før Hr. tyske Markeds Behov, saasnart 
Conze meget taknemmelig for det Prisen kun . er nogenlunde løn
af ham holdte Foredrag i Bautzen, nende, er ikke underkastet no
men holder det - efter at dette g e n T v i v l. " 
er blevet offentliggjort - for by- Komponeret Bind. Meget, ofte 
dende nødvendigt at fastslaa, at bliver Medlemsbladene lagt til Side 
Bestyrelsen for den Saksiske-Fi- mellem Aviserne, hvorved enkelte 
skeriforening ikke overalt har kun- Numre ofte bortkommer. Tabet 
net give Hr. C o n ze sin Tilslut- føles, naar Oplysninger, der staar 
ning. I Særdeleshed ser Besty- i et bortkommet Numer, savnes. 
relsen for den Saksiske -Fiskeri- Tilvejebringelse af Ekstranumre 
forening i den Aar for Aar sti- volder Ulejlighed og Portoudlæg. 
gende Indførsel af danske Forel- Jeg har derfor ment det rigtigst, 
ler til Priser, med hvilke de hjem- at Foreningens Medlemmer for en 
lige Producenter ikke kan kon- ringe Betaling fik Adgang til An
kurere, en betydelig Skade for skuffelse af et saadant Bind, der 
nærværende Tid og en voksende jo vil bidrage til, at Fiskerne og 
Fare i Fremtiden for den tyske fiskeriinteresserede Folk faar . en 
og ganske særligt for den saksiske smuk Bogsamling, dels af de 
Forelproduktion. Naar for Aarin- I mange bevarede tidligere Aar
ger siden det tyske Landbrug kun gange saa vel som ved fremtidig 
ved en Gaaen bort fra den hid- Abonnement eller som Medlem. 
ti dige Toldpolitik og ved Opkræv- Smukke Udkast til Bind har væ
ning eller Forhøjelse af Indførsels- ret forevil'J,t saa vel for Bestyrelsen 
told paa de vigtigste Landbrugs- af Dansk Fiskeriforening som 
produkter er bleven skyttet mod Ferskvandsfiskeriforeningens Be
en skæbnesvanger Nedgang, saa styrelse, og der er derved opnaaet 
vil ogsaa de tyske Salmonideavlere 
kun kunne værge sig mod de nn- *) Udhævet af Red. 
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Enighed i Valget ar en smuk og 
passende Udstyrelse. 

Jeg har nu truffen den Aftale 
med Litograf O. Ventzels Efter
følger i Esbjerg, at saafremt et 
større Antal Eksemplarer bestilles, 
leverer Firmaet smukke og stærke 
Bind, og tillige paatrykt "Dllnsk 
Fiskeritidende" og Aargang, lige
saa "Ferskvandsfiskeribladet" og 
Aargang, for en Pris af 20 Øre 
pr. Eksemplar med Sherting Ryg 
t>ller 30 Øre med Læderryg. 

Bestillinger modtages af under
tegnede. 

J. C. Sørensen, 
Fiskerifoged, Bramminge. 

Fiskenes ringe Modstandsdyg
tighed i Beholdere~ Fra Hand
lendes Side bliver der hyppigt 
klaget over, at Fisk, efter Opgi
vende fra bestemte Egne, ikke le
ver længe, men dør massevis efter 
otte til fjorten Da:ges Forløb. ~
Saaledes døde f. Eks. for kort Tid 
siden· paa Miinchens Fiskemarked 
en større Portion Regnbueforeller 
fra Øvrepfalz allerede efter otte 
Dages Forløb. I andre Egne blev 
der ogsaa for ikke længe siden 
berettet om en paafaldende Døde
lighed blandt Karper efter Over
føring i de Handlendes Beholdere. 
Følgen af saadanne Tilfælde er 
især meget ubehagelige for Fiske
producenterne, da de handlende 
sædvanligt vægre sig ved at for
skrive Fisk fra saadanne Egne, 
selv fra andre Fiskeopdrætsanstal
ter. Og d\lg er Aarsagen til 
denne Forekomst simpel og let at 
undgaa. Thi i· 99 af 100 Tilfæl
der, i hvilke Fiskene holder sig 
daarligt i de handlendes Behol
dere, drejer det sig ene og alene 
om en Forkølelse af Fiskene un-

der Transporten. Trods det, at 
der allerede ofte er blevet peget 
paa denne Aarsag, bliver der dog 
altid igen under Transporten af 
Fiskene kastet altfor megen Is i 
Transportvandet, saa at Fiskene 
afkøles for rask, navnlig naar de 
kommer fra varmere Damvand. 
Følgen er da den, at ikke alene 
Huden bliver sygelig og hendør, 
men at ogsaa, at de indre Orga
ner ofte lider saa stærkt under 
Indflydelsen af Forkølelsen, at 
Dyrene nogle Dage efter bortdør. 
I mange Tilfælde af hæftig For
kølelse er der endog, navnlig 
blandt Regnbueforeller, blevet kon
stateret en pludselig Bortdøen i 
Løbet af nogle Minutter. Man 
skulde betænke, at Fiskene for at 
afkøles 1 eller 2 Grader, ,idet 
mindste har en halv Time nødig, 
saa at der derfor ikke maa kastes 
mere Is i Transportfadene, end 
der er nødvendigt, for at Vandets 
Temperatur i Løbet af en halv 
Time kan gøres 1 til højst 2. Ora;. 
der lavere; og man maatte . lige
ledes aldrig forglemme, at . det 
overhovedet ikke er hensigtsmæs
sigt at forsende Fisk ved en rin
gere Temperatur end 6 til 8 Gr. 

(Allg. Fisch. Zeit.) 

Patent. Apparat til Sortering af 
Fisk. J oseph M e s c h e d e, West ... 
bevern, Kreis Miinster. 19. Maj 
1908. 

Det KgI. Prøjsiske Institut for 
Indlandsfiskeri. Det nye Institut 
for Indlandsfiskeri i Friedrichsha
gen ved Berlin blev aabnet den 3 .. 
Oktober. Samme s Ledelse er lagt 
i Hænderne paa den bekendte 
Ichthyolog Prof. P. S c h i e m e n z. 

(AUg. Fisch. Zeit.) 
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1iskemarkedet. 
~o-

København, 30 . .Jan. til 6. Feb. 
Aal 35-65 Øre pr. Pd. 
Laks 85· 150 
Gedde 40--50 
Aborre 20-30 
Krebs 350-450 ø. pr. ]00 Stk. 

B e rI i n, L-ti. Februar. 
(Officiel l\larkedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 79-96-76-90 Pf. pr. Pd. 
Gedde, melIst., 87-78 82 
Gedde, st., mellst., 73-87-65-70 
Gedde, store, 53-63 
Sandart, mellst., 128 
Sandart, st., mellst., 120 
Aborre 61-73 
Aborre, smaa, 41-51-48 
Suder 82-101 
Suder, mellet., 87 
Suder, store, 
Brasen 

73-84 
44-30-40 

Brasen, store, 52 
Aal, store, mellst., 101-94--101 
Aal, mellst, 80-93-86 
Aal, Rmaa, mellst, 
Karpe 

73-86 
47-76 

83 Karudse 

il a m b o r g, 1.-6. Februar. 
hrakkede Fisk: 

Aborrer. store. 30-51 Pf. pr. Pd. 
Aborrer, .smaa, 17 30 -
Sandart. store. 62-108 -
Sandart. smaa; 73-88 
Brasen, store, 23-40 
Brasen, smaa" 1.)1/2-301/ 2 ,-

Gedde. store, 51 88 --
Gedde, smaa, 28-f>2 --
Laks, store. 101-336 -
LakBforell<?r, store, 121-287-
Foreller. store, 121)-200 --
Foreller, smaa 70-114 -
Aal, store, 40-72 
Aal. sman. 28-46 

Levende Fisk: 
Foreller. store, 215 Pf. Ilr. Pd. 

Blankørred 
Laksforel 
Gedde 
Krebs, store, 

mellemst. 
smaa 

P a ri s, 6: Febr. 
7,50-12,00 Fr, pr. Klgr. 
3,00-6,00 
1,00-3,00 -

50-60 Fr. pr, 100 Stkr. 
29-32 --

9-1l:! -

Jndhnld: Vejledning til rationel Ørred
avl. -- 1<Jt Par Bemærkninger til Hr. Gods
ejer Conzes Foreelrag. Aalenes Vandrin
ger. Lystfiskeri. - Hvad. bør eler gø
res for at lette Aalpns Vandringer i vore 
Ferskvande? - Praktiske Vink for Be. 
gyndere i Karpedambrug. En ny Op
findel~e. .- Blandeue Meddelelser. Fi
skemarkedet. - Annoncer. 

[_X.X.I_I_X_X_I_laX.j_I_I.1-1-l.1.I-l.J-I-I-I-I-X.I-) 

Annoncer. 
-0-

N ogle Tusinde 

Sættpfisk købes. 
Tllbud sendes til 

JJarslev Fiskeri, Fyn. 

20,000 Stkr. 
l-Aars Karper, 

6 a 14 Ctm., 
3000 Stkr. 

2- a 3-Aars Sættesuder 
samt gode I.egesuder, alle af 
hurtigvoksende Race, sælges bil
lig eller byttes med 2-Aars Karper. 

SaItbæk-Vigs Fiskeri, 
Arnakke pr. Svebølle. 

Sættekarper. 
Et Parti 2-Sonimer glo Karper, 

mindste Vægt 60 Kvint, ønskes. 
Billet, med Garanti for Race, le

vende leveret, franco dansk Station 
ved Hovedbanen og billigste Pris, 
bedes indlagt paa dette Blads Kon
tor under Mærket "Z.". 

liskefoder. 
Der kan nu i Reglen daglig 

faas frhikfanget Fiskefoder a.3 
Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
pr. Pund fra 

fryseriet "f i m f j o r d e n", 
Glyngøre. 
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Fi~k~ri~t i Vam~rnD I ::::: :,::::::: ::::::::::::: 
modtager Bestilling paa I RUSslsk-Degra Smørelse 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sættefisk af 

if!I6"" Karper og Suder. "'WIllI 

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

Telefon 26. F~rretningsfører. 

Fiskeriet "Aalykke". 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 rrelefon 13 
tilbyder l,rima øjneæg, Yngel 
og Sætt .... fisk af Bæk-, Kilde· 
og Regnbueørred samt Sætt .... · 
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste ,"ser. 
Portionsfisk og større .spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

leverer som sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og ]{ilde
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, 
. KiIdeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

(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-
,SOffi. findes under Bunden af enhver 

Daase, - og De vil erkende, at De hal' 
faaet. hvad De syJger. ~ - Faas i Daaser 
li il og '/4 til henholdsvis l Kr .• fin og 
25 Øre pr. Daase, salUt i Bøtter paa 6 

. Pund Xettu. -- saadanne Bøtter leveres 
emballage. og portofrit for li Kr.; ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem oIllgaaf'ndc 2 K vart-Dn:lser pOl·to
frit til Prøve. 

.J ørgen Blerregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

.......................... . ........................ . 

feDende 
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. 

Trykt i ,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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A.alejaring. 

pet af Fm's7cvands{iskenfm'eniu
yen nedf\atte Ud/;alg for Tilæjeurin
gelse af Aalef(~rin,q lw1' modtaget ef 

TiUmd paa "100,000 StkL til en 
Pri.~ af 300 Kl'. Dm' er allm'ede 
indløbet Be:dillingm' til UdlJal.qef l)aa 
f01' .~OO Kl'. Aal~f(M'ing. Medlmn
mer! iler knlllle lil/ske ot faa ell 
Pm'f of (/prestereude 33,000 Stkr.,. 
bed{'l'indeii dell 8 . .. l{m'ts inrli<ende 

Bestilling fil Dr. Hoifmeyer. DOrø. 
[{Ulf kris det 1'e.~terend(' Parti af
"ætte.'. lil Bmiti17iu.qenw 7Jl i (' elfek
tlte1'ede. !'{wl'IlIere RNlellÆwel.,:<(; /01' 

Letel'inyshden ril Sf-nen:, fremkomme 
i Bladet. Udl'alget. 

fi'(f; fiæ lift ~ tf~ tf~ 
6m Udsættelse af !Inglen 

i Dammene. 
~o

Spørgsmaal: 
Jeg har tænkt at prøve paa i 

Aar at udsætte Ynglen tidlig i 
Dammene og ønsker derfor gerne 
at spørge Dem, om De har prø
vet at udsætte Ynglen særlig tid
lig, samt om, hvor tidligt De tror, 
det kan gaa an at sætte den ud, 

1909 

og om De mener, man bør sætte 
den ud i en Kasse eller i selve ) 
Dammen. 

J eg tænker, det vil interessere 
flere end mig at høre Deres Me· 
ning om ovennævnte, hvorfor De 
bedes svare ~Ferskvandsfiskeri· 
bladet". Pr4,,1' Koch. 

Svar: 
Spørgsmaalet er af ikke ringe 

Betydning; men at give et fyldest
gørende Svar, der kan tilfreds
stille alle eller være brugelig for 
enhver Klækker, er næppe muligt. 

Klækkeforholdene og Klækkean
stalterne er jo en Del forskellige. 
En Ting eJ:: afgjort sikker: Er For
holdene saaledes, at Ynglen efter 
at være sluppen ud af Skallen, 
jævnligt forstyrres eller gø ret> 
bange, vil dette medføre et Tab· 
af Ynglens Kraft og Velvære. 

Enhver Klækker har sagtens 
iagttaget Ynglen i Bakkerne, naar 
den forstyrres, hvorledes den ene 
skræmmer den anden, saa de i 
Angst kører rundt i Bakkerne. 
Hvor Bakkerne er for stærkt be
sat, kan det udarte til vild Panik. 
En saadan Forstyrrelse vil be
virke et stort, unaturligt Forbrug 
af Kraft, Tab af Fosterblære, som 
skulde tjene til at udvikle det 



99 Ferskvandsflskl'ribladet 100 

spæde Fiskelegeme. Følgen heraf 
bliver Svæklinge, som paa langt 
nær ikke har normal Udviklings~ 
mulighed og Modstandsdytighed; 
naar de kommer i Dammene. -
Hvor Ynglen saaledes er udsat 
for daglige Forstyrrelser, maa man 
antage, at det vilde være heldigst 
at udsætte denne i Kasser belagt 
med Sten straks efter, at den er 
kommen frem af Skallen. (Se Med~ 
lemsbladet Nr. 14, 15; Juli 1908, 
Spalte 318, 19 og 20.) Hvor man 
derimod beskytter Ynglen ved at 
dække over Bakkerne eller ved at 
give den større Plads i Beholdere, 
belagte me~ Sten eller paa anden 
Maade, vil Sagen stille sig noget 
anderledes. ' 

Den gamle Forklaring, at Yng~ 
len først skal udsættes, naar den 
har mistet 3/4 af Fosterblæren, 
duer ikke mere. Det gaar almin~ 
deligvis saadan, at Tiden for Ud
sættelse skrider langt over de ;'/4' 
ja, ofte til hele Blæren er borte, 
før den udsættes. Den Slags Yn~ 
gel kendes i Dammene derpaa, at 
den er ganske mørk af Farve og 
ligner en Træ-Tøjrepæl med et 
stort Hoved. 

Hvornaar skal da den normalt 
udviklede Yngel udsættes? 

Det er det, som ikke kan be~ 
svares, med mindre man kender 
Damforholdene. Er Bunden mudret, 
sur eller i det hele langt fra de 
naturlige Forholde, og er Dam
men tilmed befængt med Ynglens 
Smaafjender, da er det ikke nemt 
at raade til tidlig eller sildig Ud~ 
sættelsI'!, daarligt er det hele; man 
kunde fristes til at sige: Tæl paa 
Knapperne, skal ,- skal ikke -! 

Forholdene kan være saa gun
stige, at Ynglen med Fordel kan 

udsættes, naar den med Blæren 
begynder at "staa oprejst i Bak~ 
kerne", hvilket er det rette Tids~ 
punkt for Udsættelsen, der da sker 
uden Brug af Kasser. R d e . 

.Aalens Vandringer. 
-0-

Motto: Hurra for de gode 
Ho'der ... 08V. 

Forleden fik jeg en Gratulation 
til, at jeg havde været heldig nok 
til at holde mig udenfor den stan
dende Strid om Aalens Vandrin
ger. Maaske fik denne Diskus
sion om Hr. Kommunelærer Knud
sens Theorier hurtigere Ende, hvis 
man lod den ebbe ud, men da jeg 
af den nævnte Gratulation ser, at 
der virkelig er Mænd med Ind
flydelse, der har ladet sig impo
nere af K.s Paastande, skal jeg 
ikke længer holde mig tilbage. -
Hr. cand. mpg. Gemzøe har alle
rede grundigt gennemgaaet den 
af K. udgivne Pjece og modbevist 
dens Paastande. J eg skal derfor 
indskrænke mig til at tage nogle 
enkelte af dens Punkter for og 
iøvrigt væsentlig rette mit Skyts 
efter dem, der støtter K.s Theori. 

Tyngdepunktet i K.s Pjece lig
ger i følgende to Sætninger: "De 
gule Aals Vandringer foregaar al
deles regelbunden over hele Lan
det: Ud i Havet om Foraaret og 
ind i Aaerne, Bækkene osv.' om 
Efteraaret." (Pg. 6 L. 5) "At der 
ikke fanges mange Blankaal i Vest· 
kystens Aaer, er altsaa ikke et 
Forhold, "som er ejendommeligt 
for Vestkysten", men det gælder 
alle vore Aaer, mere eller mindre." 
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Hvorpaa støtter K disse Sæt
ninger? 

l) Paa et Antal Underskrifter, 
som Fiskere, Fiskerifogder og Fi
skeeksportører har givet paa ud
sendte Spørgeskemaer. 

2) Paa sit personlige Kendskab 
til vore Vandløb. 

Derudover . har han ingen Bevi
ser. 

Duer de nævnte Beviser? 
ad l) Med Fare for at støde ad

skillige brave Folk for Hovedet 
maa jeg straks sige, at det vilde 
være Smiger, hvis jeg ikke straks 
protesterede mod hvad K. skriver 
(Pg. 5, L. 26): ... . . . jeg gik ud 
fra, at de" nemlig Fiskere og 
Fiskerifogder "paa dette Om-
raade vilde være de mest sagkyn
dige". Lægmands Sagkund
s k a b er et sørgelig bekendt, spe
cielt dansk Begreb, som det maa 
være alle virkelige Fagfolks Sag 
at modarbejde, hvor den vil til
rane sig uberettiget Indflydelse, 
og at vejlede og underbygge, hvor 
den. er villig til at indse sin Be
grænsning; men Smiger er det, 
den læge Sagkundskab daarligst 
af alt taaler. 

For Ks Bevis med de halvt 
Hundrede Underskrifter giver. jeg 
ikke to Ører, saa længe jeg ikke 
ved, om der staar andet end al
mindelige Lægfolk med blandt 
Underskriverne. Sandsynligt er 
det selvfølgelig, at en Del af Un
derskriverne ved, hvorom Sagen 
drejer sig, men lige ·saa sandsyn
ligt ved mange af dem det slet 
ikke, fordi de ikke kender Forskel 
paa gule og blanke AaI. Allerede 
af den Grund har Svarene ingen 
Beviskraft. Men hvordan kan det 
være, at K har henvendt sig til 

Folk mest boende ved Aaerne 
paa Sjælland, Fyn, Lolland og i 
Jylland, og at han alligevel sta
dig, hver Gang et Eksempel skal 
bruges, kører frem med de ve~t
jydske Aaer og Mariagerfjord. -
Fik K mon slet ingen Svar fra 
Aaerne paa Sjælland, Fyn og Lol
land? Eller var der maaske endog 
mellem de herfra indløbne Svar 
et eller flere, der rent ud sagt gik 
helt imod Theorierne? 

ad 2) Ks personlige Kendskab 
til vore Vandløb· synes at ind
skrænke sig til Varde Aa. Nu er 
det, som han selv citerer det 
(Pg. 5, L. 17), ell gammel kendt 
Sag, at de gule Aal fra Vester
hav~t søger op i de sydvestjydske 
Aaer for at overvintre, hvor de 
kan finde blød Bund. Ks person
lige Kendskab til Varde Aa brin
ger altsaa intet nyt frem. 

Men hvor blev Beviset af for, 
at de gule Aal vandrer regelbun
dent over hele Landet? Et saa
dant Bevis er der end ikke An
tydning af. 

Ks noget udførligere Oplysnin
ger om Mariager Fjord vedrører jo 
ikke de ferske Vande. At Aalene 
overvintrer i stort Antal i Fjorden 
passer ikke godt som Bevis for 
Theorien om, at de overvintrer i 
Aaerne. Aalens ejendommelige 
Overvintring i Mariager Fjord, 
som K omtaler Spalte 31 i dette 
Blad er en gammel velkendt Sag. 
I 1849 gør en for Fagfolk ikke 
ubekendt Videnskabsmand - nem
lig Henrik Krøyer - klart Rede 
for den. 

Det var K.s Sætning om de gule 
AaI. Om de blanke Aal kun føl
gende. 

Mon der er nogen, som kender 
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til Aalekister, dervirkeUg tror paa, 
at Ferskvandsaalene vandrer ud i 
Havet for at blive blanke derude '2 
Dette Spørgsmaal har G. imidler
tid saa grundigt belyst, at jeg ikke 
skal berøre det yderligere end ved 
at sige, at i de Aaer, hvor der 
kun er en ringe Aalebestand -
som netop i de sandede, magre 
vestjydske Aaer -'-, der bliver der 
selvsagt ikke mange BIankaal; 
men der bliver dog altid et Antal 
svarende til den faste Ferskvands
aalebestand. Her kan jeg oven
ikøbet henvise til den for K. sær
lig godt kendte Toftnæs Aa ved 
Varde. Da jeg var derude en 
Gang. sidste Sommer, fortalte Fi
skerne mig, at der i Sensommeren 
gik BIankaal (jeg tror de blev kaldt 
for "Graaaal") ned ad Toftnæs Aa; 
men det var ikke flere end. at kun 
den øverste Ruse i Aaen blev sat 
efter dem. 

For at anvende en klassisk Ven
ding vil jeg sige, at K.s Pjece har 
bragt os noget nyt og noget rig
tigt; men det ny var ikke rigtigt, 
og det rigtige var ikke nyt. 

(F ortS>1JttD8. I 

fiskeriudstillingen i 8sløf 
8.-12. Juli 1908. 

-o--
Den 8. Juli 1908 aabnedes det 

22. almindelige skaanske Land
brugsrnøde i Esløf, hvor saa godt 
som a1le de Grene, der hører til 
Landbruget, var repræsenterede. 
Der fandtes saaledes ogsaa en 
Fiskeriudstilling. Hr. Hans Grund
strøm har i "Svensk Fiskeri Tids
skrift" givet en Beskrivelse af 
denne U dstilling, hvoraf vi vil 
meddele det væsentligste. 

Fiskeriudstillingen havde faaet 
Plads i et stort og rummeligt 
Telt, hvis hele Længdeside op
toges af en Række Akvarier, me
dens Malmøhus Lens Fiskere samt 
"Sødra Sveriges FiskerifOrening" 
lagde Beslag paa Teltets anden 
Langside. 

De udstillede Fiskearter var: 
Karpe, Suder, Forel, amerikansk 

Bækørred, Brasen, Gedde osv. 
Det første, som slog os, elter at 

vi havde passeret et Par Akvarier 
af mindre Interesse, var Gedde
ynglen fra i Aar, udsti1let af Sødra 
Sveriges FiskerifOrening. Uagtet 
denne kun var 6 Uger gammel, 
fandtes her Eksemplarer, der havde 
naaet til 12,:, Ctm. Længde. De 
mindste af dem naaede en Længde 
paa 6--8 Ctm. Klækningen var 
foregaaet ved Forsøgsstationen ved 
Aneboda. Efter at Ynglen havde 
naaet en Størrelse, at en Flytning 
kunde gaa for sig, sattes 500 Stkr. 
i en Dam, der omtrent var 40 
Meter lang og 20 Meter bred. 
Nogen speciel Fodring af Ynglen 
fandt ikke Sted, men den enorme 
Tilvækst er at søge i følgende: 
Som forud nævnt, indsattes 500 
Stkr., og da de omtalte Gedder 
skulde udfiskes for at sendes til 
Udstillingen, var der kun 100 Stkr. 
tilbage. Endnu et Bevis paa disse 
Fisk's kolossale Glubskhed fik man 
at se i det Transportkar, hvori de 
fandtes; thi det hændte ofte, at 
en af Gedderne slugte en lige saa 
stor, ja endog. en større. Dette 
var endog Tilfældet i Akvariet, 
hvori 35 Stkr. indsattes, og ved 
Udstillingens Slutning var der af 
diHse kun 20 Stkr. tilbage. 

I de H følgende Akvarier fore
fandtes Brasenyngel i det første 
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og svensk samt tysk. Karpeyngel 
i de 2 øvrige. Brasenynglen var 
klækket i en lille Sø i Nærheden 
af Forsøgsstationen, og senere ind
sat i en Dam sammesteds. Karpe
ynglen, som bestod af to Racer, 
var født og opdrættet i Damme 
ved samme Fiskeriforenings For
søgsstation. Legkarperne af svensk 
og tysk Race, som fandtes i de 2 
næste Akvarier, var ligeledes der
fra . 

. I de følgende var der Fisk fra 
Dambrug i Skaane, og her lagde 
man særligt Mærke til 2 Stkr. 
Legkarper paa 7 --10 Kg:s Vægt 
hver, udstillede af Friherre Blixen
Finecke, Næsbyholm, samt nogle 
mindre lignende, udstillede af Hr. 
K. W. Jørgensson, Tyringe. Det 
interessanteste og smukkeste paa 
hele Fiskeriudstillingen var maaske 
dog den Serie 1-, 2- og B-sommers 
Suder, der optog de 4 følgende 
Akvarier. Disse Suder vidnede 
om særdeles godt Resultat. Skønt 
ikke sorterede, var Aldersklasserne 
jævnt lige store: l-sommer Suder 
0", Ctm., 2-sommers 15,(\ Ctm. og 
S-sommers 24,t, Ctm. I det fjerde 
Akvarie fandtes Suder paa 4 til 6 
eller 7 Aar; ogsaa de var smukke. 
De l-aarige Karper, d. v. s. Kar
per, som klækkedes i Juni 1007, 
havde en gennemsnitlig Længde 
af ca. 15 Ctm. 

Af laksartede Fisk fandtes kun 
2 Akvarier; det ene med nogle 
Stykker. 2-sommers amerikanske 
Bækørreder fra Hr. K. W. Jør
gensson, det andet med Forel
yngel fra Hans Larsson, Hafan
gen, Raflundabro. 

Paa Teltets modsatte Side var, 
Malmø Lens Fiskeres Udstilling af 
Fiskeredskaber, samt det fortræffe-

ligste af alt: Laksørredens Udvik
ling fra befrugtet Rogn til 2 Aar 
gammel Laksørred. U dstilleren af 
dette sidstnævnte, Ejeren af Hafiin
gens Klækningsanstalt ved Raf
lundabro, havde ligeledes udstillet 
et Klækketrug. Ideen var' det 
!?amme som til det "Kaliforniske",' 
alene med den Forskel og For
bedring, at der, hvor Vandet 
skulde løbe ud, paa denne var 
anbra9t et skraat nedad staaende 
Gitter, for at Æggene ikke, om 
de skulde. føres med Strømmen 
mod Gitret, skulde sætte sig fast 
og dø. 

Lige for det Bord, hvorpaa alt 
dette var udstillet, havde Fiskeri
tilsynsmand O. Centervall udstil
let en særlig praktisk og simpel , 
Odderfælde. Opfindelsen var gjort 
af Hr. B. Sonessov, Stockamøllan, 
og var flere Gange bleven prøvet 
og 'havde fungeret til fuld Til
fredshed. I et Aar . var deri fan
get omkring 10 Oddere i Nærhe
den af Stehag. Fældens Forsy
ning med Madning sker ved le
ver..de Fisk eller bedst ved Krebs. 

Sødra Sveriges Fiskeriforenings 
U dstilling af Fiskeredskaber vir
kede fuldstændigt og helt: Net til 
Fangst af forskellige Slags Fisk; 
Aborreruser, Leghyttefade for vaar
legende Fisk, Klækketruge, Foder
bord, Oddersakse, Transportkar 
osv. Saa' godt' som alt Elevar
bejde fra Aneboda. Blandt det, 
der mere end noget andet fortje
ner at nævnes, var et Reliefkort i 
Pap og forestillende Forsøgssta
tionens Damanlæg ved Aneboda, 
udført af Kandidat Ph. Lindstedt, 
Elev ved Skolen. Paa et Bord 
var endvidere opstillet: Fisk i For
malin, forskellige Slags Fiskefoder 
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samt de for Damme nyttige og 
skadelige Insekter. 

For at faa saa fuldstændig et 
Indblik som muligt i alt, hvad 
der hører til Damkultur, var der 
endog bygget en Dam paa omtrent 
1,200 M.z. 

Til Slut maa nævnes en Motor
pumpe, fr~ Firmaet "Avance" i 
Helsingborg, til Tørlægning af 
Mergelgrave, samt en Vindmotor 
med Pumpe og Knuser fra 
"Allmiinna Svenska Elektriska" i 
Malmø. 

Blandede )[eddelelser. 
-0-

Fiskernarkedet. I .Fisch.-Zeit." 
for 20. Febr. d. A. under Bladets 
egen Ugeberetning om Fiskernar
kedet skriver Meddeleren blandt 
andet: 

"Jeg saa Foreller af dansk Vare. 
Disse Fisk var ikke af 1. Klasse, 
dertil havde de mig for stort et 
Hoved. Men de var sunde og i 
meget god Kondition. I Tyskland 
har jeg set bedre Fisk, men og
saa ret mange slettere. Smagt 
dem har jeg ikke af den Grund, 
at de kosTede 3 Mk. pr. 1/2 Kg. 

Aborrer var at faa i Smaahan
delen for 60 Pfg. Pundet. Abor
rer fra :1/4-11/ 4 Pund kostede en 
Ubetydelighed mere. - Saadaone 
Aborrer, kogte i Fløde og med 
brunstegte Løg til, er en kulina
risk Nydelse. 

Paa hvert Marked staar Gedden 
øverst. Gode Middelgedder blev 
betalte fra 90 Pf. til 1 Mk. Ged
derne er Jødernes Fisk; de jødiske 
Husfruer forstaar at tillave den 
udmærket. Hvo der har spist 

,Gedde i Ghetto i Krakau eller hos 

Hechselmann i Warschau, vil længe 
tænke paa denne Nydelse. 

Karudser blev b~talte med 83 
Pf. H vis mit gamle, ranglende 
Kadaver tillod det, vilde jeg an
lægge et Dambrug for Karudser, 
men nu vil jeg bede en Ven om 
det, og til næste Vinter vil det 
maaske allerede være muligt at 
bringe de producerede Karudser 
paa Berliner Markedet. 

Store Brasen kostede 50 Pfg., 
smaa 40 til 44 Pf. Forunderlige 
Smag! Smaa Brasen, hvoraf der 
gaar 4 paa 1 Pd., køber Berliner 
Haandværkerfruen osv. hellere end 
en Brasen paa samme Størrelse, 
omendskønt hun i første Tilfælde 
har fire ubrugelige Hoveder og 
Haler og i sidste Tilfælde kun et 
Hoved og en Hale og meget bedre 
Kød. 

Ispakkede Ferskvandsfisk var i 
tilstrækkelig Mængde paa Marke
det. Første Klasses Vare mang- \ 
lede til Dels. Mange Fisker(> for
staar endnu ikke at give Fiskene 
en renlig Indpakning. Det er til 
Skade for Fiskens Velsmag, at 
Isen ligger umiddelbart ved Fi
sken, der har en lang Rejse bag 
sig. 

- I Memel, Kønigsberg, Brom
berg, Danzig, Posen var Tilførslen 
af Ferskvandsfisk ikke tilstrække
lig." 

Stor Fiskedødellghed i Elbing
flod. "Elbinger Zeitung" medde
ler, at Elbinger Fiskeriforening 
klager over stor Fiskedødelighed 
i Elbingflod, siden de fra Gasvær
ket kommende Grave er direkte 
blevne ledede ud i Elbingflod. 
Fiskene driver i stor Mængde om 
paa Vandets Overflade. 
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1iskemarkedet. 
-0-

København, 6.-20. Februar. 
Aal 30-65 Øre pr. Pd. 
Laks 100 150 
Gedde 40--55 

25-35 Aborre 
Krebs 000-450 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 20. Februar. 
(Officiel l\'larkedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde. 88-100-84-99 Pf. p~. Pd. 
Gedde, st., meHst., 76-86 
Gedde, store, 59 63-53-60 
Sandart 128-126 -
Sandart, smaa, melIs t., 117 
Aborre 7\!-84-66-71 
Aborre, store, tl6 
Aborre. smaa, 61-63 
Suder 103-85-98 r-

Suder, melIst., 84 
Suder, smaa, 98-113-1OS 
Suder, store, 86-76-83 
Brasen 46-54 
Aal 72-81 
Aal, mellst, 111-82-90 
Karpe 54-59 
Karudse 91 

Ispakkede Fisk: 
Foreller, smaa, 97-99 Pf. pr. Pd. 
I;aksfore1 160-177 
Sandart 97--100 
Sandart. smaa, 73-79 ,-
Sandart, ,mellst., 128-110 118 
Ahorre 
Ahorre, smaa, 
Gedde 

55-40-51 
24--38 
64-81 

Gedder, melIst., 70 
Gedde, st., melIst., 51-63 
AaI, melIst., 83 
Aal, smaa, mellst, 70-60-66 
Suder 46-56-55 
Suder, store, 
Karpe 
Brasen 

51-50-58 
46-52 
27-30 

t-I-'.I-I-X-'.I-I-I-'-I_I_l-I-I-X-X-t-t-X-X-I-X-I-X-] 

Indhold: Om Udsættelse af Ynglen i 

Dammene. Aalens Vandringer. - Fi· 

skeriudstillingen j Esløf 8.-12. Juli 1908. 

Blandede .Meddelel~er. - Fiskemarke· 

det. Annoncer. 

Annoncer. 
-0-

Plads som 
Fiskemester 

søges til April eller Maj; i Man
gel deraf ønskes Plads som Assi
stent paa et større Fiskeri. 

Vedkommende har været ved 
Fiskeri 31

/ 2 Aar. Gode Anbefalin
ger haves. 

Billet, mrkt. "Fiskemester", be
des tilsendt dette Blads Kontor. 

· Søfiskeri. 
Et flinkt, ungt Menneske paa 

en 16-17 Aar kan til 1. April 
komme i Lære hos undertegnede. 
- Der forlanges kun, at Vedkom
mende maa kunne ro et Par Aarer 
nogenlunde. 

Sorø, i Februar. 
Dr. (l. Hofimeyer, 

Fiskeriforpagter . 

5000 ~tkr. 

~egnbuer, 
8-12 Ctm., 

..... ønskes til Købs. ~ 

A. Hansen," 
Linderum Mølle pr. Sindal. 

Forpagter søges. 
Bodil Mølles Fiskeri pi'. Hør

ning St. med tilhørende Villa og 
U dklækningsanstalt kan faas bil
lig i Forpagtning straks. 

Jul. Leth-Nissen. 
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Et~~t!!~:.r~e~;per, I Fi~k~ri~t i Vam~rnD 
mindste Vægt 60 Kvint, ønskes. modtager Bestilling paa 

øjne æg, Yngel og Sættefisk 
ai ø r r e d sand Sættefisk af 
__ Karper og Suder ....... 

Billet, med Garanti for Race, le
vende leveret, franco dansk Station 
ved Hovedbanen og billigste Pris, 
bedes indlagt paa dette Blads Kon- Portionsfisk og større fisk købes. 
tor under Mærket "Z.". -

N. P. Petersen, 
Telefon 26. Fom3tnings~ører. Portionsørred, Fiskeriet "Aalykke" 

større Ørred,. pr. Lunderskov 

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

købes og afhentes pa-a nærmeste 
Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielsen, tit absolut billigste Priser. 
Fredericia. Portionsfisk og større Spisefisk af 

... Teleion Nr. 114.... alle Arter købes til højeste Dagspris . 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øjneæg, y ugelog 
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 Sl)isefisk 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. 

.. -v-.. fevende ... . . 
• - • <I;i" s. ~.!~ ep. k = 'J5 ~ ='C ·'15 

I e~~ ~ gr~. ti ti' Q >- ~ e..::... saasom Portionsørre-
_ a"., _~ E- &: 'Ii! der, store Havørreder, 
-;; - ~ ~ ~ .;- G dd K S d = .... ,l;II ..... -= e er, arp er, u er, 
.. 2. 00 El ~... Skaller, 'Aborre, ønskes _ __ ~ ;o;..~ 

- J2 ;; ~ Gb Z ... til Købs. Afhentning 

I A~A <:ol ~ ~ '" '11 med SpecialvoO'll paa _ ..... ,.... <V..:: <I;i o' 

• .;.il d 8 ':It ~ Sælgerens nærmeste 
_..:=~ ~= 
a" -< <:ol <I;i ..:: Statsbanestation. Kon-.... _ 'Ii 
Q ~<:ol .:~ t tBtl' 

"...... !:'" ~ æ an ea mg. 
G. Domaschke, 

Fischhandlung, 
Kontant Betaling. 

• .~ _ BerlinN. W. 21; Jonas~ 
~....... strasse 3. 

j'rykt i ,Kolding Folkeblad". BogtJ-ykkm-j, Kolding_ 
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~~ I Fotografier, Planer og Kort beta-
I les, saafremt de antages af Udval-

Indmeldelse i get, slet ingen Afgift. 

,,1erskuandsfiskeriforeningen" 
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eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 
Aarsabonnement pas Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

~~ 

Aarhus Udstillingen. 
-"-o~ 

Foreningen sørger for Opstilling, 
Opsyn og Pasning, hvorimod Ud
stilleren selv sørger for Forsen
delsen. 

Se iøvrigt omstaaende A vertisse
ment. 

Vejledning til rationel Ørredaul. 
Af S mid t Nissen. 

~o-

(1<'ol'tsættelse. ) 

Pladsen. 
Vil man vælge sig en Plads til 

Damkultur for Ørredavl, maa man 
forinden være klar over, 

I<~fter Anmodning af Udstillings-
a) om Fiskene udelukkende skal udvalget skal vi endnu en Gang 

indtrængende opfordre alle de, opdrættes og fedes ved N a
turfoder, som ønsker at udstille, til snarest 

b) 'delvis ved Natur-' og Kunstmuligt at anmelde deres Delta-
foder eller 'gelse til Sagfører N o r s i Ribe, 

e) udelukkende ved Kunstfoder. for at Foreningen kan have den 
Glæde, at dens første Udstilling Endelig maa man ogsaa, inden 
bliver saa fyldig som muligt. ,Pladsen vælges, være klar over, 

Prisen er for Medlemmer 2 Kr. om Klækkeanstalt, Opdrætnings
pr. eJ-Alen; Ikke-Medlemmer be- og Fedeanstalt skal være under 
taler 5 Kr. pr. LJ-Alen, hvilken et, eller Klække- og Opdrætnings
Pris der ogsaa af Medlemmer maa ansta] t skal være for sig og Fede
betales for Genstande, der kan anstalt for: sig. Ved Fedeanstalt 
henregnes under Handelsvarer. Af 'forstaas her en Anstalt, hvor 
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Sættefisk ene udelukkende købes 
til videre Opdræt til Spisefisk. 

Ved Anlægene af vore Dambrug 
til Ørredavl er der hidtil her i 
Landet aItfor ofte gaaet planløst 
til Værks. Resultatet er saa ogsaa 
blevet derefter. Det vil blive nød
vendigt i Fremtiden, at vi lærer 
at gaa systematisk til Værks, hvis 
vi skal bestaa i Konkurrencen, 
som ikke vil udeblive paa dette 
Omraade i højere Grad end nu. 

Spørgsmaalet om det rigtige i 
at holde Klække- og Opdrætnings- . 
anstalt for sig og Fedningsanstalt 
for sig er af megen. Betydning. 
Her gælder det naturligvis om at 
kunne bedømme, hvad Pladsen, 
man vælger, egner sig bedst til. 

a) Vil man finde en Plads, hvor 
Ørredfiskene udelukkende skal op
drættes ved Naturfoder, da 
maa denne være beliggende saa
ledes, at Dammene kan faa rige
ligt Sollys og ['igeligt frisk Luft. 
Det er ikke nok, at Solen kan 
skinne hen over Dammene, men 
Vinden maa· ogsaa kunne stryge 
hen over dem, og dette sidste er 
navnlig nødvendigt, hvor Vandtil
førslen er liden i Forhold til 
Vanddybden og Arealets Størrelse. 

Er der sparsomt med Sollys 
over Dammene, bliver det ogsaa 
sparsomt med Plante- og Dyreliv 
i Vandet, hvad det jo gælder om 
at fremskaffe i rigelig Mængde i 
Damme, hvor der udelukkende na
turfodres. 

Da Ørredfiskene, som tidligere. 
omtalt, stiller større Fordringer til 
luftholdigt Vand end andre Fisk, 
maa man ved Valget af Pladsen 
især tage Hensyn hertil. Er Van
det sparsomt mættet med Luft, 
naar det naar Pladsen, og er denne 

begrænset af Bakker og Skov, 
saa at Vinden, naar det blæser, 
ikke kan komme til at stryge hen 
over Damriiene og sætte Vandfla
den i Bevægelse, saa vil man være 
udsat for, at Fiskene til Tider 
kvæles; men i hvert Fald vil Ør
redfiskene kun trives daarligt paa 
en saadan Plads. 

Bedst anses den Plads at være, 
hvor F'øden til Fiskene kan pro
duceres i Damme (Fordamme) for 
sig, og Sættefiskene kan gaa i 
Damme for sig. En saadan For
dam er altsaa at betragte som et 
Slags Spisekammer, der er anlagt 
saaledes, at man, naar man øn
sker det, kan sætte en Strøm ind 
igennem Spisekamret og gennem 
et Forbindelsesrør drive Føden ind 
til Fiskene. 

Er Pladsen saaledes, at saadanne 
Fordamme ikke kan anlægges, er 

. man henvist til at fremskaffe N a
turfoderet j selve Fiskedammene. 
Men herved er der den Ulæmpe, 
at hver Gang en saadan Dam ud
tømmes, mister man saa at sige 
alt det Foder, der forefindes i 
Dammen. hvad enten det nu be
staar af Daphnier, Tanglopper, 
Karudseyngel eller ligner.de. Et 
saadant Tab af Kapital undgaas, 
hvor man har Fordamme. 

Hvor Pladsen er saadan, at Fisk 
og Føde gaar sammen, men tillige 
saaledes, at Pladsen ikke kan tør
lægges, og hvor Fiskene derfor 
maa indfanges ved Garn eller an- l 

den lignende Maade, der· er vi .~ 
udenfor rationel Drift. . ...... . 

b) Delvis N Cl t u 1'- o g K u n s t-
f o d er. Ogsaa her maa der væl-
ges en Plads, hvor der tilstedes 
rigeligt Sollys; men man maa her 
stille yderligere Fordring til rige-

l 
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lig Luft, og er Talen om at finde 
en Plads udelukkende for 

c) Opdræt og Fedning ved 
Kunstfoder, da bliver det ikke 
saa meget Sollyset, ,man skal tage 
Hensyn til, som Vandets Lufthol
dighed og Iltning paa Pladsen. 

Allerfinest er Pladsen, naar der 
af godt og rigeligt Vand kan 
skaffes Vandfald ned i Dammene, 
hvorved Vandet indtager Luft og 
iltes. Det er vist udenfor al Tvivl,. 
at rler findes færre gode Pladser 
for 0rredkultur ved vore vestjydske 
end ved de' østjydske Vandløb, 
fordi Vandet i de førstnævnte paa 
Grund af deres stille Løb og ringe, 
Fald er mindre luftholdigt. 

Det er baade ondt og godt at 
anlægge Kulturer lige nedenfor 
Vandmøller.~- Terrænet nedenfor 
Møller og industrielle Anlæg ind
byder som oftest til Anlæg . af 
Damkulturer. Her skal man dog 
være varsom med Anlæg af Kul
turer umiddelbart nedenfor disse. 
Thi vel iltes Vandet, naar det 
gaar over Hjul eller driver Tur
bine, men der er om Sommeren 
den Mislighed ved det, at Vandet, 
som ofte i Timevis har staaet op
stemmet i Mølledammen eller Be
holderen ovenfor de industrielle 
Anlæg, er blevet for opvarmet, og 
endnu værre er det, at Fiskedam-

uheldige Følger med sig. Fiske
dammene maa her ofte forsynes 
med mere eller mindre dovent 
Vand fra det stillestaaende Vand 
i Mølledam eller Beholder, der 
maaske ovenikøbet ligger godt be
skyttet 'mod Vind og Blæst af 
skovklædte Bakker eller af stærk 
Rørvækst eller lign. Hertil kom
mer, at Vandet skal deles mellem 
Møllen eller Fabriken og Fiskeri
anlæget. Ja, en Tid af Aaret el' 
der maaske Vand nok til begge 
Parter, men sjældent i en tør Som
mer eller efter længere Tids Bar
frost. N edenfor Møllen er Dam
anlægene med deriværende Fisk 
desto gladere, jo mere Vand, der 
gaar over Møllehjulet; det om
vendte er Tilfældet med Daman
lægene ovenfor Møllen; thi det kan 
for disse betyde Mangel af Vand 
i Timevis. 

Her er altsaa Forhold ved Møl
ler og Fabriker, der først grun
digt maa undersøges og over
vejes, inden man giver sig i Lag 
med Anlæg af Damkultur. 

(Fortsætte8.) 

Aalens Vandringer. 
-0-

'Motto: Hurra for de il"d p 

Ho'der .. , o-v. 

mene i den Tid, Opstemningen af (Sluttet.) 

Vandet ved Møllen eller de nævnte I Efter Pjecens Fremkomst har 
Anlæg finder Sted, maa savne' imidlertid forskellige Forfattere gi
den fornødne Vandforsyning. Hvad vet deres Tilslutning til dens Tan
Betydning dette har, kender ad- ker og fremført forskelligt til 
skillige af Erfaring. Naturligvis Støtte for dem. 
er dette Forhold navnlig meget I dette Blads Nr. 24 (Sp. 576) 
uheldigt i meget varme Somre. omtaler en unavngiven Forfatter, 

Anlægges Kulturen ovenfor Møl- at der ved Udfiskningen af Barn 
len eller det industrielle Anlæg, da l Sø fangedes en Del AaI og der
kan det ogsaa her føre lignende iblandt noglfl ti Tommer lange 
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Blankaal. Dette faar ham' til at 
udbryde: "Det er ikke fri for, at 
de smaa blanke Aal ogsaa leder 
en til at sige: mon det ikke er 
bare Teori altsammen, det vi ved 
om Aalens Vandring i ferske 
Vande. u Fremfor at give sig selv 
og Læseren en fornuftig og nær
liggende Forklaring paa Aalenes 
Tilstedeværelse, foretrækker den 
anonyme Forfatter ansvarsløst at 
lade Læseren vejre Duften af en 
Hemmelighed (dog vel ikke Aalens 
Ynglen i Barn Sø ?!). Jeg gad 
for Resten vide, om der virkelig 
var Blankaal paa 5 Tommers 
Længde. Saa smaa Blankaal er 
vist aldrig før set, og man maa 
derfor haabe, at der er bleven op
bevaret nogle af dem til Under
søgelse af Fagfolk; uden Bevis
materiale fører Paastanden om 5 
Tommers Blankaal blot til, at man 
siger til sig selv, at Forfatteren 
ikke har kendt Forskel paa blanke 
og gule AaI. 

Mere forbavsende end den om
taUe anonyme Forfatters Hemme
lighedsfuldhed er den Omstændig
hed, at nærværende Blads Redak
tør i Nr. 2 (Sp. 28) ved en Om
tale af Barn Søs Udfiskning og 

. de derved fangede Smaaaal ikke 
benytter Lejligheden til at retJede 
Bladets Læsere, men kun bringer 
en Krønikke til Torvs, som Folk, 
der overværede U dfiskningen, havde 
til Rede for at forklare Aalenes Til
stedeværelse*). Hr. S~idt Nissen 

*) Fandtes der Aaleyngel af sidste Asr

gang i BarnS~j, TIl a a del' selvfølge

lig' være indvandret Aalf,faring i HID8. 

Fol' at undgaa ]\list~'r111inger havde 

det væl·,'t heldigere, om Redaktionen 

havde fl·('mlH\·'<'1 dettp. 

synes ikke at kende noget til de 
5 Tommers Blankaal, i hvert Fald 
omtaler han dem ikke. 

I samme Artikel omtaler S. N. 
Forholdene ved Stallerllpgaard Sø. 
Her gik der tidligere en Masse 
Aalefaring op Skønt der er gjort 
Forsøg paa at fange N edgangs
aalene, er det ikke bleven til mere 

I end 30~50 Stkr. aarlig. S. N. sø
I ger Grunden hertil deri, at Aalene 

vandrer ned, medens de er saa 
smaa, at de gaar gennem Redska
berne. Da det ikke vides, 1) om 
der stadig gaar megen Aalefaring 
op i Søen, 2) om der virkelig 
vandrer gule Aal ned fra Søen, 
3) og da der dog fanges nogle 
Blankaal fo~ Udgang, er dette 
Eksempel lidt magert som Støtte 
for K.s Sætninger (se disse). 

I det næste Eksempel, S. N. næv
ner, fortæller en Møller, at han in
gen Blankaal kan fange, siden der 
er bygget saa mange nye Stemme
værker nedenfor hans Mølle. Heraf 
slutter S. N., at de gule Aal maa 
vandre ned og saa ikke kan komme 
op igen; thi det kan næppe være 
Glasaalene, der lader sig standse 
af Stemmeværkerne. Det er jo 
en ganske løs Formodning og ikke 
Spor af Bevis, thi mange Stemme
værker er næsten ganske inpas
sable for Glasaalene. 

Tredje Eksempel. Ved forskel
lige Dambrug fanges der ved For
aarsudfiskningerne mange gule Aal 
i Dammene. I dette Eksempel er 
de gule AaI altsaa virkelig set; 
det er dog noget. Men er De, 
Hr. S. N., sikker paa, at det ved 
alle Dambrug er om Foraaret, at 
der kommer Aal i Dammene? J eg 
har Grund til at tro, at der flere 
Steder ogsaa kommer Aal i Dam-
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mene paa andre Aarstider. Men 
herom kunde der skaffes Oplys
ninger. 

For en Sikkerheds Skyld vil 
jeg dog straks bemærke, at der 
ikke kan tillægges de Vidnes
byrd synderlig Værd, som kun 
støtter sig til Hukommelsen, men 
at kun en Optælling af de Aal, 
der findes ved U dfiskningerne til 
de forskellige Aarstider har nogen 
og endda kun en begrænset Be
viskraft*) . 

Fjerde Eksempel. I Midtjylland 
og i Midtfyn har S. N. set Aale
ruser, der fiskede for Opgang. --~ 

Da der ikke oplyses, naar Ruserne 
fiskede for Opgang - om Foraar, 
Sommer eller Efteraar --- kan dette 
lige saa godt tale for som imod 
Theorierl om de gul~ Aals Op
gang om Efteraaret og Nedgang' 
om Foraaret. 

S. N. spørger derefter: " Taler 
de Erfaringer, jeg er fremkommen 
med, ikke til Gunst for Hr. Knud-

. sens Opfattelse?" "Nej, de mod-
beviser den ikke, hvad der ogsaa 
er for meget forlangt, da de skulde 
være Beviser, men ærligt talt vejer 
de jo hverken fra eller til". Saa
dan maa en uhildet og kritisk Læ
ser svare. 

I en anden Artikel i samme 
Nummer af Bladet (Sp. 44) finder 
S. N., at det taler til Gunst for 
K.s Theori om Aalens Opgang 
om Efteraaret og Nedgang om 
Foraaret, at Smaaaalene fra Juni 
Maaned søger at slippe ud fra 
Hou - Vig Aaleopdrætningsanstalt. 

Det bliver blot vanskeligt at 
afgøre, om det er en Foraars
eIler en Efteraarsvandring; jeg sy-

nes, d,et er midt om Sommeren. 
Heller ikke Spor af Bevis. 

Hr. Fiskeribetjent J. C. Søren
sens Betragtninger i Bladets Nr. 4 
(Sp. 72) støtter sig ogsaa kun paa 
Erfaringer fra vestjydske Aaer og 
bringer derfor intet nyt. 

I samme Nummer (Sp. 80) skri
ver en anonym Forfatter, at det 
"synes nu næsten at være fast
slaaet, at Smaaaalene passE:'rer op 
og ned ad vore Vandløb flere 
Gange"; derfor mener han, at den 
Tid, Aalepassene. skal staa ude 
(15. April-l. August) er for kort, 
da den kun passer til Aalefarin
gens Opgangstid. Han synes til
bøjelig til at ønske Loven ændret 
paa dette Punkt, men trøster sig 
dog med, at der kan bødes paa 
Manglen gennem en Bestemmelse 
i Fiskeriregulativerne I dette 
sidste har han Ret. At Lovgiv
ningsmagten skulde lave alminde
lige Bestemmelser for hele Lan
det af Hensyn til de særlige For
hold ved nogle Aaer det er 
netop den Slags Ting, man bør 
undgaa. 

Nej, Aalene vil nok vedblive at 
være de egensindige Dyr, som de 
hidtil har været, og som, hvis de 
befinder sig vel i en Sø, Aa eller 
Mose eller ude i det salte Vand 
bliver forholdsvis roligt paa Stedet, 
indtil Forplantningsdriften kalder 
dem ud paa den sidste store Rejse. 
Men egensindige er de, og et lunt 
Vinterkvarter vil de have, om det 
kan skaffes; derfor gaar de op 
fra det urolige Vesterhav med 
den sandede Bund, op i Vestkyst
aaernes nedre Løb, hvor de finder 
en indbydende Dyndbund; derfor 
søger Aalene samtnen i Mariager 
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Fjords dybe Hul, derfor søger de I især naar jeg tænker paa, at samme 
sammen i Aaernes roligere Par- 'Hr. Mag. O. ikke giver 2 Øre for 
tier eller,i Søerne tB Overvintring. I mine Beviser med de ca. 50 Un
Men disse Vandringer er saa langt I derskrifter. Det er min Tro in
fra "aldeles regelbundne over hele I gen høj Vurdering af paalidelige 
Landet: ud i Havet om Foraaret i Mænds Underskrifter; men den 
og ind i Aaerne, Bækkene o. s. v. I Dannelse, som skinner derigen
om Efteraaret", at tværtimod hvert I nem, skal ingen misunde Magi
Sted omtrent har sin Regel, be- I steren. Da 'jeg læste Hr. Otter
stemt af, hvor de gunstigste Vill- , strøms i overleg'en Tone holdte og 
terkvarterer findes. Det er da ! med Hurra begyndende Artikel, 

I 

kun at betragte som Undtagelser, ' kom jeg til at tænke paa Erasmus 
I 

naar Aalene for at naa et Vinter- I Montanus - tilgiv mig denne Lig-
kvarter maa gaa fra Aaerne ud i hedsassociation. Det var særlig 
Fjordene eller omvendt. Meget Montanus's Ringeagt for Lægfolk, 
muligt anvender AaIene frivilligt I der randt mig i Hu. Hr. O. skri
Fiskedamme til Vinterkvarter, saa ver i "Ferskvandsfiskeribladet~ s 
deres Tilstedeværelse her behøver sidste Nr. som følger: "Lægmands 
slet ikke at betyde, at de var paa Sagkundskab er et sørgelig be
Vej andet Steds hen. Hvor der kendt, specielt dansk Begreb, som 
findes rigeligt med Næring og det maa være alle virkelige 
Bundforholdene*) er gode, behøver .F agfolks Sag at modarbejde 
man ikke at frygte for, at Aalene osv ...... , men underbygge og 
skal udvandre, før de bliver vejlede, hvor den er v i Il i g til at 
blanke. indse sin B egr æn s n ing." Hørl 

- Aalene lader sig ikke deres Hørl Som om en Magister ikke 
Vandringer foreskrive gennem en har sin . Begrænsning,-- Jo, saa
Pjece; vil Bjerget ikke komme til mænd har en Magister sin Be
Muhamed, maa Muhamed komme grænsning, og jeg skal straks vise 
til Bjerget; det er udlagt: Vil Hr. Dem, at De, specielt De, har Deres 
Knudsen en anden Gang beskrive s t o r e Begrænsning Magister 
Aalens Vandringer, maa han C. V. O. skriver, at mange Fi-
helst rette sig efter Aalene. s k e r e i k k e k e n d e r F o r s k e l 

C. V. Otterstl'om, paa blanke og gule Aal, og 
1fagiFtel'. d e rf o r h a r d e r e s B r e ve t il 

* mig ingen Beviskraft. Høj-* 
* lærde Hr. Mag. O., der gik De i 

Svar til Hr. Magister C. V. Otter- Vandet med Klæderne paa. 
strøm, p. p. Naar Fiskerne har fanget 

Det glæder mig meget at se, at 
Mag. O. rykker Mag. Gemzøe til 
Undsætning. Det er pænt og kol
legialt, men, som jeg synes, dumt, 

Aalen for Indgang i Aaerne 
om Efteraaret, saa er det 
n e Dl l i g g i v e t, a t d e t e l' g u l e 
A a l; og naar den er fanget for 
Udgang om Foraaret, saa er 

~) tvluligvi, hal' Temperaturforholdene d e t l i g e s aa g i v e t, a t d et e r 
"ærlig Betydning, g u l e A a l. (I frie Vande.) Sligt 
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skulde man virkelig tro, at en Ma
gister, der raaber højt op om 
Lægmands Uvidenhed, maatte vide. 
Dernæst maa Mag. O., hvis han 
vil have Ord for at være e n 
Mand af Æ re, bevise sin Paa
stand om, at mange Fiskere 
og Fiskerifogct"er ikke ken
der Forskel paa blanke og 
gule AaI. 

Efter Hr. O.s Mening maa det 
staa meget daarligt til med de 
danske Fiskeres Sagkundskab. 

Endelig til Mariagerfjord. Jeg 
har jo aldrig paastaaet, at Van
det der er Ferskvand, men jeg 
har vist en Gang udtrykt mig lidt 
misvisende. Dette har det været 
mig en Glæde· at rette, som alt 
sket er. De store Fangst, jeg der 
har henvist til (f. Eks. 1907: 
220,000 Pd" som kostede' 88,000 
Kroner), er ikke alene gjorte i 
Mariagerfjord, men ogsaa i Kiel
strllp Sø, VilIestrupaa og Kastrupaa. 

Men de er fanget under deres 
Vandringer. Hr. O. paastaar, at 
alt, hvad jeg har skrevet om den 
Sag', ikke er noget Nyt. Nej, hvem 
i Alverden har paastaaet det. Ak, 
nej Hr. O., jeg' hal' selv i min 
Pjece til Deres Forargelse givet 
Fiskerne og Fiskerifugderne den 
største Part af Æren. Men da De 
kender det hele saa saare godt, 
hvorfor har De og andre 
(som Hr. Gemzøe o. f l) aldrig' 
skrevet clero,mn Hvor jeg 
har mine Breve fra, og hvad de 
indeholder, kan jo for Resten ikke 
interessere Hr. O., da han jo har 
eJ'klæret ikke at ville give 2 Ører 

siger og skriver to Ører for 
dem. . 
. De fleste Breve fra Sjælland 
taler absolut i min Favør, og de 

st~ar til Raadighed, hvis Deres 
Vej skulde falde her forbi. - J eg 
ved, og for største Delen har jeg 
offentliggjort samme i Ferskvands
fiskeribladet, at der fanges ca. 1/2 
Mill. Pnnd gule Aal aarlig i vore 
Aaer og Fjorde - og rimeligvis 
over 1 Mil!. Pund. Jeg har tid
ligere i samme Blad offentliggj ort, 
i hvilke Farvande disse Vandrin
ger foregaar. Kan De bevise, at 
der fanges flere eller ligesaa 
mange Blankaal?? J e g f o ri a n
geT kun Opgivelser og Un:
d erskrifter af Fiskere og 
Fiskerifogder, som jeg paa 
dette Omraade betragter som 
Fagmænd. De kan selv gætte 
Dem til, hvem jeg anser for Læg
mænd, 

Det har forbavset· mig meget, 
at Magister C. V. O., som jo maa 
nære stor Interesse for Aalens 
Vandringer, ikke har taget, til 
Genmæle imod, hvad der findes i 
"Dansk Fiskeritidende"s Nr. 29, 
1908, om Aalens Vandringer. Det 
hedder deri som følger: "Aale-· 
ynglen stiger op i de smaa Brak
vande og i de ferske Vande 
nttar den har vokset sig stor, og 
Forplantningsdriften vaagner, sø
ger den tilbage til Havet, hvorfra 
den drog op som spæd Unge." 
Som om det var givet, at den ikke 
havde været i Havet mange Gange 
i Mellemtiden. Lad os faa dette 
bevist. Mag. Gemzøe har senere 
i "Dansk Fiskeritidende" fremsat 
den samme Paastand om Glas
aa]ens Forbliven i vore ferske 
Vande til dens Udgang som Blank
aal. Heller ikke Hr. Gemzøe 
har leveret noget Bevis herfor. 
Det er nemlig i denne Forbindelse 
et meget vigtigt Spørgsmaal. I 
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Brehms: Dyrenes Liv ("Frem"s 
Udgave, Red. af O. Bøving Peter
sen) er den samme Anskuelse 
gjort gældende intet Bevis. 
Mit Bevis for, at de gule Aals 
Vandringer foregaar hele Landet 
over, skulde efter min Mening 
findes i de omtalte Breve. Dog 
har jeg endnu ikke hørt fra alle 
vore ferske Vande; det er et stort 
Arbejde, som tager lang Tid. Men 
i Løbet af et Aar haaber jeg at 
være færdig. ~ Priserne viser 
ogsaa Fiskerne, hvad Slags Aal 
de fanger; men for Resten kender 
vore Aalefiskere nok denne For
skel. 

Hvilke Fiskere og Fiskeri
fogder .harMag O. mødt, 
s o m i k k e k e n d e r d e n n e F o r
skel?? 

Op med Navnene og Beviset!! 
Det er jo en meget slem Beskyld
ning mod Fiskere og Fiskerifog
der. 

Men nu glæder jeg mig' til at 
se en Mængde Navne paa disse 
uvidende Sjæle. Saa kan jeg jo 
da tage mig i Agt for dem. Selv 
om De vil benægte disse Van
dringer, saa fanger Fiskerne deres 
Aal, gode, gule Aal, sælger dem, 
faar deres Penge hjem og glæder 
sig over, at de ved, i hvilken Ret
ning Stimerne gaar. 

Nu venter jeg snarest af Hr. 
Mag. ,O. Beviser for følgende af 
ham fremsatte Paastande: 

1) Beviset for, at mange Fi
s k e r e i k k e k e n d e r F o r
skel paa blanke og gule 
AaI. 

2) Bevis for, at Vestkystens ARer 
er sandede og magre. 

3) Bevis for Rigtigheden af den 
"klassiske Vending". 

4) Bevis for, at Fiskere og 
Fiskerifogder ikke er 
de rette sagkyndige m. 
H. t. Aalens Vandringer. 
(Hvem anser Mag. O. for de 
rette sagkyndige?) 

5. Bevis for, ~t "Lægmands Sag
kundskab er pt sørgelig be
kendt, specielt dansk Begreb". 
En Magister s k a I o g s a a b e
vise sine Paastande. 

Æl'bødigRt 

P. fJbl'. ]{nudsen, 

Kjt'llel'upsgade 23, Aalhorg. 

fustfiskeril 
-0---

Lidt mere om Wire Himl" 

(Slutt.et.) 

Endvidere har det vist sig, at 
man ved Lodning kan give Wire 
Gimpens Ende en knopformig Ud
videlse og derved fremstille en 
god letløbende Svirvel. Dette sker 
paa den Maade, at man udskærer 
et Stykke af et lille Messingrør, 
som man ved Hjælp af en Tang 
giver en oval Form. I de tvende 
smalle Ender af Korkstykket bo
rer man derefter et Hul, tager 
tvende Stykker Wire Gimp og an
bringer i den ene Ende af hvert 
Stykke en passende Messingperle, 
bestryger Stedet og Perlen med 
Loddevand og dypper derefter 
Perlen i Tin, som man har smel
tet i en lille Støbeske. Der frem
kommer paa den Maade, naar 
man stikker Gimpstykkerne ind i 
hvert sit Hul i Rørstykket, en 
lille, meget lidt' synlig Svirvel, der 
arbejder godt og sikkert og er 
meget stærk. 
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- Der er flere andre Maader, 
hvorpaa man kan have god Nytte 
af at besidde lidt Færdighed i at 
lodde Metaller sammen. Man kan 
saaledes lodde baade Jern, Staal, 
Kobber, Messing og Zink med 
saakaldet Tinlod. Det maa dog 
herved erindres, at de tilpassede 
Flader, der skal loddes sammen, 
maa poleres blanke og fortinnes, 
før Loddernassen kommer paa. 
Bruger man imidlertid Loddevand, 
hvad der langt er at foretrække, 
behøver man ikke først at for
tinne Fladerne; thi det paasmurte 
Loddevand besørger Fortinningen. 

Til større Fortinninger bruger 
man en Loddebolt af Kobber, 
hvormed Loddernassen paaføres; 
men ved Lodning af mindre Gen
stande, hvorom der her er Tale, 
kan man ikke bruge Loddebolten ; 
men man lægger blot nogle Smaa
stykker Tin ved Loddestedet og 
stikker det hele ind i Spiritus
flammen, eller, hvad der er bedre, 
man benytter et lille Blæserør, 
som faas i Handelen, og puster 
dermed Spiritusflammen over paa 
Loddestedet, hvorefter Loddet i 
faa Øjeblikke smelter, og Lodnin
gen er udført. 

En lIa1111mel Lystjislaw. 

ilraktiske Vink før 8eggndere 
i Xarpedambrug. 

~o-_· 

VIII. 
(Fortsættelse;) 

H vilke Karper egner sig bedst. 
til Besætning? 

Ved Valget af Sættekarper maa 
vi agte paa to Ting, nemlig for 
det første pas, at vi indsætter 

gode, d. v. s. hurtigvoksende Kar
per, og for det andet paa Sætte
karpernes Alder og Størrelse. 

Hvad det første Punkt angaar, 
da ,maa det afgjort fraraades at 
besætte en Karpedam med saa
kaldte Vildkarper, d. v. s. med 
Karper, der lever vildt i frie 
Vande, saavel i Søer som i roligt 
flydende -Steder i Fl0der. Disse 
Karper, der har en ligedan be
skællet Hud, har et forholdsvist 
stort Hoved, til hvilket der slutter 
sig en langstrakt, lav Krop med 
en lang,. tynd Hale. Dette er alt
sammen Tegn paa en langsom 
Vækst En hurtigvoksende Karpe 
har en mere eller mindre sammen
trængt Form, forholdsvist lille Ho
ved, høj Ryg og kort Hale. 

Med Hensyn til det ydre kan 
man skelne tre Varieteter af Kar
per, nemlig: 1. Skælkarper, 
hos hvilke Kroppen er bedækket 
med Skæl i samme Forhold, 2. 
Spejlkarper, som kun har faa, 
men meget store Skæl (Spejl), og 
sædvanligt en Række langs Side
linien, Ryggen og Bugen, og 3. 
Læderkarper, der slet ingen 
Skæl fremviser eller i det højeste 
ganske enkelte, hvorved Huden 
erholder et læderagtigt Udseende. 
Hvilken af disse Arter egner sig 
nu bedst for vore Karpedamme ? 
Spørgsmaalet kan besvares med, 
at alle tre Slags vokser lige hur-

. tigt og derfor egner sig lige godt 
I til Sættefisk. Men da Publikum 

ofte foretrækker en eller anden 
Skælart, maa vi dog i nogen 
Maade rette os efter Køberens 
Smag. I Almindelighed kan man 
sige, at· Skælkarpen bliver fore
trukken paa, det nordtyske Fiske
rnarked (f. Eks. Berlin), vel af den 
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Grund, at Skælkarpen der hyppigt 
bliver anset for raskere, medens 
Spejl- og Læderkarper derimod 
bliver ansete for mere eller min
dre abnorme. - Derimod købes 
Spejl- og Læderkarper hellere i 
Sydtyskland (f. Eks. Miinchen) og 
benævnes der som Ædelkarper, 
medens Skælkarper ikke har saa 
godt et Marked. Til dette maa 
naturligvis Karpedambrugeren tage 
Hensyn. 

Mere, Værd end paa Valg af 
Skælart maa der paa Valget af et 
godt Besætningsmateriale lægges 
paa, at Sættefiskene stammer fra 
en god Race. I Løbet af de 
sidste Aartier er det lykkedes 
Karpeavlerne ved konsekvent Avls
valg at frembringe Karperacer, 
der omtrent alle er lige hurtigt
voksende. 

De skal den første Sommer naa 
en V ægt af 30--·50 Gram, i anden 
Sommer 1/2-1 Pund og i tredie 
Sommer allerede den anselige 
Vægt af 21.J2-S Pund. For nær
værende Tid bliver der hovedsa
gentlig opdrættet fem forskellige 
Karperacer, som vis,er den nævnte 
Vægtsforøgelse, 

Som allerede omtalt, skiller Race
karperne sig fra Vildkarperne der
ved, at de har en mere eller min
dre høj og bred Ryg, d<:r begyn-' 
der at blive højt hvælvet bag Ho
vedet, medens hos VHdkarpen den 
lave, langstrakte, smalle Ryg fort
sætter sig uden mærkelig Hvæl
ning. Ryggens Bygning hos Sætte
fiskene er derfor af største Vig
tighed for Karpedambrugeren, fordi 
Musklerne, d. \'. s. Fiskekødet, 
hovedsagentlig sidder paa Ryg
halvdelen. Om man har en daar
ligt vokende Vildkarpe eller en 

hurtigtvoksende Racekarpe for sig, 
kan man let overbevise sig om, 
naar Karpens Højde (maalt paa 
Kroppens Midte) sammenlignes 
med Kroppens Længde (fra Snu
despidsen til Halespidsens Ende). 

Ved Vildkarpen er Kroppens 
Længde omtr. 3-5 Gange større 
end Højden, hos en god Race
karpe beløber Længden sig kun 
til 2-3 Gange mere end Højden.' 

Efter Forholdet mellem Krop
længde og Krophøjde kan man 
inddele Karperacerne i to Grup
per, nemlig en højrygget (sam
mentrængt) Race, hos hvilk€n 
Længden er 2·-·2 Gange større 
end Højden, og en fladtrykt 
(strakt) Race, hos hvilken Læng'
den andrager 21 Gange mere 
end Højden. 

Til den h ø j r y g g e d e Race hø
rer 1) Aischgrnnder Karpen og,2) 
Galizier Karpen. 

Aisehgrunder Karpen dan
ner den mest sammentrængte Kar
perace og tillige den længst op-' 
drættede. Man fortæller, at den 
blev opdrættet af bayerske Munke 
med den Hensigt at erholde Fisk, 
der forholdsmæssigt saa vidt mu
ligt skulde fylde en Tallerken. __ o 

Denne Fordring fylder Aischgrun
der Karpen visselig temmelig' godt, 
hvorfor den ogsaa hyppig~ bliver 
kaldt" Tallerkenkarpe" . Aischgrun
der Karpen hører nærmest tH Læ
derkarpens Skælart. 

G a l i z i e r Karperacen stam mer 
fra Galizien og omfatter hovedsa
gentlig' Spejlkarper; den er endnu 
mere hurtigtvoksende end Aisch
grundrr Raren. 

(Allg. j<'isch, Zeit.) 
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Regnbueforellens leg som Vild
fisk i Dam. 

-o-~ 

Om Regnbueforellens Leg som 
Vildfisk i Dam meddeler Hr. W. 
C. F. Gillam "Fishg. Gaz." for
skellige Tilfælde, deriblandt et ud
førligt. 

Det drejer sig om en tilnærmel
sesvis trekantet Dam paa .20 til 
30 a Størrelse, med en Dybde af 
omtrent 1'211 M' l en Del omtr. 3,0b 

M. Vandforsyning ved en -lille, 
konstant Kilde . i· selve Dammen, 
med saa at sige ingen Strøm, om 
Sommeren kun lige tilstrækkelig 
for at holde Damoverfladen i dens 
Niveau. Opgang nedenfra af Fisk 
i Dammen er ikke mulig. Der 
forefindes megen Vandpest (ame
rican weed). Man bestræber sig 
for ved Dammens Tørlægning at 
befri sig for samme eventuelt ved 
Frost. Dammen er særlig rig paa 
Krustaceer. Den blev ~ ørlagt for 
5 Aar siden, og der forefandtes 
da mange Suder og nogle faa Aal. 
Umiddelbl:lrt efter Dammens Spæn
ding - fol' omtr. 5Aar siden -
blev den paany besat med 200 
Regnbueforeller og 50 Brunforel
ler, gennemsnitlig Aarsfisk. - I 
~iellemtiden' indt~l nu er der fan
get mange Regnbueforeller, (de 
vægtigste omtr. 41/ 2 Pd.) og Brun
foreller (de vægtigste 4 Pd.) ved 
Fluefiskeri. Kort før Slutningen 
af November 1908 blev Dammen 
tømt, fordi man frygtede for 
Kannibalisme af de større Forel
ler. Der blev ved Tømningen ud
fisket store Regnbue- og Brun
foreller fra 23

/ 4 til 4 Pund, end
videre 50 Regnbue-Aarsfisk og 17 
tosommers Regnbueforeller. End-

. videre forefandtes 3 Aal af 21
/ 2 

til 3 Pd.!> Vægt. D a m b u n d e n 
er mudret, og der er ikke 
S p or af G r u s. De store Forel
ler blev slagtede. Afkommet for
blev i Dammen, der vel var tom, 
men dog havde tilstrækkeligt Vand 
for Forellerne. Munken blev ladt 
aaben, og Udløbet lukket med 
tætmasket Traadvæv. 

BI. andre Tilfælde legte Regn
bueforellen som Vildfisk i C a r i s
b r o o k e -Dammene, der ved Hjælp 
blev forsynede Ined Vand af en 
god Strøm. 

Endvidere modtog Mr. Marston 
af Capt Don. Walker af Welham
Park-Fiskekultur i December 1908 
følgende .Meddelelse: 

'o Her har Regnbueforeller alle
rede leget flere Aar i Damme. -
Der er i Dammenes Grusbund ble
vet opsamlet befrugtede Æg og 
fanget unge ViIdfisk' i Dammene. 
Allerede nu opsøger nogle Regn
bueforaarslegere Gruset. Jeg tror, 
nt disse Damme meget ligner de 
kaliforniske Søer Vandet klart, 
dybt, Bunden dyndet med fortrin
lige Legsenge 'paa Grus. Regn
bueforellerne trives fortrinligt, og 
det er slet ikke usædvanligt at 
finde Fisk paa 18 Maaneder af en. 
Længde paa omtr. 30'4 Ctm. En 
anden bemærkelsesværdig Omstæn
dighed er den, at Fiskene ingen 
Vandredrift viser. Førend Kultu
ren begyndte her, omtrent indtil 
for 6 Aar siden, forefandtes der 
her Regnbueforeller paa indtil 7 
Pund, en Størrelse, som vi nu ikke 
mere kan bruge. 

-~ Vi har her ganske abnorme 
Mængder af Snegle, Krebsdyr osv. 
og en rig Afveksling i Plantever
denen. Snegle osv. finder jo i 
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saadant kalkholdigt Vand deres 
egentlige Element, dog egner det 
sig kun i sjældne Tilfælde til 
Forelavl ; det er for haardt dertil. 

Jeg tror, at en nøjagtig Analyse 
af Vandet i de forskellige Kultu
rer i Storbritannien, Amerika og 
paa Fastlandet sikkert vilde være 
interessant og tillige instruktivt. 

Paa Vandets stærke Kalkindhold 
tilbagefører ogsaa andre Fiskepro
ducenter den kummerlige Vækst af 
forskellige Salmonider. 

(Efter Deut8. Fisdl.·l;eit.) 

Blandede .eddelelser. 
~o-

Aaien vandrer. Om Aalens Van
dringer har vi modtaget følgende 
Meddelelse: 

"En Fisker fra Randers Fjord 
meddeler,' at der af 15 Fiskere i 
Efteraaret inden den 12. Novem
ber var fanget 12,000 Pund Aal, 
men deraf var 3 a 4000 Pund 
blanke.- Altsaa er der af disse 
12,000 Pd. Aal kun 3 a 4000' Pd. 
blanke AaI. 

De gule AilI er fangede for Ind
gang fra Havet. 

Fra Var d e a a meddeler 2 Fi
skere, at der i Aar iaIt kom tre 
Stimer til følgende Tider: 

Første Stime: 20. --24 Septem
ber; anden Stime: 20.-21. Okto
ber; tredje Stime: L November. 
Disse tre Stimer var for Indgang 
fra Havet, og det var kun gule 
Aal. Der blev fanget mange Tu
sinde 'Pund endog langt oppe 
i Aaen. Anden Stime gav kun 
smaa Aal, og der var mange Aal 
under den lovlige Længde, hvilket 
man saa ved Tatningen. 

Patentanmeldelse. Indretning til 
Røgning af Fisk o. desl. Franz 
G I a e s e r, Gitschinerstrasze 94, og 
Adolf S p u h l, Mtillerstrasze 131 a, 
Berlin. 24. April 1908. 

Vandplanterne ved Fisketrans
porten. Til Meddelelsen og Kri
tiken af Hr. K ø h n e, Rittergut 
Kolbitz, af en ny Opfindelse i 
Transport af levende Fisk 
af Hr. Fiskernester H e r g u t h i 
Bromberg vilde jeg ogsaa gærne 
tage Stilling; thi efter mine Eria-' 
ringer har begge Herrerne paa en 
Gang baade Ret' og Uret. Det 
er naturligvis fuldstændig udeluk
ket, at Vandplanter i mørke Fiske
kar ved Assimilation skal kunne 
forbedre Vandet og d e r ved 
skaffe Fiskene bedre Livsbetingel
ser. Selvom denne Assimilation 
kunde gaa for sig i mørke Fiske
kar, eller selvom der ved Fiske
transporten blev brugt gennemsig
tige Kar for at opnaa denne As
similation, saa er det uden videre 
indlysende, at selv ved den rige
ligste Tilsætuing vilde denne Flo
ras Virksomhed ikke i fjærneste 
Maade være tilstrækkelig for ved 
den ringe Mængde Vand og den 
brugelige stærke Besætning. af 
Karrene at absorbere saa megen 
Kulsyre og frigøre saa megen Ilt, 
at der derved vilde kunne skaffes 
Fiskene nogen mærkbar Lettelse. 
Og trods dette holder ogsaa jeg 
Tilsætningen af Vandplanter i 
Transportfadene, navnlig naar der 
skal transporteres ædle Fisk, som 
Foreller, for overordentlig 
v i g ti g t og fører det gode Re
sultat af nogle af mine meget 
fjerne og lange Transporter af 
Forelyngel, Ungfisk og Sættefisk 
ved meget stærk Besætning af 
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Karrene for en stor Del tilbage 
til Tilsætningen af Vandplanter. 
Jeg er endog heri gaaet videre, 
end det synes Hr. Hergu th har 
gjort, og· har anstillet Forsøg i 
Retning af, hvilke Planter der i 
den Henseende er de virksomste. 
Derved kom jeg til det Resultat, 
at Brøndkarse - og det Brønd
karse m e d R o d ubetinget 
virker gunstigst, medens disse 
samme Planter uden Rødder in
gen mærkbar Fordel viser over 
Hanefod, Vandpest osv. 

Efter mit Skøn beror denne 
gunstige Paavirkning af Levende
fisketransport ved TilsætteIse af 
Vandplanter ikke i en biologisk 
Begivenhed, men i en ren meka
nisk, idet Planterne simpelthen 
byder den af Fiskene af Æng
stelse eller anden Aarsag afgivne 
Slim velkomne Afsætningsmulig
heder, saa at paa den Maade 
denne ofte ret farlig blivende 
Slim ikke mere kan blive saa be
sværlig og fordærvbringende. -
Særligt de vidtforgrenede og me
get tynde, ofte helt sammenfil
trede, Brøndkarserødder, er efter 
en lang Foreltransport især ved 
noget varmere Vejr - altid helt 
slibrigt og slimet at føle paa*). 

(Efter Fischerei-Zeitung.) 

Riede), 
Saselbek, Ber~stedt. 

*) Den samme Virkning tilskr. Riickl 
Lertilsætningcn til Transportvaudet, 
og vi har allerede da anbefalet en 
nærmere eksperimentel Prøvelse af 
rl~nne Formodning. 

(Red. af Fisch.-Zeit.) 

• 

1iskemarkedet. 
-o--

K ø h en Il It Y li, 20.-27 .. Fehl'U61'. 
Aal 30-65 Øre pr. Pd. 

Laks 100-]50 

Gedde 40-60 

Aborre 25-35 

Kre],;; 000-450 Ø. pr. 100 ~tk. 

B e r I i n, 1.-6. Marts. 
(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 

Gedde 90-12l- Pf. pr. Pd. 

Gedde, smaa, 

Gedde, st., mellst .. 

96-108 

99-108 

Gedrle. store, 57-83 

Sandart 141-13H 

Samlart, smaa, meUst., 

Aborre 60-77 

Aborre, 

Aborre, smaa, 52-55 

Suder 80-99-89 

Suder, meUst.. 71-75 

Suuer, ~mflH, 100 

Suder, store. 86 

Bra~ell 41i-54 

Aal, store. 120-110-113 

Aal. store. lllellRt.. 103 

Aa1, snma, lilCJ1~t, 80-77 -87 

A l t () Il a, o. 2. :!\-Ial'h. 
(11.!dJlelelae fra B. Køser, Altoll<l.) 

Ge(ld(' 

Skaller 
Brast>1! 
Ahorre 
Blanklaks 
Ørred efter 

Ispakkede .Fisk. 
80-55 Pf. pl'. p(i. 
18-23 

40-30-23 
35-45-50 

350-380 

Kvalit.et 3:,0-250 - 180-130 
Aal 59-60 -

Blankøl'reo 
Laksforel 
Gedde 

1:' a r i s, 6. Marts. 
7,00 - 9,00 Fr pr. Klgf.. 
3,7~-5,50 

1.50-3,00 
Krens, store, 4O-f,O Fr. pr 100 Stk!'. 

mellemst. 19-25 -
imaa tl-}l _. 
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Indhold: Aarhus [Jd~tillingE'll. ~ Vej

ledning til rationel Hrredavl.-- Aalens 

Vandringer. -- Ly,tfi~keri. I>raktiskc 

Vink for Hegyndere i Karpedalllbrug. -

Regnbueforellen:; Leg SOlll Yildfisk i Dam. 
- Blandede }\fp(ldplelser. - Fiskenmrke-

det. - Annoncer. 

teX-X-X.X-X-X-X-X-X-J-X-X-x-X-t-X-x-x-x-x-x-x-x-x-x.) 

Annoncer. 
-0-

Fiskerielev. 
Som saadan kan et ungt, velop

dragent tylenneske faa Plads ved 
en af Landets bedste Damkulturer, 
med Udsigt til vellønnet Stilling 
efter Læretiden. 

I'ensmark, 
Søholt pr. Tirstrup. 

Plads som 
Fiskemester 

søges tii April eller Maj; i Man
gel deraf ønskes Plads som ."-"si
stent paa et større Fiskeri. 

Vedkommende har været ved 
Fiskeri 31/2 Aar. Gode Anbefalin
ger haves. 

Billet, mrkt. "Fiskernester" , be
des tilsendt dette Blads Kontor. 

Forpagter søges. 
Bodil Mølles Fiskeri pr. Hør

ning St. m"d tilhørende Villa og 
Udklækningsanstalt kan faas bil
lig i Forpagtning straks. 

.Jul. IA~th-Nissell. 

Sættefisk. 
• Tilbud paa 10,000 Stkr. Sætte
fisk, 8-10 Ctm., Bæk- og Regn
bueørreder, ønskes. 

L. Nielsen, Tim. 

Søfiskeri. 
Et flinkt, ungt Menneske paa 

en 16-17 Aar kan til 1. April 
komme i Lære hos undertegnede. 

Der forlanges kun, at Vedkom
mende maa kunne ro et Par Aarer 
nogenlunde. 

Sorø, i Februar. 
nr. C. Hofimey(>r, 

Fiskeriforpagter. 

80,000 

Sættefisk 
(R.egnlHl~r) 

__ er billig til Salg ...... 

Gjesten Fiskeri pr. Vejen. 

Bt DamDrll~ 
eller et Areal, som egner sig til 
Anlæg af et saadant, helst i det 

,østlige Jylland, ønskes til Leje" 
med Forkøbsret. 

Tilbud med Oplysning om 

1. Beliggenhed og Afstand fra 
Jern banestation, 

2. Arealets Størrelse, Damareal 
og -Antal samt paa hvor me
get af Arealet der endnu kan 
anlægges Damme, 

3. Vandets Art og Vandmængde, 
4. Klækkehusets Ydeevne, 
5. Opgivende af, om der er Bo

.lig for Ejeren eller Fiskeme
steren og Boligens Størrelse, 

6. billigste aarlige Leje og even
tuelle Købesum og 

7. hvilke faste Laan der er i 
Ejendommen og hvor meget 
der skal udbetales ved Køb, 

bedes, under Mærket .. F. K.", ind
sendt inden 1 O. April til "Fersk
vandsfiskeribladet"s Kontor, Gjel
balle pr. Lunderskov. 
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20,000 Stkr. 
l-A.ars Karper, 

6 a 14 Ctm., 
3000 Stkr. 

2 - a S-Aars Sættesuder 
samt gode I .. egesuder, alle af 
hurtigvoksende Race, sælges bU
lig eller byttes med 2-Aars Karper. 

Saltbæk-Vigs t~iskeri, 
Arnakke pr. Svebølle. 

5000 Sikr. 

Regnbuer, 
8~12 Ctm., 

..- ønskes til Købs. __ 

A. Hansen, 
Linderum llolle pr. Sindal. 

Fi~k~ri~t i Vam~ru~ 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, "ngel og Sættefisk 
af ø r r e d samt Sætteftsk af 

fIIIII/F" Karper og Suder. ~ 

?ortiolsJis~ og større fisk købes. 
X.P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

Ttskefoder. 
Der kan nu i Reglen d a g li g 

faas friskfanget Fiskefoder a 3 
Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
pr. Pund fra 

fryseriet "f i m f i o r d e I", 
nl~·ngøre. 

Sættekarper .. 
... Et Parti 2-Sommer gl. Karper, 

mindste V ægt 60 Kvint, ønskes. 
Billet, med Garanti for Race, le

vende leveret, franco dansk Station 
ved Hovedbanen og billigste Pris, 
bedes indlagt paa dette Blads Kon
tor under Mærket "Z.". 
· ........................ . 

· Russisk -Degra Smørelse 
(eget Fabrikat) 

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

l'nh' df'll, - men efter Bl'n~~allViRnin
~en, '("11 findes undf'r Bunden af enhY('l' 
Daase, - - og- Dc' vil erkE'Drln, at D" 1m!' 
faaet, hvad Dc R0ger. -- .I<'na~ i D~nscr 

'ij' '/~ Il;! ' 4 til henholdsvis 1 Kr" 50 Og' 

25 ")1'1' pr. Daa,,,. samt i Bøtter 1'an. fi 
1'\1 n,l 1\ "ttu, -- 'n,,,lanne Bøttnl' l;?vflres 

f'rnI ,ullag'{' og portofrit. for li Kr.: 'Yf'd 
h,\g('udc-1H' af HO ø. i Fri nUPl'k er scndes 
Dem Olng;"np!HII' 2 K vart-Da as"!' porto
frit til P"OH'. 

Jørgen Bi erregaard , 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

· ........................ . 
Fiskeriet "Aalykke" 

pr. Lumlersko\' 
'l'e]ef'on 13 '1'elefon 13 

tilbyder IU'ilDa øjneæg, Yllgel 
og Sætteftsk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørl·pd samt Sætte~ 
filiik af Karpel' og Suder 

til absolut billigste 'ris er. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 
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1. De af Foreningens Medlemmer, der kunde ønske at levere Por

tionsfisk (ca. 30 Kvint) eller større Spisefisk (alle Slags Ferskvandsfisk) 

til Forsyning af den i Forbindelse med Foreningens Udstilling planlagte 

Specialrestauration, bedes snarest til Sagfører N ors i Ribe opgive Fi

skens Art og Størrelse, samlet Antal Pund ~amt, til hvilken Tid man 

helst vil levere Fisken. 

2. Endvidere bedes de Medlemmer, der maatte ønske at udstille 

under eget Navn, melde sig snarest samme Sted, idet de da mod et 

Bidrag til Dækning af Foreningens U dstiJlingsudgifter vil faa over1adt 

Akvarier for kortere eller længere Tid. 

Foreningen sørger for kyndig Pasning, men Udstilleren bærer iøv

rigt selv Risikoen og Bekostningen. Bidraget til Foreningen andrager 

3 Kr. pr. Akvarie ugentlig, dog med Rabat for længere Tid. For saa 

vidt det er Spisefisk, kan de udstillede Fisk eventuelt sælges til Re-

stauratøren. 

levende ..-v-a 
Tisk 

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

C~. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

2 Aars 

Karper, 
300 Pund, samt 

'i O , O O O S t k. 
l Aar8 

er billig til Salg. 

J(. find, 
Alminde, Kolding. 

UdstiUingsudualget. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
øJne æg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
R,egnbue- 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 ørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr, Lunderskov. 

1'rykt i ,Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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~~~ I betragter disse Vandringer som 
I en Kendsgerning - i hvert Fald 

Indmeldelse i for mange af vore Fjordes og 

"Tersku andsfiskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 

Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 

Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 

Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

Aalens Vandringer. 
-0-

Svar til Hr. Mag. e.v. Otterstrøm. 

Det forekommer mig, at det An
greb, Hr.Otterstrøm har rettet 
mod det, der er fremkommet om 
denne Sag af Hr. Kommunelærer 
K n u d s e n og mig, er foretaget 
paa en mindre heldig Maade. Det 
synes mig at være bevIst, at Aalen 
foretager Vandringer, ikke alene 
fra Havet og ind i Fjordene, men 
endog et godt Stykke o p a d vore 
Vandløb og den samme Vej til
bage' igen, og jeg skønner ikke 
rettere, end at Otterstrøm ogsaa 

Vandløbs Vedkommende. Derimod 
vil Otterstrøm ikke vide af, at den 
Aalefaring, der en Gang er 
vandret opad vore Vandløb og 
derfra maaske ind i Søer, Sumpe 
og lign., ogsaa foretager saadanne 
Vandringer. Hvad havde nu væ
ret rimeligere, end at han havde 
sagt: 

Jeg tror ikke, at den Aalefaring, 
der er vandret opad vore Vand
løb og har taget Ophold der eller 
i vore Søer eller andre Steder, 
foretager Vandring n e d a d Vand
løbene igen og ud i Fjord og Hav, 
før de som kønsmodne Fisk, d. e. 
som blanke Aal, forlader vore 
ferske Vande for bestandigt. Vi 
har intet f?-ldgyldigt Bevis for, 
at saadanne Vandringer af disse 
finder Sted. Men da Sagen er af 
saa overordentlig stor Betydning, 
saa ma'a her en grundig Under
søgelse til. Thi foregaar der virke
lig saadanne Vandringer fra Vand
løb og Søer og ud i Fjord og Hav, 
da vil disse være af afgjort Betyd
ning bl. a. for Indplantning af 
Aalefaring efter en stor Maalestok 
i vore frie ferske Vande, eftersom 
det da vil være nødvendigt, at der 
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træffes omfattende Forholdsregler 
i vore Vandløb for at lette Aalens 
gentagne Op- og Nedgang, da Ud
byttet af Aalefangsten i vore Vande 
ellers ikke kan drives op i nogen 
nævneværdig Grad, ja, det vil 
endog være sandsynligst, at den 
som hidtil vil fremdeles blive 
jævnt aftagende i vore Vandløb 
og Søer. 

Og Hr.Otterstrøm kunde end
ogsaa godt have føjet til, at disse 
Undersøgelser er saa meget mere 
nødvendige, fordi det i Fiskeres 
og fiskeriinteresserede Lægmænds 
øjne og efter' deres Omdømme 
ser ud, som om saadanne Van
dringer virkeligt finder Sted. Dels 
er der nemlig visse Iagttagelser, 
der tyder derpaa. og dels synes 
Antagelsen af disse Vandringer at 
kaste Lys over Iagttagelser og 
Erfaringer, der hidtil har været 
gaadefulde, men som ved Anta
gelsen af de omtalte Vandringer 
saa synes forstaaelige. 

Og Hr.Otterstrøm burde ikke 
ladet det være blevet ved en saa
dan Erklæring, men han burde 
derefter fra den Plads, han ind
tager overfor vort ,(i"erskvands
fiskeri, straks være gaaet i Gang 
med Arbejdet paa at faa en grun
dig, fordomsfri Und~rsøgelse af 
de omtalte Forhold iværksat. 

Hvad er det saa for Undersø
gelser, der paatrænges? 

Svar: Det er, om Aalefaringen 
efter ca. et Aars Ophold i vore 
Søer og Vandløb osv. atter van
drer ud i Fjord og Hav. 

Disse Vandringer kan nemlig 
godt foregaa, fordi de ikke er 
iagttagne ved Fangst i Aalekister 
ell. a. Fiskeredskaber, da den ned
vandrende AaIs Størrelse saa at 

sige gør det umuligt at fange den 
i de Redskaber, der anvendes til 
,Fangst af Aal for Nedgang. 
S k u m k a s s e r n e ved vore Dam
kulturer tillader derimod ikke disse 
Smaaaals Gennemgang, og den 
rigelige Fangst adskillige Steder 
af Smaaaal i disse Skumkasser 
hvert Foraar og Forsommer synes 
jo at tyde paa, at der finder en 
saadan.Foraarsvandring Sted nedad 
vore Vandløb hvert Aar. 

Hr.Otterstrøm afskærer derimod 
med sin kategoriske Erklæring, 
at Aalefaringen forbliver i vor e 
ferske Vande, i Søer og Vand
løb, indtil den som Blankaal for
lader disse, al Undersøgelse, uden 
at fremkomme med andet Bevis 
end, at -saadan siger han og alle 
de sagkyndige (1). 

Det er desværre derfor ikke at 
vente, at Hr.Otterstrøm vil ar
bejde paa at faa disse Forhold 
opklarede, thi i hans øjne er der 
jo ikke noget, der trænger til at 
opklares. Men saa haaber vi, at 
der er andre, der er saa fordoms
frie, at de vil tage sig af Sagen 
og gennem grundige Undersøgel
ser bevise, om Smaaaalene, efter 
ca. et Aars Ophold i vore ferske 
Vande, foretager de omtalte For
aars- eller Forsommersvandringer, 
eller om de ikke gør det. 

løvrigt skal jeg ikke - komme 
nærmere ind paa de Indsigelser, 
Otterstrøm er fremkommen med 
overfor de Iagttagelser, jeg har 
fremsat her i Bladet angaaende 
denne Sag. Det vilde kun føre 
til en unyttig Polemik. Det er 
Kendsgerninger, vi trænger til -at 
faa dragne frem, og ikke noget, 
som man blot tænker sig til. 
Men Kendsgerninger fremførte af 
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mig har jo ikke to Øres Værd for 
Hr.Otterstrøm. J eg kan nemlig 
ikke rose mig af at besidde Læg
mands - Kundskab i højere Grad 
end de Mænd, der var nærvæ
rende ved U dfiskningen af Barn 
Sø og gjorde de samme Iagttagel
ser, som jeg er fremkommen med 
her i Bladet; og af samme Grund 
har de øvrige Iagttagelser. jeg 
eller andre Fagmænd har gjort 
ved Damkulturerne eller andet
steds vedrørende Aalens Vandrin
ger, helJer ikke noget Værd for 
Otterstrøm. Det lader til, at man 
skal være D r. eller i det mindste 
M a g. for at kunne regnes for 
Sagkyndig eller endog' for Fag
mand paa det her omhandlede 
Omraade, og for at de gjorte 
Iagttagelser og Undersøgelser skal 
kunne have nogen Betydning, der 
er mere end to Øre værd, og 
kunne paaregne nogen Opmærk
somhed og Hensyntagen. 

Hvad der her i Bladet er frem
kommen fra Red. Side om Aalens 
Vandringer har kun haft en Hen
sigt, nemlig, at denne Sag maa 
blive grundigt undersøgt. J eg an
moder derfor Fiskere, Dambrugere, 
Fiskernestre og enhver, der inter
esserer sig for Opgavens Løsning, 
i Fremtiden at gøre saa grundige 
Iagttagelser og Undersøgelser, som 
det er muligt, angaaende disse 
Vandringer. 

Særligt vil jeg anmode vore Fi
skemestre og Dambrugere om at 
foretage nøjagtige Undersøgelser 
ved Fangsten af Smaaaal i Skum
kasser og Ørreddamme og notere 
Datoen, da Aalene er fangede, 
samt disses Længde, og om det 
er gule eller blanke Aal. 

Hos Blankaalen maa ethvert An-

strøg af gult paa Siderne være 
forsvundet. 

Resultatet af disse eller tidligere 
gjorte Iagttagelser og Undersøgel
ser bedes derefter godhedsfuldt 
meddelt mig. 

Smidt Nissen. 

Efterskrift: 
Efter at jeg har sluttet foran

staaende Artikel, har jeg faaet 
Meddelelse om, at Hr. Kommune
lærer K n u d s e n af Landbrugsmi
nisteriet har faaet bevilget 100 Kr. 
til fortsat Undersøgelse af den 
gule Aals Vandringer. 

fgstfiskeri! 
-0-

Lidt om Spinning-I'iskeriets' 
'reknik. 

I Forbindelse med mine tidligere 
Artikler om Spinning-Fiskeriet og 
som Supplement til disse, skal jeg 
om dette Fiskeris Teknik, efter de 
nyeste Sportsskrifter, anføre føl
gende: 

Hvad .det først og fremmest 
gælder om ved Spinning-Fiskeriet 
er, at Agnfisken føres saa levende 
som muligt; det vil sige, at den 
føres paa en saadan Maade, at 
Rovfisken maa faa Indtrykket af, 
at det er en levende Fisk, der be
væger sig gennem Vandet. Det 
er dernæst nødvendigt, at Agn
fisken føres saa naturligt som mu
ligt, føres saaledes, at den, som 
man siger, præsenteres Rovfisken 
mundret, det vil sige, at Fisken 
ikke først ser Hjullinen og der
efter Kastelinen, Sænket og ende
lig Agnfisken, hvad der let for
uroliger den og gør den mistroisk 
og forsigtig, samt ofte forhindrer 
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den i at tage Agnfisken. Saavidt 
, muligt bør Agnfisken altsaa altid 

føres saaledes, at den præsenteres 
Rovfisken direkte og ikke i den 
ovenfor angivne uheldige Række
følge. Af denne Grund bør Ud
kastene alene gøres tværs over og 
nedad Vandløbet, eller, forudsat 
at Strømmen er stærk i Vand
løbets Midte, ret nedad. Er der i 
Vandløbet en stærkere StrømiJing, 
da bør man ovenfra, søge at faa 
Agnfisken ned i denne. 

Man bør nøje mærke sig, hvor
ledes en syg eller saaret Fisk ter 
sig i Vandet, eller hvorledes Smaa
fiskene forholder sig, naar de for
følges af en Rovfisk. Agnfisken 
skal nemlig føres saaledes, at den 
snart ligner en, syg eller saaret 
Fisk, snart en Fisk, der trues af 
en Rovfisk og søger at undslippe. 
Den syge Fisk vil momentvis for
holde sig rolig og synke nedad i 
Vandet for derefter paany at søge 
at kæmpe sig fremad gennem 
dette, medens den raske Fisk vil 
bevæge sig famlende og usikkert 
fremad, som om den søger Skjul 
for Forfølgeren. Ørreden og Ged
den bruger stundom den Taktik 
at følge efter Agnfisken uden at 
gribe denne og følger den paa 
den Maade lige ind til Bredden 
for eventuelt i sidste Øjeblik at 
gribe til. Til andre Tider kan 
Ørreden og Gedden komme ganske 
stilfærdigt skydende frem og gribe 
Agnfisken for langsomt at gaa 
bort med den i Gabet. I sidste 
Tilfælde maa man straks slaa til 

til Siden for at faa Kro-
gene, der ligger paa tværs i Fi
skens Gab, til at tage fat. 

I første Tilfælde, altsaa, naar 
Rovfisken forfølger Agnfisken uden 

straks at ryge i denne, maa man 
ikke søge at bringe Agnfisken 
henimod Rovfisken ved at standse 
Agnfisken eller drage den hen
imod den forfølgende Rovfisk; 
thi saaledes vil en lille Fisk, der 
forfølges af en Rovfisk, aldrig 
bære sig ad; men enten maa man 
søge at bringe Agnfisken ud af 
Rovfiskens Synskreds ved hurtigt 
at trække den til Siden, for der
efter straks at gøre et nyt, saa 
lydløst Kast som muligt derhen, 
hvor man først saa Rovfisken ; 
thi derved ægger man denne til 
hurtigt at tage Agnfisken, for at 
denne ikke paany skal forsvinde, 
eller man giver, ved smaa Ryk 
med Stangens Spids til højre og 
venstre, Agnfisken en usikker Be
vægelse, som om den ængsteligt 
søger at undslippe; thi saaledes 
bærer en forfulgt Fisk sig i Reg
len ad. Naar Rovfisken nemlig 
optræder paa denne sidste Maade, 
saa er Grunden den, at den enten 
er mæt eller er bleven mistænk
som og derfor ikke rigtigt gider 
eller tør indlade sig med Agn
fisken; det gælder derfor om at 
vække dens Rovbegær, Naar man .. 
har gjort Udkastet, lader man 
Agnfisken, hvis Strømmen er stærk 
nok dertil, snart staa stille, me
dens den af Strømmen bringes til 
at spinde, snart lader man den 
gaa langsomt tilbage med Strøm
men, stadigt spindende, for der
efter paany at føre den fremad i 
lidt raskere Tempo. Dette er nem
lig den bedste Maade at præsen
tere Rovfisken Agnfisken mundret. 

(J<' ortsrottes.) 

En .flammel LystfiBkeT. 
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J Anledning af itr. 1«agister 
C. V. 6ttersfrøms Artikel. 

~o-

Motto: Fisken kendes paa "in 
Hale. 

N . . . Magisteren -
paa sin Tale. 

Ovenstaaende Motto gælder dog 
heldigvis ikke for alle Landets 
Magistre. Nej, jeg kender kun {m, 
som det med rette kan siges om. 

Jeg vilde blot bede Hr. C. V. O. 
om Tilladelse til at opgive Antal
let paa de Aal, der maatte frem
komme og fanges ved Udfisknin
gen her ved Haugaard Fiskeri nu 
i Foraaret, i Spandevis, da jeg af 
tidligere Erfaringer ved, at det 
bliver i Spandevis. I modsat Fald 
skal Aalene jo tælles, men hvad 
kan det nytte, at vi "Lægfolk" tæl
ler dem, Hr. C. V. O. giver jo ikke 
to Øre for, hvad vi kan se og for 
vor Kundskab i det hele, altsaa 
Tælling iberegnet. Jeg har ment 
at kunne helt bestemt skelne mel
lem gult og hvidt og ogsaa. tælle 
længere end til fem, men efter 
Hr. Magisterens store Artikel ser 
det jo meget smaat ud, da jeg 
efter den at dømme hører med til 
"Lægfolk". -- Jeg har Skam ingen 
Magistergrad ! J eg vil meget 
anbefale Hr. C. V. O. at komme 
og overvære U dfiskningen nu i 
Foraaret, hvilket maaske kunde 
have sin store Betydning, om Hr. 
C. V. O. virkelig kom helt ned til 
Vandet end sige ned paa Bunden 
af en Fiskedam. Kom sidst i 
Maj, da foregaar Fangsten i 
Spandevis, det plejer j al Fald at 
være saadan! 

Hvad Aalene fra Barn Sø an
gaar, da er jeg udenfor, hvad der 

her har været fremme i "Fersk
vandsfiskeribladet" desangaaende. 
Men jeg var til Stede ved Søens 
Udfiskning, og skal jeg blot be
mærke, at vi fangede Aal, hvad 
jeg vil kalde i fire Størrelser eller 
Aldere, og at der var ca. en 
Trediedel blanke og ca. to Tredie
dele gule Aal af alle Størrelser. 
Det var selvfølgelig kun med Læg
mands Syn, men da vi var flere 
om det, og vi netop talte derom, 
var det forresten da meget mærke
ligt, om vi alle skulle være lige 
indskrænkede. 

Ærede Kolleger og fiskeri
interesserede ! kort sagt alle os 
med to Øres Forstanden! skal vi 
finde os i den Slags Beskyldnin
ger? Jeg mener nej, bestemt nej! 
Vi har da produceret Fisk, set en 
Aal og i det hele taget haft med 
Fisk at bestille, før vi vidste, at 
Danmark ejede saa stor en Mand 
som Hr. C. V. O., og jeg mener, 
vi kan klare os endnu uden hans 
Hjælp; for skal vi til at arbejde 
med den som Støtte, da tror jeg 
ikk!', vi kommer ret langt. 

Jeg haaber, at Hr. C. V. O. er 
en Mand med Ære og som Følge 
heraf kan og vil bevise hans Ar
tikels Rigtighed ved at svare klart 
og uden Omsvøb paa de af Hr. 
Knudsen fremsatte Spørgsmaal og 
bevise sine Paastande. Sker dette, 
er jeg tilfreds med Artiklen, og vi 
maa da finde os i Skæbnen. I 
modsat Fald har jeg for min Part 
tabt al Agtelse for ham og mener, 
det er paa Tide, at vi tager os 
sammen og gaar imod. 

M. Munk, 
Haugaard :Fiskeri pr. Ejstrup St. 
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Tit mine Xottegaer! 
(I Anledning af Hr. Mag. C. V. Otter

strøms Artikel.) 
-0-

Efter at have læst Hr. Magister 
C. V. Otterstrøms Artikel i 
"Ferskvandsfiskeribladet" s Nr. 5 
og 6 mod Hr. Knudsen m. fl., 
finder jeg Anledning til at frem
komme med følgende: 

J eg synes, det er et daarligt 
Motto at vælge for saa højlærd 
en Mand, som Hr.Otterstrøm vil 
gaa 'for at være. Jeg kunde næ
sten fristes til at kalde det 
d ..... agtigt. 

I Sandhed, det undrer mig me
get, at saa lærd en Mand ikke 
kan kritisere en Artikel uden at 
komme ind paa Personligheder. 
Hr.Otterstrøm takserer sandelig 
vi almindelige Lægfolk meget lavt! 
Mon vi da virkeligt skulde være 
saa farveblinde, at vi ikke kan 
skelne mellem 2 - siger og skri
ver, - to Farver? 

Er det den Mand, vi skal hen
vende os til for at søge Raad og 
Vejledning, der kan fremkomme 
med slige Udtryk??'? 

Mon der ikke er flere af mine 
Kollegaer, der fristes til at spørge 
om det samme? 

Eli Ferskvandsfislrer. 

* * 
}~n Uedaktionsbemærkning. 

Et Par af "Toørernændene" har 
nu faaet Lejlighed til at frem
komme med deres Indsigelse mod 
Hr.Otterstrøms Angreb paa 
.,Lægmænds" Iagttagelser, Med 
den Slags Polemik maa det nu 
være Slut! 

Vi haaber, Hr.Otterstrøm vil 
lade det personlige ude i sit Svar 

paa Hr. K n u d s e n s Spørgsmaal 
og fremsætte dette kort, klart og 
sagligt. 

For Fremtiden kan kun s a g_ 
I i g e I n d l æ g, byggede paa 
Kendsgerninger, Iagttagelser og 
Undersøgelser angaaende Aalens 
Vandringer, vente at blive optagne 
i Bladet. Red. 

Btandede leddåtetser. 
-0-

Aalens Vandringer. Fra Sten
vad Mølle til Haugaard Fiskeris 
Fødekanal er der ca. 500 Al. Aa
strækning. Denne Kanal optager 
det Vand, som har passeret nævnte 
Mølle, og føder med dette Vand 
Fiskeriets Damme. Fødekanalen 
har en Længde paa ca. 2000 Al. 
Den bliver renset hvert Aar for 
ophobet Dynd. Den blev renset 
for faa Dage siden, men der fand
tes ingen Smaaaal af nævnevær
dig Betydning i den. Dammene 
bliver udfiskede hvert Efteraar 
lige til Vinterens Komme, og der 
forefindes da ingen Aal i di&se, og 
de er derfor altsaa tomme for Aal 
ved Foraarets Begyndelse. 

Fra Møllen til Fødekanalen er 
der som sagt en Aastrækning paa 
ca. 500 Al., og i den kan der om 
Vinteren paa Grund af Bundfor
holdene ikke overvintre Aal. Det 
samme er Tilfældet med Aastræk
ningen fra Stenvad Mølle og ca. 
1 Mil opad De eneste Steder 
her, der byder Vinterkvarter for 
Aalene, er i det væsentlige den 
saakaldte Mølledam ved Stenvad 
Mølle, Dons Sø og Stallerupgaard 
Sø m. m. 

Nu har vi imidlertid hvert For
aar og Forsommer gjort den Er
faring, at der er indgaaet Aal af 
forskellig Størrelse og Alder i be
tydeligt Antal i Fiskeriets Damme. 

Hvor er de Aal komne fra? 
De kan ikke komme andet Steds 

fra end fra de nævnte Steder, der 
byder dem Vinterkvarter, 
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Vi skal endnu tilføje, at Forhol
dene ved Stenvad Mølle tillader 
Opgang af Aalefaring, men der
imod ikke eller i h:vert Fald van
skeligt af større Aal. 

Kolding- Nebel Aa er som be
kendt en østjydsk Aa. 

Taler de her nævnte Iagttagel
ser ikke for, at Aalefaringen ikke 
bliver i de ferske Vande, indtil 
den som kønsmodne Fisk eller 
blanke Aal forlader dette for be-
standigt? S. N. 

Aalens Blod er giftigt. Man har 
nu konstateret, at Aalens Blod inde
holder farlige og meget stærke 
Giftstoffer. Ved. at indsprøjte ca. 
l/S Draabe i en Kanin, 'har det 
vist sig, at den dør ca. Time 
efter. Nu er man i Færd med at 
undersøge, hvor farlig Giften er 
for Mennesket. 

Gedde 

liskemarkedet. 
~o-_· 

, B e r li n, 10.-20. Marts. 
(Officiel l\Iarkedsberetning.) 

Levende Fisk: 

Gedde, store, 
Gedde, st., mellsL 
Gedde, mellRt .. 
Sandart 

100-126 pr. pr. Pd. 
58··74 
111-110 

112 ~ 1\6 
163-171 

Sandart, stofe, 120 
Sandart. smaa, mellst., 145 
A borre 61-86 
Aborre, smaa, 50-56 
Suder 90-97 
Suder, meIM.. 88-95 
Suder, ~lllaa, 104-118 
Brasen 40-54 
Aal, store, 1O~-104 

Aal, mellst, 80-95 
Aa!, smaa, mellst, 
Karudse 

77-89 
71-92 

Karpe 

Foreller 
Karpe 

62-70 

Ispakkede Fisk; 
77-80 

Karper, smaa, 
50-63 
52-76 

A l t o n a, d. 25. Marts. 
Meddelelse fra H. Køser: 

l'dsigter og Efterilpørgsel for alle Fiske-

sorter fra nu af og til Paaske er meget 
gode, og betales svære Priser for alt. 
Gedrler, melIst., 
Gedde, smaa, 
Brasen, store, 
Brasen, mellst. 
Brasen, smaa, 
Skaller, ~tore, 
Skaller. smaa. 
Aborre' , 
A borre, smaa. 
Ørred, melIst:, 
Ørred, milldn', 
Ørred, srnaa, 
Blanklaks 

94-9il-101 Pr. pr. Pd. 
70-72 
40-57 

161/2-21 
50-60 
45-33 

280 210 195 
180-150 -
150-130 
300-345 

Aal 
A al, usort., 

68- 66-63-70 
52-50-45 

Indhold: Aalenll Vandringer. Lyst-
fiskeri. - I Anledning af Hr. Magister C. 
V. Otterstrøms Artikel. - Til mille Kol
legaer! - Blandede Meddelelser. Fiske
markedet. - Annoncer. 

Fiskerielev . 
Som saadan kan et ungt, velop

dragent Menneske faa Plads ved 
en af Landets bedste Damkulturer, 
med Udsigt til vellønnet Stilling 
efter Læretiden. 

Fensmark, 
Søholt pr. Tirstrup. 

Plads som 
Fiskernester 

søges til April eller Maj; i Man
gel deraf ønskes Plads som Assi
stent paa et større Fiskeri. 

Vedkommende har været ved 
Fiskeri 31

/ 2 Aar. Gode Anbefalin
ger haves. 

Billet, mrkt. "Fiskernester" , be
des tilsendt dette Blads Kontor. 

20,000 Stkr. 
l-Aars Karper, 

6 a 14 Ctm" 
3000 Stk r. 

2· a 3-Aars Sættesuder 
samt gode Legesnder, alle af 
hurtigvoksende Race, sælges bil
lig eller byttes med 2-Aars Karper. 

Saltbæk-Vigs Fiskeri, 
Arnakke pr. Svebølle. 
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FiSkep:.i!:,:e~.~~!kke" I liskefoder. 
Telefon 13 'l'elefon 13 Der kan nu i Reglen d a g l i g 

tilbyder prima øjneæg, Yngel faas friskfanget Fiskefoder a 3 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde- 'øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
og Regnbueørred samt Sætte- pr. Pund fra 

fisk af Karper og Suder fryseriet "J! i m f i o r d e n", 
til absolut billigste Priser. Glyngøre. 

Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Fi~keriet i Vamdrnn 
Portionsørred, 

større. Ørred. 

modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af Ørred samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder. ~ 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. 

?ortionsfisk og større lisk købes. Martin Nielsen, 
Fredericia. N. P. Petersen, 

Telefon 25. Forretningsfører . ...... Telefon Nr. 114.. __ 

.tevende 
lisk 

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

G. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin N. W. 21; Jonas
strasse 3. 

2 Aars 

Karper, 
300 Pund, samt 

10.000 Stk. 
l Aars 

er billig til Salg. 

Muligvis kan byttes 
efter Prisforhold med 
4000 Stk. Sættefisk af 

Bæk eller Regnbue. 

)t. find, 
Alminde, Kolding. 

Sydjydsk 
Damkultur 
leverer som sædvanlig 
Ojneæg, 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. Hans en, 
Aakjærdal. 

P. .1 ø r g e n s e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i ,Kolding Folkeblad"e Bogtrykkeri, Kolding. 

l 
j 
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'Ø1'1#'/'1#'/'fI1 .... r .. r .. '!.'!.1'. I minde. De sidste Aar kunde han 
I paa Grund af Svaghed ikke drive 

Lystfiskeriet i Praksis j men desto 
ivrigere kastede han sig over det 
theoretiske. Det var hans For
maal gennem hans Artikler her i 
Bladet at gøre sit til at højne Fi
skeriet som Sport herhjemme. 

. Indmeldelse i 

H1erskuandsfjskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

. eller et Medlem af Bestyrelsen. 

Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 
Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 

Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

C. A. 1(. Jlaunholdt, 
fhv. Bankdirektør og Prokurator, 
en af Lemvigs mest kendte Bor
gere, d ø d e N atten til 6. April, 
71 Aar gammel. Den afdøde var 
Medlem af Overskatteraadet. 

Hr. Raunholdt har lige til sin 
Død været dette Blads flittige og 
skattede Medarbejder. Det er ham, 
vi under det pseudonyme Navn 
»En gammel Lystfisker" skyl
der de fortrinlige Artikler om Lyst
fiskeri. 

Raunholdt modtog sin første Ud
. dannelse i Sportsfiskeri af en en

gelsk Ingeniør, der assisterede ved 
Anlæget af Sluserne ved Thors-

Hans Bortgang vil ogsaa føles 
som et Savn af ikke faa af Bla
dets Læsere. Red. 

Vejledning til rationel Irredaul. 
Af Sm id t Nissen. 

-0-

(l<'ortsættelse.) 

Rettelse til Artiklen i Nr. 6 
om "Pladsen". 

Nederst paa Sp. 117 staar der: 
"Anlægges Kulturen ovenfor Møl
len eller det industrielle Anlæg, 
da kan det ogsaa her føre lig
nende uheldige Følger med sig." 
Dette burde helst have været ud
trykt saaledes: »Anlægges Kultu
ren ved en Mølle eller et indu
strielt Anlæg saaledes, at Vandet, 
der skal føde Dammene, kommer 
fra en Mølledam eller større Be
holder, da kan det ogsaa her 
føre lignende uheldige Følger med 
sig". 

* * 
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En 1. Klasses Plads for 9rredavl 
ved kunstig Fodring. 

En saadan Plads har vi, hvor 
der springer en Kilde frem med 

. dejlig klart, rent og velsmagende 
Vand. Rundt om Kilden eller 
Springene gror bløde, skøre Græs
ser eller Vandplanter, blandt hvilke 
det vrimler af Tanglopper. Efter 
et forboldsvis kort Løb har Kil
dens Vand samlet sig til en be
tydelig Strøm, en lille Bæk, som 
risler jævnt og muntert afsted 
Sommer og Vinter uden at for
andre -sin Vandmængde i nogen 
nævnenærdig Grad; kun ved ual
mindelig stærk Nedbør eller stærkt 
Tøbrud kan Vandmængden øges 
af nogen Betydning.-- Vandets 
Temperatur er næsten konstant 
og svinger kun mellem ca. 7-12 
Gr. R. En Bæk som denne er 
Guld værd, naar dens Vand kan 
ledes hen til en Plads, hvor 
Damme kan bygges paa en god, 
sund Underbund med gode Ud
fiskningsforhold - i et Antal og 
af en Størrelse, som svarer til 
Vandmængden. Kan Vandet brin
ges til at falde ind og ned paa 
Dammenes Overflader, og Pladsen 
ikke ligger for langt fra en Jern-

. banestation, da vil et saadant 
Damanlæg, selvom det kun ud
gør 14,000 Kv. Alen Vandflade, 
kunne give et Udbytte, der er 
rigeligt til en Families Underhold; 
og ingen anden Avl og intet andet 
Brug kan naa op i Højde med et 
Fiskebrug paa en saadan Plads; det 
skulde da være et Handelsgartneri 
ved en eller anden Købstad. 

Rundforholdene 
bør ogsaa tages i Betragtning 
forud for et eventuelt Damanlæg 

for 0rredfisk. Bunden kan resul
tere ikke saa lidt paa en Fiske
kulturs Udbytte. Driftsmaaden er 
ogsaa her medbestemmende. 

En mager Sand- eller Lerbund 
vil yde mindre til Føde for Fisk, 
som skal opfødes ved naturligt 
F o d e r. Den Bund, som af Land
mænd betragtes som en fed Bund 
til A vI af Græsser eller Kornsor
ter, vil afgive Maalestok for en 
god, fed Bund for Avl af de 
Vanddyr, der udgør "Fiskenes n a
turlige Foder. 

Gælder det derimod at opfodre 
Fiskene ved K u n s t, maa Maale
stokken anlægges paa en anden 
Maade. 

Ler- eller Sandbund kan bruges, 
naar den er sund eller til en vis 
Grad fri for giftige Stoffer, saa 
Helgræsser og Vanddyr kan leve 
og formere sig, naar Dammene 
staar spændte. 

Bundforholdene kan ogsaa være 
saaledes, at intet Liv kan trives 
der; eller hvor Plante- og Dyre
livet kun kan føre en kummerlig 
Tilværelse. Under saadanne For
. hold kan der selvfølgeligt ikke 
ventes noget godt Resultat af et 
Damanlæg . 

. R e n G r u s- e Il e r S a n d b u n d 
er, hvor Fiskene skal opdrættes 
ved Kunstfoder, langt at fore
trække; Ikke alene fordi denne 
byder Fiskene et sundt Opholds
sted; men den byder ogsaa Ud
fiskningen store Fordele. Tilmed 
er slige Damme langt lettere at 
rense og renligholde, end hvor 
der er mudrede og leropløste 
Dambunde. 

Kun der, hvor Vandtilførslen til 
en sandbundet Dam er svag, og 
hvor Dammen har stærkt Afløbs-
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fald, udsætter man sig for, at 
Dammen ikke kan holde Vand. 

Det vil ved et eventuelt Dam
anlæg lønne sig selvom det 
kræver en Merudgift at lede 
Bækken hen til en Plads, hvor 
der er sund .Bund og gode Ud
fiskningsforhold. 

Smidt Nissen. 

Aalens Vandringer. 
-0-

Korte Bemærkninger. 

Da jeg nok kunde tænke mig, 
at der vilde komme et Indlæg fra 
Hr. Smidt Nissen, svarede jeg ikke 
Hr. Kommunelærer Knudsen i for
rige Nummer, men ventede for at 
samle det hele under et. 

1. . Med K.s Indrømmelse af, at 
ikke alle de ham tilsendte Breve 

. talte i hans Favør, maa jeg denne 
Gang slaa mig til Taals. Hvem 
har i K.s tidligere Indlæg kunnet 
finde Antydning af, at han havde 
mødt andet e;nd Tilslutning. hos 
dem, han henvendte sig tiL Det 
er ikke nogen heldig Arbejd~

maade. 
2., Af de ham tilsendte Breve 

uddrager K. som Hov~dindhold 

(se Pjecen Pg. 5): "Der fanges om 
Efteraaret i vore Aaer ikke mange 
Blankaal" osv. - Skulde det saa 
ikke være nødvendigt at vide, om 
Oplysningerne stammer fra Perso
ner, der kender gule Aal fra 
blanke? Har Brevene ellers Be
viskraft? 

3. Enhver kan selv i dette Blad 
Sp. 52 se K. antage om en Aale
opdrætter, at han forveksler gule 
og blanke AaL Dog synes K. 
meget forarget over, at jeg er 

enig med ham i at nære den 
Slags Mistanker. Man træffer me
get hyppig Fiskere, Fiskehandlere 
etc., der ikke kender Laks fra 
Ørred, eller Blankørred fra farvet 
Ørred, og jeg ved Eksempler paa 
det lige saa nærliggende, at Folk 
forveksler blanke og gule AaI. J a 
vist er det en kedelig Uvidenhed, 
naar den findes hos Fagfolk; men 
den afhjælpes ikke ved, at man 
forarget nægter dens Tilstede
værelse. Efter de almindelige 
Regler for en Diskussion er det 
K., der maa vise, at hans Kilder 
er brugbare, og hans bombastiske 
Forlangende om, at jeg skal stille 
Folk i Gabestokken ved at nævne 
Navnene her i Bladet paa dem, 
der har dummet sig, er saaledes 
ganske ubeføjet. 

4. Til Hr. Smidt Nissen vil jeg 
sige, at jeg er ganske enig med 
ham i, at Kendsgerninger er det 
vigtigste. Men det næstvigtigste 
er at øve Kritik mod det, der 
fremføres som Kendsgerninger. -
En uhildet Læser vil, haaber jeg, 
forbavse sig over, at Hr. cand. 
mag. Gemzøe og jeg har været 
ene om at varetage den sidste 
Opgave. 

5. For at undgaa flere Misfor
staaelser skal jeg forsøge paa -
hvad der er meget vanskeligt -
at gøre Rede for, hvilke Fordrin
ger man maa stille til en Mand 
for at kl!nne betragte ham som 
sagkyndig paa et Omraade som 
det foreliggende:' a) Han maa 
være videnskabelig ærlig, d. v. s. 
søge efter Sandheden uden Hen
syntagen til andet. b) Han maa 
være nogenlunde velbegavet. c) 
Han maa have sat sig ind i den 
foreliggende Sag, d) og maa have 
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tilstrækkelige Forkundskaber til 
virkelig at kunne bedømme . den. 
e) Han maa have Overblik over 
Forholdene saa mange Steder 
som muligt, .saa at han kan kom
binere de forskellige Enkeltheder 
til et rigtigt Helhedsbillede. 

Kun de færreste har Tid eller 
Lejlighed til at sætte sig i den 
Grad ind i et Spørgsmaal som' 
Aalens Biologi i de ferske Vande, 
saa at de kan regnes for sagkyn
dige. Men saa er det begrebs
forvirrende at kalde dem det. 

Selvom en Mand ikke er egent
lig sagkyndig, kan man dog faa 
rigtige Oplysninger ved at ud
spørge ham. Vel at mærke maa 
man være sikker paa, at Spørgs
maalene bliver rigtigt forstaaede, 
og at ikke uvilkaarlig Svaret læg
ges i Munden; det kommer an 
paa Omstændighederne, om man 
faar et rigtigt Svar, og ikke 
mindst paa, hvem de adspurgte 
Personer er;saa længe dette ikke 
er oplyst, kan det derfor ikke have 
nogen Værdi, at saa og saa mange 
har sat deres Navn under den og 
den Theori om Aalens Vandringer. 
Disse bestemmes dog ikke ved en 
Generalforsamlingsbeslutning. 

Det er derfor ganske misfor
staaet. I).aar Hr. Smidt Nissen og 
Hr. Munk er vrede over min "To
øresbemærkning" ; den har kun 
Adresse til Hr. ~. og hans Be
visførelse, som det ogsaa tydeligt 
fremgaar af Ordlyden (Sp. 101). 
At K. omtaler Bemærkningen, 
som om den lød paa noget helt 
andet, er i bedste Fald et Uheld; 
men en saadan Adfærd vanskelig
gør en rolig Diskussion. 

De mange besynd!:lrligt formu
lerede Spørgsmaal, som K. yder-

ligere stiller mig, finder jeg ingen 
Anledning til at spilde Tiden paa. 

* * * 
For at det ikke skal gaa som 

saa ofte i en Diskussion, at de 
udenforstaaende glemmer, hvad 
denne egentlig har drejet sig om, 
skal jeg endnu en Gang med K.s 
egne Ord gentage Hovedindholdet 
af hans Theorier: 

A. Der fanges om Efteraaret i 
vore Aaer ikke mange Blankaal, 
og i mange af vore Aaer fanges 
der saa at sige ingen Blankaal. 

B. De gule Aals Vandringer 
foregaar aldeles regelmæssigt over 
hele Landet: U d i Havet om For
aaret og ind i Aaerne, Bækkene 
osv. om Efteraaret. 

Lad mig da til Slut foreslaa 
Hr. Knudsen, at han ved første 
givne Lejlighed om muligt ved 
Ferskvandsfiskeriforeningens For
aarsgeneralforsamling ~, hvor et 
med Ferskvandsfiskeri (ikke blot i 
vestjydske Aner, men ogsaa i øst
jylland og paa Øerne) fortroligt 
Publikum er til Stede, holder et 
sagligt Foredrag over de to cite
rede Sætninger. Og lad det saa 
i en paafølgende Diskussion, .vise 
sig, hvem der kan faa Medhold i 
Forsamlingen. 

Jeg anser nemlig ikke blot K.s 
Meninger for forkerte (saa kunde 
jeg mulig nøjes med min egen 
Overbevisning derom), men jeg 
holder ,dem tillige for skadelige 
for Ferskvandsfiskeriet og er der
for i Sagens Interess'e ivrig for 
at hindre, at han vinder Tilhæn
gere. 

C. V. Otterstrøm, 
}fagistel'. 

1 
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Slutningsbemærkninger af Red. 

I en Redaktionsbemærkning i 
forrige Nr. anmodede vi Hr. O t~ 
terstrøm om at svare paa Hr. 
K n u d s e n s Spørgsmaal kort, klart 
og sagligt; dermed skulde det saa 
være Slut med denne Polemik. 
Hr. Lærer K n u d s e n og Fiske~ 

mester M u n k er saaledes af
skaarne fra at svare paa foran
staaende Bemærkninger af Hr. Ot~ 
terstrøm. De og de fleste afAr~ 
tiklens Læsere havde sikkert ven~ 
tet, at Otterstrøm vilde være frem~ 
kommen med de af Knudsen for~ 
drede Beviser af d e f e m P a a~ 
stande, hvorpaa Otterstrøms 
Kritik hovedsagentlig hvi~ 

ler. - Dette prøver Otterstrøm 
imidlertid ikke paa, men affærdi
ger det hele med den korte Be
mærkning, at han ikke vil spilde 
Tiden med at svare paa Knudsens 
besynderligt formulerede Spørgs
maal. 

Vi synes dog ikke, at Spørgs
maalene er saa besynderligt for
mulerede, f. Eks. naar Knudsen 
forlanger "Bevis for, at Vestky
stens Aaer er sandede og magre". 
Alle de fem Paastande er jo des
uden formulerede af. Otterstrøm 
selv. 

Hvad Udfordringen til Knudsen 
angaar om at forsvare sin Theori 
paa Ferskvandsfiskeriforeningens 
Generalforsamling for derefter 
gennem en efterfølgende Forhand
ling at faa afgjort, om Forsamlin~ 
gen er paa hans eller Otterstrøms 
Side, da vil vi blot gøre opmærk
som paa, hvad O. har skrevet kort 
foran i samme Artikel, nemlig, at· 
det ikke har nogen Værdi, at saa 
og saa mange har sat deres 

Navne under den og den Theori 
om 'Aalens Vandringer. "Disse 
bestemmes dog ikke ved en Ge
neralforsamling" . _. Deri er vi 
enige medO. Og dog lader 
det til, at O. vil have Spørgsmaa
let afgjort paa Foreningens For
aarsgeneralforsamling. 

Nej, Spørgsmaalet skal afgøres 
ved grundige Undersøgelser, og 
det er saadanne, der nu forhaa~ 
bentlig vil blive fortsat fra for
skellig Side. 

Det, Diskussionen har drejet sig 
om, er netop, om saadanne Un
dersøgelser er nødvendige eller 
ikke. Otterstrøm paastaar, at de 
ikke er nødvendige, og han sæt
ter en Ære i, at han protesterer 
mod dem. Det er nemlig en 
Gang for alle slaaet fast, at Aale
faringen bliver i Ferskvandet, 
hvori den er gaaet op, indtil den 
som blanke Aal forlader dette. -
Og dermed Punktum! Toøremæn
dene kende~ ikke noget til de Un
dersøgelser, hvoraf denne Paa
stand kan fastslaas som en Kends
gerning; og da det ikke har væ
ret disse muligt at faa de rette 
sagkyndige, som har deltaget i 
Diskussionen, til at fremkomme 
med Beviserne herfor, saa mener 
vi, at det nu er nødvendigt at 
fremskaffe disse Beviser, enten for 
eller imod. 

Og hvorfor? Fordi det er en 
Kendsgerning, at Aalefangsten i 
vore ferske Vande er aftagen og 
vedbliver at aftage i en meget 
høj Grad. 

Saa længe vi ikke kender Aar
sagen til denne Tilbage
g a n g, kan vi heller ikke raade 
Bod paa den. Men vi skønner 
ikke, at Aarsagen lader sig 
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finde uden gennem grundige 
~Undersøgelser og Iagttagel
s e r. Og skal disse føre til noget, 
saa maa de først og fremmest 
være f o r d o m s f r i e. 

Jlarhus Udstillingen I 
-0-

Efter Anmodning af Udstillings
udvalget skal vi endnu en Gang 
indtrængende opfordre alle de, 
som ønsker at udstille, til snarest 
muligt at anmelde deres Delta
gelse til Sagfører N o r s i Ribe, 
for at Foreningen kan have den 
Glæde, at dens første Udstilling 
bliver saa fyldig som' muligt. 

En fyldig Udstilling vil 

bidrage til Ferskvandsfi
skeriets Udvikling. 

Enhver, som i nogen Maade 
kan, b ø r derfor udstille. 

- Endvidere opfordres der ind
stændigt om til Hr. Nors at ind

sende Tilbud om Levering af 
Portions-Ørredfisk til ved
kommende Restavratør ved Ud

stillingen. 
Man venter nemlig ad den Vej 

ogsaa at kunne skabe et Marked 
herhjemme af disse Fisk. Det 
vllde være en Skam, om Udførs
len af disse til Tyskland, skulde 
komme til at staa som en Hin
dring for tilstrækkelig Forsyning 
af Portions - Ørredfisk til nævnte 
Restaurant. 

Btandede Jtteddetetser. 
-0-

Laksen gaar op! Allerede i Fe
bruar Maaned kan man i mange 
af Danmarks Aaer fange Opgangs
laks eller Blanklaks, som de og
saa kaldes. I denne Maaned og 
de nærmest følgende trækker 
Laksen op fra de salte Vande for 
at lægge Æg i Ferskvand. Det 
er en almindelig Antagelse, at 
Laksen under sin Opgang ikke ta
ger Føde til sig - i alt Fald ikke 
i fersk Vand. Men i Fjor skete 
det, at man ved S ig i Nærheden 
af Varde fangede 16 Blanklaks 
p a a K r o g e. Disse Blanklaks 
var alle af en betydelig Størrelse, 
nemlig fra 15 til 25 Pd. Til Mad
ding var brugt Skaller. De ældre 
Fiskere, der havde stillet deres 
Ruser og ikke tænkte paa at for
søge sig med Kroge, havde ondt 
ved at tro paa Rigtigheden af 
dette Krogfiskeri; men at det for
holdt sig saaledes, blev tilfulde 
konstateret. - Ogsaa i England 
har man i enkelte Floder fanget 
Opgangslaks paa Kroge. 

Det ligger nær at spørge, hvad 
der er Aarsag til, at Opgangs
laksene i saadanne Tilfælde føler 
Trang til Føde; og det ligger nær 
at slutte, at de under deres Op
gang har haft e t T a b a f K r a ft, 
maaske ved, at de ude ved Ky
sten, før de kommer op ad Aaerne, 
er blevne stærkt jagede af Sæler. 
Som bekendt efterstræbes Laksene 
i høj Grad af Sælerne, og det 
hænder ofte, at de store Laks 
har en Mængde Ar og Ridser hen 
ad Siderne og Ryggen, og det er 
nden Tvivl Mærker fra Sælernes 
Angreb. 
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Det er ofte store Laks, der gaar, In.dl101~: c,. A. N. Raunholdt. - Vej
op i vore Aaer, og her kan de l~dnUl? tIl ratlonel Ørl'edavl:. Aalens 

f d k A dt l . vandrlDg·er. - Aarhus UdsttllmO'ell. -
vesdJYGsde aer go maa e Slg Blandede Meddelelser. Fi8kem~rkedet. 
me U enaa. I Vardeaa er der Annoncer. 

i de senere Aar ofte fanget Blank-
laks til ca. 40 Pd. I 1907 blev Annoncer. 
der fra Vardeaa leveret en Laks 
til 37 Pund. P. Chr. Knudsen. 

Stor Fiskedødelighed iBiela. 
Til "Prager Tageblatt" skriver man: 
"Bielas en Gang saa rige Fiske
bestand, der rigtignok den sidste 
Tid gentagende var blevet stærkt 
decimeret, blev saa at sige i Nat 
tilintetgjort til Bunds. Tusinder 
af dels døde, dels døende Fisk af 
alle Arter, saasom Aal, Gedder, 
Karper, Aborrer osv. bedækkede 
Floden. Som man formoder. er 
Aarsagen til denne Katastrofe at 
søge i et i Nærheden af Biela lig
gende Industriforetagende. 

fiskemarkedet. 
-0-

B e r l i n, 3. April. 
(Officiel Marked~beretning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Hedde, starE' , 
Suder. ~maa. 
Bl'asen ' 
Aal, store. 
KHr~e 

70-80 Pf. pr. Pd. 
60-70 -

106-114 -
50-56 -
1l5~1l8 -
45-84 

Ispakkede Fisk: 
Foreller 

. Sandal't 
Sandal't. smaa. 
Aborre ' 
Gedde 
Gedde, mellst., 
Gedde, store, 
Aal, store, 
Suder, store. 
Brasen ' 
Brasen, smaa, 

90 Pf. pr. Pd. 
109-146 -

80 
,36-46 
50-67 
64-70 
50 61 

97 
70 
29 
12 

P a l' i 8, 3. April. 
Blankørred 7,00-10,00 Fr. pr. Klgr. 
IJaksfol'eI 3,75-6,50-
Gedde 1,50-2,76 -
Krebs, store, 40-50 Fr. pr. 100 Stk!'. 

mellemst. 21 - 25 
smaa 6-9 

-0-

Fiskerielev . 
Som saadan kan et ungt, velop

dragent Menneske faa Plads ved 
en af Landets bedste Damkulturer, 
med Udsigt til vtlllønnet 'Stilling 
efter Læretiden. 

Fensmark, 
Søholt pr. Tirstrup. 

Til Købs ønskes 
1000 Stkr. 

Bækørred, 
10 til 12 Centim. lange, 

garanteret levedygtig Odder St. 

H. Finderup, 
Skmgs Mølle. 

Ttskefoder. 
Der kan nu i Reglen daglig 

faas friskfanget Fiskefoder a 3 
Øre pr. Pund og frossen a 4 ø. 
pr. Pund fra 

fryseriet "f i m f i o r d e nU, 
Glyngøre. 

20~OOO Stkr. 
l-Aars Karper, 

6 a 14 Ctm., 
3000 Stk r. 

2- a 3-Aars Sættesuder 
samt gode Legesnder, alle af 
hurtigvoksende Race, sælges bil
lig eller byttes med 2-Aars Karper. 

Saltbæk-Vigs Fiskeri, 
Arnakke pr. Svebølle. 
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Rnssisk-Degra Smørelse 
'(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 Brllgsanvisnin
j!,'eu, som findes under Bunden af enhvE'r 
Daase, og De vil erkende, at De har 
fa aet, hvad De spger. Faas iDaaser 

1/2 og til henholdsvis] 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 KV!ll't-DiJaser porto
frit til PrClve. 

.J ørgen Bierregaard, 
Vestergade 2?, Vejle. 

Telefon 517. 

............. " ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

i Fi~k~ri~t i Vamdrnu· 
modtager Bestilling paa 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af Ørred samt Sættefisk af 
__ Karper og Suder ...... 

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

Telefon 26. Forretningsfører. 

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 ?tiser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris . 

tevende rv .. Sydjydsk 
Damkultur 

Tisk Geddeyngel. 
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. 

I Løbet af Foraaret 
udsælges 

Geddeyngel 
i forskellige Størrelser 
og til billigste Priser 

fra 

Brahetrolleborgs 
fiskeri, 

pr. Korinth St., Fyn. 

leverer som sædvanlig 
øjneæg, ,rugel og 
Sættefisk af Bmk-, 
Regnbue- og Hilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

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

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. J ør g e n s e n, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

1'rykt i ,Kolding Folkeblad". BogtrykkeTi, Kolding, 



Ferskvandsfiskeribladef. 
Førskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 1/). i hver Maaned. 

Redigeret af S m i d t N i s s en, Hvilestedgaard pr. Ejstrup. 

Bladets Kontor 
er hos forhenv. Lærer P. N i s s e n, Gjelballe pr. Lunderskov. 

Nr. 9 I 1. Maj. 1909 

12il!~~~'3il:r'3il:r~''3il:r'itib'3il:r'itib~~ I J eg gav Mølleren den fornødne 
I Vejledning til Anlæg og Drift af 

Dammen; og vi blev enige om, at 
Dammen første Aar skulde besæt
tes med Karper og Ørreder for at 
se, hvilken af disse Fisk, der 
vilde svare sig bedst. 

Indmeldelse i 

"1ersk1Jands~skeriforenitigen" 
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 
Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

Dambrug med J(aturfoder. 
-0-

For omtrent 5 Aar siden hen
vendte en Mølleejer sig til mig 
om Vejledning, til Drift af en 
Mølledam af Vandareal paa 9 
Tdr. Land. Jeg efterkom Opfor
dringen og besøgte Mølleren for 
at tage Forholdene i øjesyn. 

Mølledammen var den Gang tør
lagt og bevokset med fede Græs
ser. Gennem den tørlagte Dam 
løb en mindre Bæk. Forholdene, 
baade hvad Vandet, Bunden og 
Faldet angik, Syntes at være sær
ligt gunstige. Der var ikke alene 
kvælstofholdig Bund, men der var 
ogsaa rigeligt med Kalkstof. 

Han gik straks i Gang med Ar
bejdet. Første Aar udsattes 2000 
Stkr. -l-aarige Karper og 400 Kar
per paa 1/2 Pd. pr. Stk., samt ca. 
1000 Stkr. Regnbueørreder. Baade 
Odder og Gedde voldte ham ved 
dette første Forsøg betydelige 
Tab. Men det tilsigtede opnaae
des, idet det viste sig, at Ørred
produktionen betalte sig bedst; 
thi da Dammen efter {m Sommers 
Forløb ud fiskedes, fangedes der 
800 Stkr. Regnbueørreder a 30 til 
40 Kv. pr. Stk. Da disse i For
aaret udsattes, havde de en Gen

,nemsnitslængde af 10 Ctm. 
En Del af Karperne og Ørre

derne sattes tilbage i Dammen, 
og ved U dfiskningen næste Aar 
viste Karperne en Gennemsnits
vægt paa 3-4 Pd. pr. Stk., og 
Ørrederne 11

/ 2 Pd. 
I Mellemtiden fangedes 3 Od

dere og en Del Gedder; og efter 
den Tid har Ejeren ikke mærket 
noget til disse Fjender. 

I Foraaret 1908 sattes der i 
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Mølledammen 6000 Stkr. Regnbue
ørreder af en Gennemsnitslængde 
paa 7 Ctm. Ved Efteraarsudfisk
ningen samme Aar blev Udbyttet 
1200 Pd. Ørreder. Gennem
snitsvægten var 30 Kv. pr. Stk. 

Nu i Foraaret 1909 skal der ud
sættes 4000 Stkr. Sættefisk af 
'Bæk- og 8000 Stkr. af Regnbue
ørred. Ejeren vil hermed forsøge, 
om han ved denne større Besæt
ning kan vinde et forholdsvis 
større Udbytte end forrige Aar. 

Mølleejeren har udtalt sin Glæde 
for mig over det opnaaede Resul
tat, ikke alene fordi Anlæget og 
Driften var indbringende, men og
saa for den Fornøjelse, det skaf
fede ham. 

Til Slut skal endnu bemærkes, 
at Fiskene var af udmærket Kva
litet, kraftige, røde i' Kødet og af 
stor Modstandsdygtighed under 
Transporten til Tyskland. En "'Saa
dan Vare burde betales med aller
højeste Pris, men Mølleren fik 
endog en lavere Pris end den 
sædvanlige. 

Det gode Resultat, baade kvan
titativt og kvalitativt, synes efter 
Ejerens Udsagn at skyldes en 
M u s l i n g, det: i stor Mængde 
forefindes i Dammen. Dette vil 
imidlertid blive Genstand for nær
mere Undersj'gelse. 

Med Hensyn til 

Aalespørgsmaalet 

er nævnte Mølleejer fremkommen 
med interessante Oplysninger. Ved 
U dfiskningen fangede han nemlig 
foruden de nævnte Ørreder tillige 
3000 Pd. Aal, foruden 300 Pd. 
smaa Aal, som blev satte tilbage 
i Dammen. 

EjeFen har meddelt mig, at hvad 
1> 

vi blev Vidne til ved Udfiskningen 
af B a r n s ø ogsaa viste sig ved 
U dliskningen af Mølledammen, 
nemlig, at der baade var 
blanke og gule Aal af alle 
Størrelser. 

Forholdene er som ved Barnsø, 
idet nemlig Aalefaringen kan van
dre ind i Dammen, men ikke for
lade denne før ved Udfiskningen. 

Mølleren meddelte endvidere, at 
der var en paafaldende Forskel 
paa Smagen af den blanke og 
gule Aals Kød. Den gule Aal 
har et tørt og langtfra saa vel
smagende Kød, som den blanke; 
de yndede ikke at spise den gule 
AaI. 

Han sluttede sin Meddelelse med 
at sige: "Man. s k a l jo tro, at den 
gule Aal tilsidst bliver til en 
Blankaal; men jeg kan saa slet 
ikke forstaa, hvordan der saa 
samtidig kan foregaa en saa stor
artet Forvandling af Kødets Kva
litet ved den gule Aals Overgang 
til BlankaaI. De er jo i min Dam 
opvoksede paa samme Plads og 
under samme Vilkaar, og dog vi
ser der sig saa stor Forskel paa 
Kvaliteten af en gul Aal paa 1 
Pd. og en blank Aal af samme 
Vægt. Hvad tyder det paa?" 

Mølleren har lovet at meddele 
mig, naar næste U dfiskning skal 
foregaa, og jeg agter da at møde 
paa Pladsen sammen med en an
den interesseret Mand for at fore
tage de fornødne Undersøgelser. 

Dersom andre Dambrugere eller 
Fiskere har gjort lignende eller 
andre Iagttagelser, bedes de god
hedsfuldt meddele mig disse, for 
at vi kan faa Klarhed over A a
lens Liv og dens Vandrin
ger i ferske Vande. 
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Efter de Erfaringer, der er gjorte 
ved Barnsø og af Ejeren ved om
talte Mølledam, ser det jo ud til, 
at der kan drives et indbringende 
Aalefiskeri i Damme, hvor Forhol
dene tillader Opgang og Indgang 
af Aalefaring, men hvorfra d e 
i k k e a t t e r k a n u d van d r e, 
eller hvorfra deres Udvandring 
kan forebygges. J eg tillader mig 
at henlede Damejeres Opmærk
somhed paa denne Omstændighed. 
Der er vist mange Steder i vort 
Land, hvor Damme paa den Maade 
kunde komme til at give en klæk
kelig Indtægt ved Aaleopdræt. 
Jeg vil særligt henlede Opmærk
somheden paa vore Klitsøer. 
Det var dog et Forsøg værd! 
Før nævnte Møller begyndte paa 
rationel A vI af Ørreder i sin Dam, 
havde han nok, som ved andre 
Møller, aarligt fanget et mindre 
Parti Aal; men det var først, da 
Anlæget hindrede de ind
van d r e d e A a l i a t t e r a t f o r
lade D am men, at han gjorde 
den rige Fangst paa 3000 Pund 
Aal. 

Men hvor blev tidligere 
Smaaaalene af? 

Smidt Nissen. 

8Uerspørgslen paa Gedder 
er stigende. 

-o-
l nFischerei-Zeitung"s egen Uge

beretning om Fiskernarkedet hed
der det i Nr. 14 for 3. April d. A.: 

Vore Dambrugere skulde lægge 
sig mere efter G e d d e a v l. Ged
den er meget lettere at ernære 
end Forellen. Den tager gerne 
smaatskaaren Kødnæring, ligesaa 
smaa, døde Fisk, saa længe det 

altsammen synker. Dernæst er 
den ikke saa vanskelig som Forel
len, stiller ingen Fordring hverken 
til Vand eller Temperatur og ko
ster, i det mindste for Tiden, mere 
end Forellen. Ved Geddeavl maa 
man kun holde fast paa, a t a Il e 
Damkammerater er af samme 
Størrelse; thi Gedden er en ud
præget Kannibal og æder ual
mindeligt gerne Kødet af sine 
Slægtninge. Klækning af Gedder 
er meget simpel. De lege duelige 
gamle Gedder sætter man saa 
vidt muligt, skilt efter Køn, i ret 
roligt liggende Fiskekasser i det 
samme Vand, hvor de er fangede, 
og lader dem blive legmodne der. 
Man skaffer sig en flad Vidjekurv, 
Kasse eller Kurv og belægger 
sammes Bund med et Græslag. 
Er Gedderne legmodne, saa af
stryger man dem ligesom ved Fo
rellerne og gyder Æggene paa 
Græslaget, hvor de straks bliver 
hængende paa Græssene. Den· 
saaledes færdiggjorte Kurv stiller 
man paa et solrigt Sted af den 
Dam, som skal besættes med 
GeddeyngeI', eller i en Sø paa et 
lignende Sted. Efter den daglige 
Temperatur er Æggene udklæk
kede i 8 til 20 Dage og forlader 
hurtigst deres K varter. Man kan 
ogsaa meget godt udklække Ged
der kunstigt ligesom Foreller. ---:
Geddeynglen er saa tynd, at den 
gaar gennem den snævreste Rist. 
Kun et godt Grus- eller Teglstens
skærvesigte hjælper nogenlunde. 
Vil man opdrætte Geddeynglen til 
større Fisk, maa man ved naturlig 
Gøden af Dammen sørge for 
tilstrækkelig Plankton; thi den 
unge Geddeyngel nærer sig utvivl
somt deraf i sin tidligste Leve-, 
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alder. Senere kan man fodre med 
frisk Hestelever og derefter med 
smaa Stykker Kød, og sluttelig, 
for at vænne Gedden til Rov, til
sidst med smaa Fisk, f. Eks. 
Smelt. Fodringen maa ske i smaa 
Portioner ved Udkast med en 
Ske, da Gedden kun tager, hvad 
der bevæger sig. Gedden er over
ordentlig hurtigtvoksende og op
naar ved rigtig og tilstrækkelig 
Næring allerede i et Aar en Vægt 
af et Pund og derover. Den æder 
ved ethvert Vejrlig og paa enhver 
Aarstid. Baade Geddeyngel og 
Sættefisk af Gedder har i de 
sidste Aar været meget efter
spurgte. Prisen for Geddeyngel 
pr. Tusinde har været fra 8 til· 10 
Mark; for Sættefisk pr. Centner 
indtil 180 Mk. franko Modtagerens 
Station. D anm ar k leverer for 
T i d e n d e t b e d s t e G e d d e b e
s æ t n i n g s m a t e r i a l e. Det er en 
Kendsgerning, at det i vore Ind
landsvande gaar tilbage med Ged
den. Grunden hertil er efter min 
Antagelse at søge deri, at Ind
landsvandene selv aarligt træder 
tilbage, saa at Legepladserne der
ved bliver mindre, dernæst i den 
bekvemme Fangst i Legetiden og 
endelig ved Søernes Besættelse 
med Karper, der hindrer Gedden 
i dens Trivsel, hovedsagehtlig de 
store Gedder. Som Bibesætning 
for 2-Sommers Karper egner Ged
den sig fortræffeligt overalt der, 
hvor man ikke kan tilsætte Forel
ler. Gedden holder Dammen ren; 
Frøer, Rotter, Markmus og Snoge 
har en djævelsk Skræk for denne 
Røver. 

I Beretningen om U gens Priser 
for Ferskvandsfisk meddeler Refe
renten derefter, at Gedderne igen 

gik bedst fra Haanden, s~ønt og
saa Tilførslen af denne Fisk var 
tilfredsstillende. Gode Middelged
der (levende) opnaaede en Pris af 
indtil 1,30 Mk. pr. Pd. i Engros
handelen; store Fisk blev endog 
betalte med indtil 74 Pf. pr. Pd. 
Ref. føjer til: "Det er Priser, der 
burde fæste alle Fiskeres Blik paa 
denne Fisk." 

Foreller blev kun ilspakning 
betalte med 80 Pf. pr. Pund. Til 
Sammenligning anfører Ref., at 
levende Aborrer bIer betalt med 
79 Pf. pr. Pd. 

* * * 
Der er jo en Del Damanlæg i 

vort Land, som paa Grund af for
skellige Forhold har vist sig neg
nede til Produktion af Ørredfisk. 
Det var vist værd for de paagæl
dende Dambrugere at overveje, 
om saadanne Damanlæg ikke 
kunde anvendes til Opdræt af 
Gedder. Red. 

. )tøde af Udstitliugsudualget. 
-0-

Lørdagen den 17. April holdt 
nævnte Udvalg Møde i Aar
h u s sammen med d'Hrr. Fiskeri
inspektør Løfting, C. V. Otter
strøm og Smidt Nissen. 

Det bestemtes, at den aarlige 
Generalforsamling denne Gang 
skal afholdes i Aarhus under Ud
stillingstiden. Nærmere Bestem
melse herom skal senere blive of
fentliggjort her i Bladet. 

Af Forhandlingerne fremgik det, 
at Fiskernesterkursus atter vil 
blive afholdt i Aar i Oktober Maa
ned i Lighed med sidste Aars 
Kursus. 
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-- Redaktøren blev opfordret til 
gennem Bladet at anmode Dam
brugerne om at indsende F o t 0-

grafi af deres Fiskeri til Hr. 
Sagfører J u L N o r s i Ribe til 
Fremlæggelse i Udstillingen. Vi 
antager, at alle Dambrugerne vil 
efterkomme denne Anmodning, da 
det særligt ligger i deres egen 
Interesse. Det er en billig Maade 
at faa reklameret for sit Fiskeri. 

Hr. C. V. Otterstrøm oplyste, 
at der er indløbet Bestilling paa 
de 100,000 Stkr. Aalefaring, 
som vedkommende Udvalg havde 
faaet Tilbud paa. 

Hr. Fiskeriinspektør Løfting 
fremlagde F o r s l a g t il e n F o r
s ø g s s t a tio n. Detailleret Forslag 
over sammes Anlæg skal være 
indsendt til Landbrugsministeriet 
af Bestyrelsen inden 1. Maj d. A. 

En Del Tilbud om Afstaaelse af 
Damkulturer var indkomne. I en 
nær Fremtid vil en Del af disse 
Kulturer blive tagne i øjesyn af 
Vedkommende. 

Jlarhus Udstillingen I. 
-0-

Efter Anmodning af U dstillings
udvalget skal vi endnu en Gang 
indtrængende opfordre alle, de, 
som ønsker at udstille, til snarest 
muligt at anmelde deres Delta
gelse til Sagfører N o r s i Ribe, 
for at Foreningen kan have den 
Glæde, at dens første Udstilling 
bliver saa fyldig som muligt. 

En fyldig Udstilling vil 
bidrage til Ferskvandsfi
skeriets Udvikling. 

==== 

Enhver~ som nogen Maade 
kan, b ø r derfor udstille. 

Endvidere opfordres der ind
stændigt om til Hr. Nors at ind
sende Tilbud om Levering af 
p o r t i o n s - ø r r e d f i s k til ved
kommende Restavratør ved Ud
stillingen. 

Man venter nemlig ad den Vej 
ogsaa at kunne skabe et Marked 
herhjemme af disse Fisk. Det 
vilde være en Skam, om U dførs- . 
len af disse til Tyskland skulde 
komme til at staa som en Hin
dring for tilstrækkelig Forsyning 
af Portions -Ørredfisk til nævnte 
Restaurant. 

Gittergrusseng og Drejestrams
apparat. 

Af Dr. Walter Hein. 

-0-

Med denne Overskrift findes der 
i "AlIg. Fisch. Zeit." for d. 1. 
Marts d. A. en Artikel, hvori Dr. 
W. H e i n efter en kort Indledning 
skriver: 

En Notits af R ti c k l, der paa en 
temmelig personlig Maade sluttelig 
rettedes mod Polzl- Wagram, 
der i "Oesterreichischen Fischerei
zeitung" var traadt op for Grus
klækningen, endte med følgende 
Sats: 

- "At Ynglen fra Grussengen 
skulde være større og kraftigere 
end de fra et g o d t Apparat, maa 
jeg tvivle om saa længe, indtil 
sammenlignende Forsøg med saa
danne gode Apparater er udførte 
og faldne ud til Ugunst for disse. 
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Det ligger sikkerligt i Forelavlens 
og Videnskabens Interesse, at der 
i den Henseende skaffes Klarhed, 
og jeg opfordrer derfor Hr. Polzl 
fra Wagram til en Tvekamp paa 
neutral, offentlig Grund, vel ikke 
paa Sabel, men paa Apparat mod 
hans Skærvekasser, under gen
sidig Kontrol", 

I Henhold til denne Notits og 
Meddelelse til Hr. Rliekl om, at 
jeg agtede at gennemføre et saa
dant sammenlignende Forsøg mel
lem begge Klækningsmaader, fik 
jeg i Efteraaret 1908 af Hr. Riickl 
overladt to Drejestrømsapparater 
"Simplex" til denne Tvekamp paa 
neutral, offentlig Grund. Denne 
" Tvekamp" skulde sættes i Scene 
i Fiskeavlsanstalten .,Miihlthal".
Samtidig udbad jeg mig af Hr. 
Riickl eventuelt de særlige Behand
lingsforskrifter, der var at iagt
tage med Apparatet, for paa For
haand at umuliggøre senere Ind
vendinger. Ud over det Raad, at 
lade Apparatet i 14 Dage før dets 
Besættelse med Æg gennemskylle 
med Vand, blev der ikke meddelt 
yderligere Forskrifter af Riickl. 

Det af Riickl anbefalede, paten
terede og i Handel bragte Dreje
strømsapparat "Simplex" beg(:aar 
af en næsten "firkantet" Kasse 
med Indskud. Ved en simpel Ind
retning, trænger Vandet, ikke som 
ved de kaliforniske Yngletrug, ud 
nedenfra i Indskudet, men af det 
ene Hjørne af den bageste Ind
skudsvæg. Ved denne Indretning 
opnaas der en roterende Strøm i 
det firkantede Indskud. Tilløbs
vandet trænger derefter gennem 
Indskuddets hullede Bund ind i 
Kassen og flyder derfra ud. At 
udtale sig videre om Apparatets 

Fortrin og Mangler er der her in
gen Anledning til. 

- Begge Drejestrømsapparater 
"Simplex" blev saa efter Forskrif
ten 14 Dage igennem forsynede 
med rindende Vand, og i Mellem
tiden blev to Gittergrussenge for
beredte paa den bekendte Maade, 
saaledes som jeg tidligere har be
skrevet. 

Den 20. November blev de til 
Forsøget fornødne Æg strøgne af 
Moderfisk fra den "Bayerske Lands
fiskeriforenings Fiskeavlsanstalt" i 
Starnberg, hvilke først kort i For
vejen var bleven bragt fra Vild
vande i den derværende Anstalt. 
Bækforelæggene blev befrugtede 
med Sperma af lige saadanne 
Fisk, hvis Avledygtighed forud 
var bleven mikroskopisk under
søgt. Moderfiskene havde gen
nemsnitlig en Vægt af 1/2_3/4 Pd., 
og sammes Fodring havde fundet 
Sted i Anstalten. 

De befrugtede Æg blev to Timer 
efter Befrugtningen, i hvilken Tid 
de havde ligget godt fordelte i et 
Yngletrug med rigeligt Tilløb, i 
flere sammenbundne Molposer 
overførte i disse i to Transport
kander . med rigeligt Vand. - I 
disse Kander foretoges derefter 
umiddelbart Transporten af Æg
gene til Fiskeavlsanstalten Miihl
thaI (10 Min. pr. Jernbane) af 
nævnte Anstalts Fiskemester. An
kommen til Anstalten blev Æg
gene lagte i to kaliforniske Trug 
og klækkede videre der til næste 
Dag. En Maalning af Æggene 
gav, at 1000 Stkr. næsten ud
gjorde 79 cem. 

Den 21. November blev derefter 
de faa døde, d. v. s. de hvidblevne 
Æg, som enten var gaaede til 
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Grunde af indre Aarsager eller parater blev omtrent nøjagtigt ind
vel ogsaa som Følge af Transpor- stillet til fire Liter i Minutten. 
ten, udsøgte og talte; Resten blev Klækningsvandets Temperatur an
anbragt i de forberedte Apparater drog 8,() Gr. C. 
til Sammenligningsforsøget saaIe- I Saalænge Ægperioden varede, 
des, at der i hvert af de to Dreje- I blev Revisionen af samtlige 4 
strøms apparater "Simplex" blev Truge foretagne samme Dage, og 
anbragt 4290 Stkr. og i hvert af Antallet af døde Æg blev af 
de to Gittergrussenge 4290 Stkr. Fiskemesteren indført i Journalen. 
Kildevandstilløbet til alle fire Ap- Der blev optegnet: 

! 
Antal af bortdøde Æg: 

Datum i Dag!) I "Simplex" Gittergrusscllg . 
! 

28. November 1908 .... 
li 
11 

4. December 1908. . . . . 
I 

10. December 1908 .... 

16. December 1908 .... 

28. December 1908 .... 

5. Januar 1909 ...... 

IL .Januar 1909 ..•... 

15 .• Tanuar 190!:l .....• 

l 

Tilsammen . . . :1 
il 

8 

l4 

20 

26 

38 

46 
52 

56 

I 
Nr. I. i 

I 3 

9 
r 17 

7 

13 

i 16 

26 

81 
, 

172 

Nr. II. Nr. I. i :\r Il. 

2 14 I 6 
12 6 I 11 

26 18 

I 
27 

6 (l P.)2) 22 19 

22 18 (l P.):!) 27 
31 (2P.)2) 20 (4 P.)~) 10 

31 
il 31 (4 P.)2) 37 ,i 

85 II 
79 93 

215 208 233 

l) Dag efter Befrugtningen. 
~) Dc ved Kontrollen fundne F~rsvampningscentrer hos ÆggenQ er for Fuldstæn-

digheds Skyld ogsaa anførte. P. Forsvarnpningscentrum. 

Den 12. Januar 1909, aItsaa paa I 
den 53. Dag, var Æggene i samt
lige Apparater i Maximum udklæk
kede, og den unge Yngel i Gitter
grussengene faldne igennem Git
teret og forsvundne i Gruset. 

Paa den 56. Dag (15. Januar 
1909) blev Gittergrussengen for 
sidste Gang eftersøgt for uudvik
lede og døde Æg og Spædyngel, 
uogle i Traadvævsmaskerne hæn
gende Spædfisk, paa Grund af 
Gitrenes Omdrejning i Trugene, 
befriede fra deres Stilling, og der
efter blev Trugene overladtetil 
sig selv. 

Samme Dag fjernedes i Dreje-

strømsapparaterne "Simplex" de 
uudviklede og døde Æg, og de 
efter Udklækningen døde Spæd
fisk blev ligeledes talte og fjer
nede, saa at der fra denne Dag 
ikke mere forefandtes Æg i samt-
lige fire Apparater. • 

Indtil den 56. Dag efter Be
frugtningen var altsaa af samme 
oprindelige Ægmængde 
af samtlige 8580 Æg i "Simplex"

apparat 387 Stkr. = 4'51 pCt. 
af samtlige 8580 Æg i Gittergrus

seng 441 Stkr. = 5'H pCt. 
gaaede til Grunde. 

Men fra d~tte Tidspunkt kunde 
Revisionen kun udstrække sig til 
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"Simplex" - Apparaterne. - Fiske- I følgende Tal den efterhaanden bort
mesterens Journal viser j de paa- I døde Spædyngel : 

Daturn 

19. Januar 1909 ..•... 

21. Januar 1909 ..... . 

23. Januar 1909 ..... . 

25. Januar 1909 ..... . 

27. Januar 1909 ..... . 

29. Januar 1909 ..... . 

30. Januar 1909 .. 

L Februar 1909 ..... . 

3. Februar 1909 ..... . 

5. Februar ]909 ..... . 

6. Februar 1909 ..... . 

9. ])'ebruar 1909 . . . . . . 

I' ' 

I
, II Antallet af (:en ~ortdø~e 

I 
Dag1) I Spædyndel t "Slmplex 

, Nr. I, i Nr. II. 

II 60 IO I 

'I :: 1: 
!I 66 

li 68 

ii 70 

III 7l 
, 73 

1

:,1 75 

II 77 

I
: 78 
I, 81 

10 

19 

8 

7 

28 

24 

8 

9 

5 

37 

12 

8 

8 

14 
6 

9 

33 
34 

8 

6 

3 

11. Februar 1909. . . . . . i' 83 5 3 

Tilsammen ... 151 181 

1) Dage efter Befrugtningen. 

Den 12. Februar 1909 iagttoges I tillige til Faststilling af det sam
ved Gittergrussengene, at nogle lede Resultat. 
Spædfisk var komne frem af Gru- I Udbyttet af denne Udfiskning 
set og var synlige i det frie Vand. er fremstillet sammen med Ud
Der blev derfor skredet til Ud- byttet af Drejestrømsapparaterne 
fiskning af Gittergrussengene og "Simplex" i følgende Tabel: 

F II 
j: Op- l 
llrincte- j,! 

:1 ligt , 
I< Antal, 

"" II Det samt- 'I 'I' Gennem-
Tab under 'I' lige Tab af 'Klæknings- . 

, . sllltsudbytte 
Æg- li Æg og Spæd-,I ;' 

perioden il,' yngel e,fte~"1 udbyttet :1 af begge 
I 83 Dage1 J ; Metoder 

Æg ,!, I: I I .i 'fal pCt. i, Tal pCt. li Tal I pCt. Tal pCt. 

;, I il I[ I II I ' 
"
Simplex" Kr.L .... II 42\,0 i 172 4'01;1 323 7"'3 II 3967 1,92"',}i 

II 
fI' i I '. 7861 91 'o 

S' l "N II 1 4990 215 5'01 ',',.1 396 9',0' ',,'1, 389.4 I. 90.,0,-" i',1 I 'b_ " unp ex "r. . ... il ~. l _o 

Gittergrnsseng Nr. I. . il 4290 li 208 4'8" il 288 6., I li 4002 1 93'2Q}1!.. _ 
l" i; d 'I"~ 1'1 .881 91'6" Gittergrusseng Nr. n .. , 4290 :'1 233 5 'i 405 !Il I 3885 90 1 -
li I '.j3 l: "44 !i 1':56 il 

l) Dage efter Befrugtningen, 

Sammenlignet med Udbyttet af I givet et forholdsmæssigt kvantita
Gittergrussengen forrige Vinter I tivt bedre Resultat. Rent k v a ll-
1907 -08 har Grussengsmetoden ti t a ti v t har den ydet det samme 
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som Klækning med Drejestrøms
apparat. - Det ringe Forspring, 
hvad Antallet af udklækkede Spæd- . 
fisk angaar, spiller naturligvis in
gen Rolle. 

Men man maa huske paa, at, 
jeg allerede i mit første Arbejde 
over denne Genstand i Aaret 1906 
fremhævede, og hvis Beskaffenhed 
a l t i d i g e n forefandtes ved mine 
senere Forsøg, og som jeg be
tonede i mine senere Offentlig
gørelser, at Ynglen i V æ k s t og 
Legem sform var ,ganske be
tydeligt forud for Trugynglen. 
Denne Iagttagelse blev dernæst 
ogsaa stadfæstet af andre, der for
søgte Grusklækningen. 

For nu at kunne give en tal
mæssig Opgivelse af Ynglens 
Fremvækst i Grussengene og i 
Drejestrømsapparaterne "Simplex" 
- om Aarsfiskenes Fremvækst 
har jeg allerede berettet i 1907 ~ 
blev Æggene maalte. ~ 1000 af 
dem androg, som allerede med
delt, 7 9 c c m. Efter U dfisknin
gen af Forsøgsportionerne blev 
der udtalt og maalt 1000 Stkr. 
Yngel af hver af begge Klæk
ningssystemer. Derved viste' det 
sig, at 1000 Stkr. fra "Simplex"
Apparaterne fortrængte 8 3 c c m. 
og 1000 Stkr. fra Gittergrussen
gene 11 9 c c m. Vand. Med andre 
Ord: 1000 cem. Æg voksede i 83 
Dage med samme kvantitative 
Klækningsudbytte af begge Klæk
ningssystemer 

i Drejestrømsapparat "Simplex" til 
105'07 cem. og 

i Gittergrusseng til 1 5 O , 6;; ri cm. 

- Med denne Konstatering kan 
jeg slutte denne Meddelelse. Tal
lene taler vel mere overbevisende 

end lange Forklaringer og Gen
tagelse af Beretninger, jeg tid
ligere har givet. . ,. 

Difficile est, satiram non scrlo; 
bere. 

Blandede Jlteddelelser. 
-0-

R.ettelse. I Artiklen i forrige 
Nr. om "Vejledning til ratio
nel 0rredavl" staar der Spalte 
164. 4~ Stykke: "Ler- eller Sand
bund kan bruges, naar den er 
sund osv.", der skulde staa: "Ler
og Mosebund osv." 

}'erskvandsftskeribladet paa J!'or
eningens Udstilling i Aarhus. Vi 
tror at burde meddele Foreningens 
Medlemmer og Bladets Læsere, at 
Nr. 10 af Bladet, altsaa det Nr., 
der udkommer den 15. Maj, i et 
større Antal Eksemplarer vil blive 
fremlagt paa Udstillingen og om 
muligt afhændede der. 

De, der i denne Anledning eller 
af denne Grund skulde ønske at 
kundgøre i nævnte Nr. af Bladet, 
bedes om at indsende Kundgørel
serne til Bladets Kontor i Gjelballe 
inden 10. Maj. 

Indførsel af Aaleyngel. I "Deut
sehe Fischerei-Zeitung" for den 20. 
April d. A. meddeles der, at der 
ligesom i April og Maj forrige 
Aar atter i Aar vil blive foretaget 
Indførsel af Aaleyngel til Tysk
land. Organisationen af dette Aars 
Import foretages af Fiskeridirektør 
L ti b b e r t, Forretningsfører N a n z, 
Overfiskemester B l a n k e n b e r g, 
Altona, og den tyske Fiskerifor
enings Generalsekretær. Disse fire 
Herrer er allerede afrejst til Glou
cester, Hovedfangststedet af Aale
yngel. 
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Bladet meddeler endvidere, at 
ogsaa andre Stater vil følge det 
tyske Eksempel paa Indførsel af 
Aaleyngel til Indplantning i aale
fattige Vande. Saaledes vil der i 
Aar samtidig med den tyske Im
port efter tysk Aaleyngelsforsen
delses-Metode ogsaa bliveforeta
get en saadantil D a n m ark. Le
deren af denne Transport er den 
danske Fiskeri-Kommissær i Lon-

I don, Kaptajn S ø Il i n g, der vil 
forsende Aaleynglen over Harwich 

. direkte til Esbjerg. 
Der har ogsaa været Tale om 

at indføre Aaleyngel til Finland. 
Af Deutschen Seefischerei-Verein 

vil der blive indrettet Iagttagelses
ag Fangststationer paa egnede 
Steder af den tyske N ordsøkyst. 
Ved disse vil man saa vidt muligt 
søge at fastslaa, i hvilket Omfang 
og under hvilke Omstændigheder 
Glasaalen trækker ind i de tyske 
Floder. Til Fangst af Aaleynglen 
vil der blive anvendt N et af samme 
Mønster som de engelske "elver 
nets". 

}'iskemarkedet. Efter egen U ge~ 
beretning af Fischerei-Zeitung for 
10. April meddeler vi følgende 
Uddrag: 

F e r s k van d s fi s k. L e ven d e 
F i s k : I Toldforeningsomraadet er 
i Februar indført: 1278 Dobbelt
centner levende Karper og 1256 
Dobbeltcentner af andre levende 
Ferskvandsfisk. I Januar var Ind
førslen kun nogle Centner ringere. 
I den sidste Tid fremmanede man 
mere og mere Overproduktionens 
Spøgelse, og i 15 Aar har man 
talt om denne Vovvov, som den 
kommende Ødelægger af Dambru
get. Disse Tal skulde dog ellers 
belære os om noget andet. 

Prisen for Gedder er gaaet til
bage. Højeste Pris var 120 PI. 
ror gode Middelgedder. Sandart 
betaltes med indtil 163 Pf. pr. Pd., 
Aborrer med indtil 77 PI. pr. Pd. 
For Suder bedrede Prisen sig. 
J eg saa overordentlig smukke 
danske og galiziske i mørk, sorte
blaa Farve. Store Brasen bragte 
i denne Uge den høje Pris af 68 
Pf. pr. Pd. - 80'er Spejlkarper 
opnaaede en Pris af 76 Pf. Pris
udsigterne for Karper er særlig 
gode. - Karudser betaltes med 
81 Pf. pr. Pd. Meddeleren skri
ver: Nylig hørte jeg af en Gour
mand, at Karudser egentlig kun 
var noget for Kendere. Disse yn
der mindre Kødet end den af 
denne Fisk fremstillede Suppe. 

I s p a k k e d e F i s k : I Februar 
er der til Tyskland indført 3703 
Dobbeltcentner ikke levende Fersk
vandsfisk og 1003 Dobbeltcentner 
Laks. U dførslen af alle Slags 
Ferskvandsfisk, saavel levende som 
ikke levende, er lig Nul. Pri
sen paa Regnbueforeller var fra 
2,50 til 2,80 Mk. pr. Pd. Gedder 
var hurtigt solgte for 83 Pf., lige
saa Karper for 61 Pf. 

Som Kuriosum meddeles endvi
dere, at der fra Tyskland i Fe
bruar er udført til Frankrig og 
Schweiz 8 Dobbeltcentner Frølaar. 
"I Februar og Frølaar!" udbryder 
Meddeleren; "gives der da i Tysk
land Avlsanstalter for Frøer '? -
J eg har hidtil kun læst om "A vls
anstalter for Oksefrøer" paa den 
anden Side af "den store Silde 
dam ..... 

Østsibiriske Laks og Stør. Den 
for omtrent 3 Maaneder siden fra 
Nikolajewsk med over 300 Tons 
frosne Laks og Stør til Altona 
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indtrufne engelske Damper "Zephy
rus" har, som "Fisehindustrie" 
meddeler, den 6. Oktober forladt 
Amur og dampede derefter over 
Japan, Port Said, Gibraltar og til 
London. Efter at en mindre Del 
af de frosne Laks var blevne los
sede der, gik Damperen til Søs 
efter Hamburg. I Altona Frihavn 
lossedes omtrent 2000 Kister og 
120 Fade Laks saa vel som et 
større Kvantum frosne Stør for at 
lagres i Kølehus i Hamburg. Den 
største Del af Fiskesendingen er 
bestemt til Kontinentet, en mindre 
Del gaar over Havet. Skibet er 
udrustet med Maskiner, der gør 
det muligt stadigt at holde saavel 
forreste som bageste Lastrum un
.der Frysepunktet, hvorved Fiske
nes Fordærvelse umuliggøres. Fi
skene er tagne om Bord fra Amur 
fra Barkskibe, derefter bragte til 
Frysning og pakkede i Kister og 
Fade indstillede i Lastrummet. 

Det tyske Landbrugs Vandre
udstilling finder i Aar Sted i 
Leipzig fra 17. til 22. Juni. Af
delingen for Fiskeri skal dette 
Aar overensstemmende med U d
stillingsstedets Beliggenhed give 
et Billede af den mellemtyske 
Fiskeavls og Dambrugets Tilstand. 
Af Provincial- og Landsforeninger 
deltager begge de sachsiske, den 
schlesiske, den thiiringske og den 
brandenburgske i Udstillingen. -
Ligesom Salmoniderne forrige Aar 
i Stuttgart overlegent var frem
herskende, saa skal i Modsætning 
hertil ved de fem nævnte Forenin
ger blive vist Fremskridtet i Pro
duktion af Cyprinider. 

(1Uter Dents. Fisch.-Zeit.) 

1iskemarkedet. 
-0-

København, 17.-24. April. 
Aal 40-55 Øre pI'. Pd. 
Laks 65-100 
Gedde 30-60 
Abone 20-26 
Krebs 350-450 ø. pr. 100 Stk, 

Berlin, H3.-l7. April. 
(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 70-87 Pf. pr. Pd. 
Gedde, store, 
Gedde, st., mellst., 
Gedde, melIst., 
Sandart 
Sandart, smaa, mellet., 
Aborre 
Aborre, smaa, 
Suder 
Suder, store, 
Suder, store, mellst. 
Aal, store, 
Aal, store, melIst., 
Aal, mellet, 
Aal. smaa, 
Aal, usort., 
Kal'udser, "maa, 
Karpe, 60'er, 

50-72 
72-76 
72-90 
135 
122 

73 
38-66 

]23-125 
107-122 
110-li~0 -
95-118 

100-117 
\)6-101l --

83 
71-96 

62 
76-80 

Ispakkede Fisk; 
Foreller 80-120 Pf. pr. Pd. 

Hamborg., 13.-17. ApriL 
Ispakkede .Fisk: 

Danske JAiks 
Aborrer, store. 
AborJ'er, mellet., 
Aborre, smaa, 
Sandart, store, 
Sandart, melIst., 
Sandart, smaa, 
Brasen, store, 
Brasen, mellst. 
Brasen, smaa, 
Gedde, store, 
Gedder, mellst., 
Gedde, smaa, 
Laksforellel', store; 
Laksforellel', mellet., 

. LaksforellrT, smaa, 
Bækforeller, store, 
Bækforeller, melIst., 
Bækforeller, smaa 
Aal, store. 
Aal, mellet., 

105-276 Pf. pr. Pd. 
48 

26-39 -
16-32 

103-107 
80 -60 

89 
31-40 
27-35 
16-25 
45-77 
44-8~ 

3n-61 
116-205 -
112-161 -
86-133 -

113-153 
84-163 -
60-118 -
60-75 
60- 62 

Levende Fisk: 
Suder, smaa, 111 Pf. pr. Pd. 
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Indhold: Dambrug med Naturfoder. - I F I k · t A l k k " 
Efterspørgslen paa Gedder er stigende. .1

1

. IS e r l e " a y e 
Møde af Udstillingsudvalget, - Aarhus pr. Lunderskov 
Udstillingen. - Gittergrusseng og Drej e- Telefon 13 'l'elefon 13 
strømsapparat. Blandede Meddelelser. 

- Fiskemarkedet. - Annoncer. 

FX-X.X.X-X.X.X.X.X.XeXeXeX.X.J_I_'_J_X.'eXel_leX_I_) 

Annoncer. 
-0-

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielsen, 
Fredericia. 

..... Telefon Nr. 114. __ 

tilbyder priDla øjneæg, Yngel 
og Sættefisk ai Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut bUligste ,"ser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Fi~t~ri~t i Vam~rn~ 
modtager Bestilling paa 

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

Portionsfisk og større fisk købes. 
N. P. Petersen, 

Telefon 26. Forretningsfører. 

feDende ~ Sydjydsk 
Damk·ul.1ur 

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

G. DODlaschke, 
Fischhandlung, 

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

udsælges 
Geddeyngel 

i forskellige Størrelser 
og til billigste Priser 

fra 

8rahetrolleborgs 
fiskeri 

pr. Korinth St., Fyn. 

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. 

1 
1 
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r.l(.:(.(.(.,{.,{.,{.lf.~Y.~YIIIIiII~YIIIIiII~Y.) I Skovland, Agerjord eller Eng. -
I Hvordan har vi saa naaet saa 

store Resultater? Derved, at vi 
har fattet Opgaven som en "N a
tionalsag." 

Indmeldelse i 

"ferskvandsfiskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 
Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 

Pris 4 Kr. 
med Tillæg af Postpenge. 

~~~ 

landbruget og ferskvands· 
fiskeriet. 
,-0-

Efter L a n d a f s t a a e l s e n efter 
den ulykkelige Krig 1864 skrum
pede Danmark ind til en Størrelse 
af 708 Kvadrat-Mil. Da var det, 
at D a l g a s u dtalte de bevingede 
Ord: "Hvad udad er tabt, 
s k a l i n d a d v i n d e s!" - Og 
saa begyndtes der paa Landvin
d i n g e n ved Beplantning og Dyrk
ning af vore øde, golde H e d er. 
Store Resultater er siden den Tid 
opnaaede paa dette Omraade, og 
den Tid ligger nu ikke f?aa uhyre 
fjernt, da det vil være lykkedes 
os at forvandle vore Heder til 

Da man tog fat paa Landvin
d i n g e n i n d a d t il, blev man 
snart opmærksom paa vore ø d e 
Van d e : vore Søer, større og 
mindre Damme. og vore Mose
strækninger. Alt dette laa ogsaa 
udyrket hen og gav ikke mere U d
bytte end simpel Hedejord. Man 
mente, at her ogsaa maatte være 
Land at indvinde, og saa begyndte 
man rundt omkring i vort Land 
paa Tørlægning af vore Søer osv., 
for ogsaa at forvandle disse enten 
til Eng eller Agerjord. Enkelte 
Steder lykkedes det til Dels, men 
mange Steder maatte Forsøget op
gives efter at have paaført Ved
kommende stort Pengetab. Vore 
Søer og mindre, lignende Vande 
laa derefter fremdeles hen uden 
at give noget nævneværdigt U d
bytte. Vejen, man her havde for
søgt at gaa, var altsaa ikke frem
kommelig. 

'Nu har man imidlertid i den 
senere Tid atter rettet Opmærk
somheden paa vore frie, ferske 
Vande, baade Søer, Damme og 
Vandløb, ja selv Bydamme, Mose-



203 Ferskvalldsllskerlbladet 204 

huller og Mergelgrave, ikke <med 
den Tanke at tørlægge dem, 'men 
i den Hensigt at udnytte dem paa 
den Maade, Naturen selv an
viser, nemlig ved Fiskeri. 
Man har meget mindre tænkt paa 
at udtørre vore Søer og Damme, 
som man netop gaar den mod
satte Vej, idet man øger deres 
Antal ved kunstige Anlæg til kun
stig Produktion af Fisk. Ad den 
sidste Vej er der naaet ypperlige 
Resultater". og det ligger da nær 
at slutte, at man ved at anvende 
nogle af de herved vundne Erfa
ringer paa Driften af vore frie, 
ferske Vande vil være i Stand til 
at opnaa Indtægter af disse, der 
vil give de fiskeriberettigede L an d
brugere ved disse Vande < be
ty d eligt øgede I n dtægter 
og samtidigt skaffe g o d t l ø n n e t 
Arbejde for en Mængde 
Mennesker, saaledes som alle
rede nu er Tilfældet ved vor saa
kaldte "Damkultur". Og saa op
naar vi endda tillige, at vi behol
der vore større og mindre Søer. 
Det vilde jo dog have været et 
stort Tab for vort skønne Land, 
om vi ved Udtørring havde mistet 
de fleste af vore Søer; thi er der 
noget, der forskønner vort Land, 
saa er det vore Søer og Vandløb. 
Og vi kan forskønne vort Land 
endnu mere ved at plante om vore 
Søer. Mange af vore Søer er nem
lig omkransede af kullede Bakker, 
der ikke kan dyrkes, og som kun 
giver en sparsom Føde for nogle 
faa Faar eller noget Ungkvæg. -
Det var af den Grund ogsaa lige 
saa formaalstjenligt at beplante 
disse Bakker som Beplantning af 
Hedejord. Paa den Maade kunde 
vi saa baade "bygge vort Land" 

og forskønne vort Land, saa det 
efterhaanden kunde blive fuldere 
og fuldere Sandhed, naar vi syn
ger: 
"Op, sjlmg og glæd dig, Danmarks Søn! 

Ej paa den hele Verdens ø 
el' Dal og Høj og Skov og StJ 
og Luft og Sky saa sk~>n!U --

Og saa er der endda den For
del ved Opdyrkningen af vore frie 
ferske Vande, at vi ikke - saa
ledes ~om ved Hedernes Opdyrk
ning og Beplantning - skal vente 
maaske Menneskealdre for at faa 
noget Udbytte af nævneværdig Be
tydning, men kan vinde et stærkt 
øget Udbytte allerede efter ikke 
mange Aars Forløb. 

Men hvordan skal vi løse den 
Opgave? 

Ja, her kan den enkelte ikke 
stille stort op. Dersom Sagen ikke 
tages op som en S a m f u n d s o p
g a ve, saa vil den vanskeligt kunne 
løses; i hvert Fald vil der gaa en 
uoverskuelig Række af Aar hen, 
inden Opgaven løses, og vi vil da 
paa Ferskvandsfiskeriets Omraade 
sejle bag ud i Konkurrencen med 
vore Nabolande. 

Vore Søer udgør ialt 9'15 Kva
drat - Mil, og vore Vandløb 1,so 
K vad rat-Mil. 

- Vi har altsaa et Fersk
vandsareal paa ca. ialt 10 1 / 2 

Kvadrat-Mil. 
Har vi Raad til at lade et saa

dant Areal ligge udyrket hen og 
fremdeles lade os nøje med et U d
bytte af dette Areal som af simpel 
Hedejord. Nej, vi har ikke! Vort 
S a m f u n d li d e r u n d e r A r
bejdsløshed! Her kunde skaf
fes Arbejde - og godt lønnet Ar
bejde for mange Hænder (og 
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Hoveder med), og her kunde skaf
fes Brød til mange Munde, foruden 
den betydelige Biindtægt, Fersk
vandsfiskeriet kunde yde mange 
Landbrugere. 

Ferskvandsfiskeriforeningen ar· 
bejder for denne Sag. Støt der
for dens Arbejde l 

Vi skal nu ganske kort omtale 
vort Ferskvandsfiskeri, og hvad vi 
mener, der skal gøres for at op
hjælpe dette. 

Vort Dambrug. 

Vi har to Slags Dambrug, nem
lig Drift af kunstigt anlagte Fiske
damme og Drift af de saakaldte 
Naturdamme. 

I de k u n s t i g t anlagte Damme 
produceres der væsentligst enten 
Ørredfisk eller Karper. Da Kli
maet og Forholdene i vort Land 
særligt egner sig ~odt for Pro
duktion af Ørredfisk, saa er ogsaa 
Damkultur til Produktion af denne 
Slags Fisk mest udbreat. Enkelte 
Steder, hvor Darnforholdene ikke 
egner sig til Opdræt af Ørredfisk, 
men bedre for Karper, er man 
slaaet ind paa Karpeavl. 

- Hvad man kalder "ra tione l 
Drift" af Fiskedamme, navnlig 
for kunstigt anlagte Damme for 
Ørredfisk, er først for Alvor ind
ført i de sidste Aar her i Landet, 
og Danmark er allerede nu det 
Land i Evropa, hvor der produ
ceres flest HSpiseforeller". (Por-

• tionsørreder). Det har vist sig, at 
et Anlæg paa 1-2 Td. Ld. Vand
areal rigeligt kan skaffe Under
hold til en Familie. Selvfølgeligt 
skal saa baade Anlæg og Drift 
være gode. 

Men det har ogsaa vist sig, at 
en Del Dambrug giver for lille et 

U dbytte, fordi Anlæget er mere 
eller mindre forfejlet, og det har 
andre Steder vist sig, at selv der, 
hvor Anlæget ikke er forfejlet, og 
hvor der i det hele er Betingelser 
for rentabel Drift, faar man allige
vel ikke noget ud af det, ja, det 
giver maaske endog Tab. I dette 
Tilfælde ligger aItsaa Fejlen i en 
uheldig Driftsledelse. 

Dette er naturligvis meget uhel
digt, og der maa gøres noget for 
at forebygge disse Misligheder i 
Fremtiden. Der anlægges nemlig 
stadigt nye Kulturer, og der er 
mange Steder i vort Land, hvor 
der kunde fremskaffes ganske for
trinlige Kulturer. Men man sav
ner øje derfor! Og selvom ved
kommende Ejer blev gjort opmærk
som paa de gode Betingelser for 
Darnanlæg i Fiskeriøjemed, kan 
han dog ikke uden sagkyndig og 
grundig Vejledning og Hjælp, 
hverken faa Kulturen anlagt eller 
drevet. 

Gaar vi nu over til Hrationel 
Drift" af vore N a t u r d a m m e, 
Mergel- og Tørvegrave saa 
staar det ikke bedre til her. 
Disse ligger for det meste udyr
kede og vanrøgtede hen. 

Ved at dyrke saadanne S m a a
van d e kan der mange Steder 
ikke være Tale om at produoere 
Fisk til Salg. Men alene det at 
kunne producere Fisk til 
eget Brug, er ikke saa lidt 
værd, ikke at tale om den F o r
n ø j e l s e, det han skaffe Ejeren 
med Familie og Husstand ved selv 
at fiske paa egen Ejendom og en 
Gang imellem at kunne skaffe sig 
en Ret Fisk eller Krebs til Mid
dags- eller Aftensbordet, særligt 
da det paa Landet mangen Gang 



207 Ferskvandsfiskerlbladet 208 

kan falde vanskeligt nok at blive 
forsynet med gode ferske og friske 
Fisk. Ofte findes der allerede i 
saadanne Smaavande Fisk; men 
da Vandene som oftest er van
røgtede, er Fiskene derfor ogsaa 
sædvanHgt værdiløse. Hvem ken
der f. Eks. ikke Karudsdammene 
ved vore Gaarde eller ude paa 
disses Marker. Damme, der vel 
nærmest har været bestemt til 
Ande- og Gaasedamme, men som 
en Ejer i sin Tid har fundet det 
tjenligt at besætte med Karudser 
for en Gang imellem at kunne de
likatere sig med en Ret af denne 
Fisk. - Hvem kender ikke de 
Dværge af Karudser, der findes i 
saadanne Damme, Fisk, der i det 
højeste naar en Længde paa 3-5 
atm., og som man kan fange en 
Mængde af ved at slæbe en Tørve
kurv gennem Vandet. Karudserne 
naar i saadanne Damme sjældent 
ud over denne. Størrelse, fordi der 
er altfor mange i Dammen i For
hold til dens Størrelse og den 
Mængde Naturfoder, den frem
bringer. 

Noget lignende er oftest Tilfæl
det i Mergelgravene, hvad enten 
det er Gedder eller andre Fiske
sorter, der er indplantede i dem. 

'. Der kan ikke komme noget or
dentlig ud af et Fiskevand, hvor 
Fiskene sultfødes. 

Med det for øje, der hidtil er 
produceret isaadanne Smaavande, 
er det. ikke 'saa underligt, at 
mange taber Appetiten for den 
Slags Fiskeproduktion. Men lad 
Vandene komme under rationel 
Drift, saa vil Udbyttet ogsaa blive 
anderledes. Det er ulige bedre i 
en Dam at producere 20 Karndser 
til 3 Pund Stykket end at produ-

cere 240 Stkr. a 1/4 Pund, naar de 
skal anvendes til Spisefisk. 

Gaar vi saa over til vore 

Søer og Vandløb, 

da ser det ogsaa lidet lysteligt ud 
der med Hensyn til det Udbytte, 
som Fiskeriet giver af sig. Mange 
Steder har det ondt ved at give 
en Netto-Indtægt af 3-4 Kroner 
pr. Td. Land Vandareal. Gennem 
rationel Drift af vore Damkulturer 
er der som sagt indvundet Erfa
ringer, der tyder paa, at man kan 
faa et godt Udfald af rationel 
Drift af vore Søer og Vandløb. 
Men her skal naturligvis gaas for
søgsvis frem, og dette er ikke al
tid let; ja, for det meste er det 
ikke muligt for den enkelte Søejer 
eller for de fænes Søejere og for 
de fiskeriberettigede ved et Vand
løb at give sig af med den Slags 
Forsøg. Selvom Midlerne kan 
skaffes til Veje, saa vil dog næ
sten altid' den rette Forstaaelse 
til at lede saadanne Forsøg sav
nes. Om de Forsøg, der til
trænges, kan vi ikke komme ind 
paa her. 

]len hvad er da at gøre for at 
frem hjælpe vort Ferskvands

fiskeri ~ 

Som vi hørte, trænges' der til 
Tilskyndelse til Anlæg af kunstigt 
anlagte Fiskedamme paa Steder, 
hvor Forholdene byder de gun
stigste Vilkaar, og til Vejledning" 
af . saadanne Kulturers Drift. Der 
trænges endvidere til Vejledning 
til rationel Drift af Smaadamme, 
Mergelgrave osv., og der trænges 
ikke mindre til Impuls og Vejled
ning til rationel Drift af vore Søer 
og Vandløb. 
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Her kunde vore Landbrugs
skoler og Husmandsskoler 
yde en værdifuld Støtte. Det lig
ger jo nærmest i disse Skolers 
Interesse at fremhjælpe en E r
hvervsgren, hvis Udbytte væ
sentlig kommer Landbrugerne til
gode. 

- I Tyskland udfoldes der for 
Tiden en stor Virksomhed paa 
Ferskvandsfiskeriets Omraade for 
at dygtiggøre sig til at tage Kon
kurrencen op med Nabolandene . 
Vi kan ikke her komme nærmere 
ind paa en udførlig Skildring af 
denne Virksomhed. Vi skal blot 
anføre, at man der ikke alene har 
"Vandrelærere" i Fiskeri; men i 
Sachsen er man endog gaaet saa 
vidt, at der holdes F e r i e k u r s u s 
i Fiskeri for Seminarieele
ver. 

For det meste er der ogsaa 
givet disse Elever Lejlighed til 
ved nærliggende Dambrug og Ør
redkulturer at faa det hørte an
skueliggjort. Det er ordnet saa
ledes, at enhver Seminarist kom
mer til at deltage i en Foredrags
cyklus og eventuelt i de tilhørende 
Ekskursioner. Selvom ogsaa kun 
et ringe Procenttal af de senere 
Lærere kommer til at drive egen 
Fiskeavl, saa venter man dog, at 
de derved er bleven sat i Stand 
til at række Ejere af Fiskevande 
en hjælpende Haand, fremfor alt 
til Udnyttelse af Landsbydamme, 
Drift af Ørredbække og Mergel
grave og til at give Kommuner 
og Ejere "af Fiskevande Impuls i 
den Retning. 

Her i Danmark behøver vi ikke 
at gaa denne Vej. Vi kan naa 
det tilsigtede Øjemed langt bedre 
og mere virksomt gennem vore 

Land brugs- og Hus mands
skoler. Og hvorfor skulde vore 
a l m. F o l k e h ø j s k o l e r ikke og
saa kunne række en hjælpende 
Haand hertil? 

Om Solidaritet og Organisation. 
-0-

" Er der noget, vi særligt savner 
hos mange af vore Ferskvands
fiskere, Søejere, fiskeriinteresserede 

. Lodsejere ved vore Vandløb, Dam
brugere og Interessenter i Fiske
rier, da er det Følelsen af S o li
dariskhed. Det er ligesom, de 
slet ikke kommer hinanden ved. 
Vi kender adskillige Ejere af min
dre Dambrug, . der aldrig har væ
ret Medlem af Ferskvandsfiskeri- • 
foreningen, og vi kender andre, 
som har været det en kortere eller 
længere Tid og saa har meldt sig 
ud, fordi de maaske mente, de nu 
ikke længere trængte til Forenin
gen; nu kunde de nok selv klare 
sig. 

Og vi kender endelig andre, 
som er Medejere af større Dam
brug, men ikke Medlem af For
eningen. De mener, det er til
strækkeligt, naar en eller et Par 
af Selskabet eller Interessentska
bet er Medlem af Foreningen. Det 
er jo nok, at" {m. af Selskabet er 
Medlem for at faa Medlemsbladet, 
som man jo ikke godt kan und
være; men dette er saa i Grunden 
ogsaa den eneste Interesse, der 
haves til Indmeldelse i Forenin
gen. Ellers mener Dambrugerne, 
det ikke ligger i deres InteressEr, 
at være Medlemmer af Foreningen, 
De faar jo det samme Udbytte af 
deres Fiskeri som Ejere eller An
delshavere, enten de" er Medlem-
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mer eller ej. Men hvis alle Ejere 
af eller Interessenter i Damhrug 
sagde sanledes, og hvis de alle 
handlede ud fra denne Forudsæt
ning, da var det ude med Fersk
vandsfiskeriforeningen, og hvem 
skulde saa tage sig af Ferskvands
fiskernes og Dambrugernes Inter
esser? De, der er Fiskere og 
Fiskeproducenter, men ikke Med .. 
lemmer af Ferskvandsfiskerifor
eningen, stoler i Grunden paa, at 
andre vil varetage deres Interesser. 
Ja, der er naturligvis mange Sø
ejere og fiskeri berettigede Lods
ejere ved vore Vandløb, som slet 
ingen Ting stoler paa; de har tabt 
Interessen for Fiskeriet, efterhaan
den som Udbyttet af dette er svun
det ind til næsten ingen Ting. -
De ved maaske ikke en Gang, at 
der har dannet sig en FGrening 
til at hjælpe det op igen, og ved 
de det, saa nøjes de med at være 
Tilskuere. Det var jo rart, der 
kunde komme noget ud af det; 
men det er da ikke nødvendigt, 
at de rækker Baand dertil; det er 
der jo nok om; og det er jo og
saa grumme tvivlsomt, at det fører 
til noget, og saa var de 4 Kr., det 
aarligt koster at være Medlem af 
Foreningen, givne ud til ingen 
Nytte. 

Saadanne Standpunkter har sin 
Grund i manglende "Samholds
følelse". 

Det gælder allerførst om, at vi 
faar øje for, at vi har fælles In
teresser. - Ligger det ikke i alle 
Ferskvandsfiskeres, Interessenters 
og Dambrugeres Interesse, at vi· 
faar øget Udbyttet af Fiskeriet i 
Søer, Vandløb og af Dambrug?
Hvordan skal vi naa det? For 
at opnaa det, maa der gøres For-

søg baade her og der. Vi maa 
have et eller flere Forsøgs-Vand
løb, vi maa have Forsøgssøer og 
Sammenslutning af flere Søejere 
til fælles Sø drift, og vi maa have 
en Forsøgsanstalt for Dambrug 
med tilhørende Mønsterdambrug 
o. s. v. 

Det var nu indadtil. 
Men udadtil har vi ogsaa alle 

fælles Interesser. Vort Fiskernar
ked har vi for Tiden væsentlig i 
Tyskland. Og vi ved alle, hvor
ledes de tyske Fiskere og Fiske
producenter arbejder paa at van
skeliggøre vor Udførsel til Tysk
land af vore Fiskeprodukter og 
paa at faa den gjort saa koatbar 
som muligt. Om de kunde, vilde 
de helst helt fortrænge os fra det 
tyske Fiskernarked. Hvem skal nu 
varetage. vore Interesser indadtil 
og udadtil? Det skal vi selv! 
Men enkeltvis formaar vi intet. 
Her maa en O r g a n i s a t i o n til; 
og det er denne, der søges skabt 
gennem Ferskvandsfiskeriforenin
gen. Jo mere omfangsrig og stærk 
Organisationen er, desto mere kan 
vi vente udrettet for Fiskeriets 
Udvikling. Den, der derfor mel
der sig ind i Foreningen, styrker 
Organisationen; men hvo der af 
de nævnte interesserede ikke mel
der sig ind, svækker den og ska
der i Længden sine egne Inter
esser. 

Men Solidaritetsfølelsen skulde 
gærne strække sig endnu videre 
nemlig ogsaa til dem, der just 
ikke direkte er interesserede i· 
vort Ferskvandsfiskeris Udvikling, 
men som indser, at den Sag lige 
saa vel som Hedernes Opdyrkning 
maa kunne betragtes som en Sam
fundssag. 
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Ferskvandsfiskeriforeningen har 
ikke faa af den Slags Medlem
mer; men Tilslutningen fra den 
Side har dog langt fra svaret til, 
hvad der fra Begyndelsen af ven
tedes. 

Opfordring fra en fiske
prod .. eent. 

-0-

" Det er en stor Vanske-
lighed for Begyndere at afsætte 
Smaapartier af Portions-0rredfisk; 
og eksperimenterer vi med et 
større Antal Fisk, bliver Resulta
tet daarligt. Vil og kan De hjælpe 
flere end mig ved at anvise os en 
praktisk Slagte- og Forsendelses
maade i Bladet, saa beder jeg 
Dem gøre det. 

Nu haaber jeg at være over de 
værste Vanskeligheder med at be
handle mit Fiskeri; men De kunde 
bestemt udfylde et "Savn" ved at 
udgive en Bog for Begyndere i 
Dambrug, hvortil der trygt kan 
henvises, ellers resikerer vi at faa 
noget af Folk, som vil, men ikke 
kan, eller noget rent Forretnings
eller Reklameskraal, som ofte kan 
være ganske ødelæggende. 

H. P. A. 

Svar: 
Med Hensyn til Hr. H. IP. A.s 

Anmodning om i Bladet at anvise 
en praktisk Slagte- og Forsendel
sesrnaade af Fisk, skal vi gøre 
0pmærksolll paa, at en saadan An
visning allerede har været givet i 
Bladet. Se i Aargangen 1908: 
Praktisk Anvisning til Indpakning 
af slagtet Fisk osv. (Sp. 160). -
Forøvrigt lader Hr. Fiskeriinspek-

tør L ø It i n g paa Udstillingen i 
Aarhus udstille Pergament til 
Brug ved Indpakning af slagtede 
Fisk, netop for at henlede interes
seredes Opmærksomhed paa denne 
Forsendelsesmetode, og her vil 
disse altsaa kunne faa den at
traaede Anvisning og Vejledning. 

Hvad H. P. A.s Savn af en Bog 
for Begyndere i Dambrug angaar, 
da har vi udtalt os i Tilslutning 
hertil i -Bladets Nr. 3d. A. under 
" Vejledning til rationel 0rredavl"; 
og det er for i nogen Maade at 
bøde paa Savnet af en saadan 
Bog, at vi i Medlemsbladet med
deler en kort Vejledning til ratio
nel 0rredavl. Spredte Vink i den 
Henseende har ogsaa jævnlig væ
ret givet i Bladet, og vi har lige
ledes af og til advaret Begyndere 
mod Forretnings- og Reklame
skraal og henvist de, der søger 
efter Anvisning og Vejledning til 
Anlæg og Drift af Fiskedamme, 
til Ferskvan dsfisk eriforeningens Be
styrelse, der altid er rede til at 
give den ønskede Hjælp og Vej
ledning. 

Spørgsmaal om disse Ting 
kan ogsaa indrykkes her i Bla
det, og Svar vil da saa vidt 
muligt blive givet. Men Forud
sætningen er naturligvis, at Ved
kommende er Medlem af Forenin
gen. 

Med Hensyn til H. P. A.s Op
fordring til Bladets Red. om Ud
givelsen af den omtalte Bog, da 
burde Opfordrmgen helst rettes til 
Bestyrelsen. Thi naar denne vil 
tage sig af Sagen og besørge en 
saadan Bog udgivet, da er vi sikre 
paa at faa en Vejledning, hvortil 
der. trygt kan henvises, og som er 
fri for Forretnings- og' Reklame-
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skraal. Vi vil give H. P. A. 
det Raad: 

Mød paa Generalforsamlingen 
i Aarhus 

under Udstillingstiden og fre!llkom 
der med Anmodningen til Besty' 
relsen. Og vi vil ikke alene op
fordre H. P. A. til at give Møde 
der, men alle Søejere, Dambrugere 
og Lodsejerne ved vore offentlige 
Vande, som har Interesse' for og 
Nytte af Fiskeri. Kom frem der 
med Ønsker, Spørgsmaal, og hvad 
der ligger paa Sinde, og vær for
visset om, at Bestyrelsen vil imøde
komme ethvert rimeligt Kraveller 
Forslag, der gaar ud paa at højne 
vort Fiskeri eller at varetage vore 
Interesser! 

Vi vil med det samme gøre op
mærksom paa, at Ikke-Medlem
m e r af Foreningen ogsaa har Lov 
til at overvære Foredrag og For
handlinger paa Generalforsamlin
gen. 

J:gstfiskeri. 
-0-

Lidt om Spinuing·Fiskllriets 
Teknik. 

(Slutning.) 

Som jeg allerede har fremhævet, 
maa Spinningfiskeren holde sig 
godt tilbage fra Aabredden for 
ikke at blive set af Fiskene. Vil 
Fiskeren befiske Vandløbets l\Hdte 
eller den Del af Vandløbet, der er 
ham nærmest, bør han holde sig 
i en Afstand af Stangens Længde 
fra Bredden og kaste Agnfisken 
ud over denne, og først efterhaan
den, som han kaster længere. ud 
imod den modsatte Bred, tør han 

nærme sig Bredden noget mere. 
Der har været ført og føres den 
Dag i Dag Kamp imellem Spin
ningfiskerne om, i hvilken Dybde 
Agnfisken skal føres. Nogle hol
der paa, at den ikke maa føres 
dybere, end at man til enhver Tid 
kan se Fisken spinde. Andre der
imod holder lige saa bestemt paa, 
at Agnfisken bør føres saa dybt, 
at man ikke kan se den, og de 
anfører til Støtte for denne Paa
stand, at de netop ved at føre 
Agnfisken, saa dybt som muligt, er
faringsmæssigt har haft det rigeste 
U dbytte af større Fisk. Først og 
fremmest maa jo Spørgsmaalets 
Besvarelse i det enkelte Tilfælde 
bero paa, om Vandet er saa dybt, 
at det overhovedet er muligt at 
sænke Agnfisken saa dybt, at den 
ikke kan ses uden at resikere, at 
den bliver hængende i Bundgrø
den, 'I'rægrene osv., men er Van
det dybt og grødefrit nok, hælder 
jeg til den Anskuelse, at mau bør 
føre sin Agnfisk saa dybt som 
muligt, navnlig hvor man bruger 
Ørredspinning; thi det tør vistnok 
fastslaas som en Kendsgerning, at 
de store Ørreder fortrinsvis ophol- . 
der sig i det dybere Vand; V æl
ger man at føre Agnfisken dybt, 
gør man rettest i momentvis at 
hæve den op imod Vandets Over
flade for at lokke Rovfiskene til 
at forfølge den og for at forvisse 
sig om, at den spinder godt, idet 
Agnfisken, efterhaanden som den 
bliver brugt, taber iSpindeevne, 
navnlig naar man bruger et Spin
ningapparat, som ikke er forsynet 
.med Vingeskruer. Naar man saa
ledes har hævet Agnfisken op 
imod Vandets Overflade, maa man 
paany lade den synke nedad i 
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Vandet, idet man saavidt muligt 
lader den vedblive at spinde. 

Forinden jeg afslutter nærvæ
rende Artikel, vil jeg endnu om
tale et Spinning - Fiskeri af helt 
ny Dato, som udmærker sig ved 
sin Simpelhed, men ikke desto
mindre skal have givet" særdeles 
gode Resultater. Apparatet er ikke
nyt i og for sig, idet Amerikaneren 
Henshall efter v. d. Borne anven
der det til Fiskeri med levende 
Agnfisk. Det har imidlertid vist 
sig, at Apparatet kan anvendes 
med død Agnfisk, og at Agnfisken 
spinder udmærket, naar den er 
sat rigtig paa. Hele Apparatet be
staar af en enkelt større Krog. 
Dr. Heintz anbefaler den Aluchske 
"Perfect Hechs" Nr. 1-3 efter 
Agnfiskens Størrelse, men enhver 
anden rundbuet Krog er utvivl
somt ogsaa anvendelig. Krogen 
forsynes med et Forfang af godt 
farvet, stærk Gut, eller ved større 
Fisk af Wire Gimp. Krogen føres 
i skraa Retning gennem begge 
Agnfiskens Kæber fra højre til 
venstre, saaledes at" Krogen paa 
mindre Agnfisk kommer ud over 
det venstre øje gennem Pande
skallen, og ved større Fisk gen
nem venstre Øjenhule .. Der spin
des paa sædvanlig Maade. Spin
der Agnfisken ikke til Tilfredshed, 
behøver man blot at rette lidt 
paa Krogen. l\'laaske hører der 
lidt Øvelse til at faa Krogen sat 
rigtigt paa, saa den spinder godt; 
men dette læres snart. 

Dette Apparat egner sig særligt 
for Foreller og deres nærmeste 
Slægtninge, Regnbue- og Kilde
ørreden, samt for Aborrefiskene 
- Aborren og Sandarten. Naar 
Fisken hugger i Agnen, maa man 

dog ikke slaa til, men lade Fisken 
gaa med Agnen, da den ellers 
river denne fra Krogen, og give 
Line, indtil Fisken bliver staaende, 
hvorpaa man efter et Par Sekun
ders Forløb slaar til med en rask 
Drejning af Haandleddet indad, 
saa Hjulet kommer opad, og i 
denne Stilling beholder man saa 
helst Stang og Hjul, medens man 
driller Fisken. Systemet har som 
sagt vist sig heldigt, selv i klart 
Vejr og Vand, der ellers ikke er 
heldigt til Spinning-Fiskeri. 

Næsten uden Undtagelse sidder 
Krogen i Fiskens Mundvig, og 
derfor er denne Fangstmaade og
saa meget human. 

Der anvendes som ommeldt kun 
død Agn, og til Agn egner sig 
særligt Elritsen, Grundlingen og 
andre smalle Smaafisk. Brede 
Agnfisk som Skaller - egner 
sig ikke, da de ikke spinder. 
Agnfisken maa dog absolut være 
saa frisk som muligt, og konser
verede Fisk egner sig næppe til 
dette Fiskeri. Agnfisken bør der
hos utvivlsomt være saa lille som 
muligt. - Agnfisken dræber man 
bedst ved at give den et Par kraf
tig~ Krmbs for Panden med Tom
mel- eller Pege- og Langfingeren. 

El! gammel Lystfisker. 

?Taktiske Vink for Benndere 
i Xarpedambrug. 

--0-

IX_ 
(~'ol'tsætteJ;;e.) 

Som fladryggede Racer maa 
nævnes: 3. Lausitzer Racen, 4. 
Witten"gauer Racen og 5. den fran
kiske Race. L a u s i t z e r Karpe-
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racen har vi de schlesiske Karpe
avlere at takke for; Lausitzer-Kar
perhe er mest Skælkarper. W it
t i n g a u e r Racen er bleven frem-. 
bragt i det velkendte fyrstelige 
Schwarzenbergske Karpedambrug 
i Wittingau (Bøhmen) og fremstil
ler en høj avlet Stamme af den 
ældre bøh miske Race. - Den 
frankiske Race stammer fra det 
bayerske Franken og bliver ogsaa 
produceret af fremragende Fiske
avlere i Øvrepfalz, hvorfor denne 
Race ogsaa hyppigt benævnes 
"Øvrepfalzer " -Racen. 

Hvilke af disse fem Racer for
tjener nu at foretrækkes ved Be
sættelse af vore Karpedamme ? -
Skal vi vælge en højrygget eller 
en fladrygget Race? Svaret paa 
disse Spørgsmaal afhænger igen 
af vore Køberes lokalt forskellige 
Ønsker. I mange Egne bliver de 
sammentrængte Former foretrukne, 
saaledes er f. Eks. Aischgrunder 
Racen hovedsagentlig yndet i Eg
nen om Niirnberg, Bamberg osv., 
medens Galizier-Karpen har vun
det en betydelig videre Udbredelse. 
I Almindelighed er imidlertid de 
strakte mest begærede. Man sø
ger at forklare denne Koodsger
ning dermed, at vore vigtigste 
Fiskekøbere, Gæstgiverne, fore
trækker en strakt Fisk, da de kan 
dele denne i flere Portioner, frem
for en sammentrængt Fisk, af 
hvilken der kun lader sig vinde 
et Hovedstykke, et Mellemstykke 
og et Halestykke. Det være som 
det vil, vi maa i alle Tilfælde søge 
at afpasse os efter vore Køberes 
Ønsker og bør derfor hensigts
mæssigst vælge en strakt Form. 
Men hvilken? Som allerede sagt, 
er alle tre Racer, der her kommer 

i Betragtning (Lausitzer, Wittin
gauer, frankiske Race), lige hur
tigt voksende. Lausitzer-Racen be
staar næsten udelukkende af Skæl
karper; den er derfor ikke saa 
gunstig for de sydtyske Dambru
gere som for de nordtyske, da, 
som foran omtalt, Spejl- og Læder
karper er mest begærede paa det 
sydtyske Marked. Af Hensyn her
til vil Wittingauer og den fran
kiske Race egne sig meget godt 
for Sydtyskland (særlig for Mun
chener Markedet), da de begge 
hovedsagentlig indeholder Spejl
og Læderkarper og kun enkeltvis 
Skælkarper. Af begge disse lige 
gode Racer kan i Betragtning af, 
at den frankiske Race er et tysk, 
specielt bayersk Avlsprodukt, den 
frankiske Race betegnes som 
den, der er mest at anbefale for 
Sydtyskland. 

'Det kan endnu kortelig bemær
kes, at man ogsaa hyppigt kryd
ser forskellige Racer med hin
anden, saaledes kan f. Eks. en 
strakt Form krydses med en sam
mentrængt, for at gøre den strakte 
Form mere højrygget. Man be
nytter dertil meget ofte saadanne 
Krydsningsprodukter som f. Eks. 
mellem Wittingauer og Galizier, 
eller Franken- og Aischgrunder 
Racen osv. Men i det hele og 
store maa det anbefales at vælge 
racerene Karper, da Kontrollen 
over Afstamningen af Krydsnings
produkterne undertiden er meget 
vanskelig. 

Med Hensyn 'til Besætningsfisk 
maa der tages i Betragtning, at 
Sælgerens Angivende, at de til
budte Sættefisk stammer fra gode 
Racekarper , ikke giver en tilfreds-o 
stillende Sikkerhed for, at Fiskene 
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virkelig ogsaa er hurtigt voksende. 
Thi ogsaa de bedste Racekarpers 
Efterkommere kan forkues (dege
nereres) ved daarlig Behandling, 
naar de f. Eks. skal vokse sig 
store i kolde eller for stærkt be
satte Fiskedamme. Saadanne Kar
per, som desuden derved, at de 
er Spejl- eller Læderkarper, intet 
Kendetegn frembyder paa, at de 
hører til nogen som helst Race 
og har fuldstændig tabt Kende
tegnet paa Hurtigvækst (lille Ho
ved, høj, bred Ryg) og ligner ved 
deres lange, lave Ryg, uden Hvæl
ving bag det store Hoved, snarere 
den langsomt voksende Vildkarp; 
man betegner ofte saadanne dege
nererede, forkuede Racekarper som 
.. forknyttede" Karper. 

Karpedambrugeren maa derfor 
ved Indkøbet forud forvisse sig 
om hans Fisk er hurtigt voksende. 
Som allerede omtalt, skal en god 
Racekarpe første Sommer veje 30 
-50 Gram, anden Sommer 1/2-1 
Pund og tredje Sommer 21

/ 2-3 
Pund. Naar en Sælger leverer os 
tosommers Karper, der har en 
Vægt af 1/2-1 Pund, saa har vi 
Sikkerhed for, at vi faar hurtigt 
voksende Racekarper. Naturligvis 
forudsætter vi herved, at vi har 
med en ærlig Sælger at gøre, og 
at de tilbudte Karper virkelig er 
tosommers, og ikke allerede maaske 
tre- eller firesommers. N aar vi 
indsætter tre- eller firesommers 
Karper af en Stykvægt paa .1/2-1 
Pund i vore Fiskedamme, vil vi 
faa et meget slet Resultat; thi 
saadanne Karper er aldeles sik
kert ikke hurtigt voksende. De 
har for at opnaa en Vægt af 1/2-1 
Pund brugt tre eller fire Somre, 
hvortil en Racekarpe kun bruger 

to Somre, altsaa et Bevis paa, at 
de er voksede for langsomt, og at 
de heller ikke vil vokse hurtigere 
i vore Damme. 

For at sikre sig, er det derfor 
nødvendigt, at Karpedambrugeren 
med Hensyn til Sættefiskenes Al
der forlanger G a r a n t i af Sæl
geren, for at denne ikke skal 
smøre' ham tre- eller firesommers 
Karper paa som tosommers. Men 
bedst er det altid, naar man kø
ber sine Sættefisk hos en aner
kendt god Fiskeavler, da man ved 
Mellemhandler aldrig er sikker 
paa, hvorfra han har sine Fisk. 
Men gode Avlskilder kan de kom
petente Fiskeriforeninger vise hen 
til, og det maa indtrængende til
raades, med Hensyn til det saa 
vigtige Spørgsmaal som Sættefisk, 
at henvende sig til samme om 
Oplysning. 

Den erfarne Kender kan af 
Kroppens Form, Hovedets Stør
relse osv. nogenlunde se, om en 
Karpe er hurtigt eller langsomt 
voksende. Men der gives ogsaa 
Metoder, efter hvilke man direkte 
kan kende Fiskens Alder. Dertil 
egner sig i første Linje Skællene, 
som i Lighed med Veds og Træers 
Aarringe viser os lysere og mør
kere Zoner, hvis Tal svarer til 
Fiskens Alder. Desuden kan Al
deren bestemmes af Knoglerne, en 
Metode, der er flf Værdi ved de 
skælløse Læderkarper. Det vilde 
føre for vidt at gaa i Enkeltheder 
hermed paa dette Sted; vi kommer 
maaske en Gang senere tilbage her
til. Forfatteren er gerne beredt til 
at undersøge tilsendte Karper med 
Hensyn til deres Alder. 

(Fortsætt,es.) (Allg. Fisch. Zeit.) 
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1iskeristatioueu. 
Opmærksomheden henledes paa, 

at Fiskeristationen fra d. 18. Maj 
d. A'J og saa længe Landsudstil
Iingen er aaben, har Lokale paa 
denne. Breve og Forsendelser af 

syge Fisk 0.1. adresseres: 

Magister Otterstrøm. 
Ferskvandsfiskeriet, Landsudstil

Ungen, Aarhus. 

r.t-x-t.I-J-X.X-X.X-I-X.I-I-1-t.I-I-I-X.X-X*I-X-I.I.] 

Blandede Jtteddelelser. 
--0--

Ziemsens Slæbesav. I Fl. .,Fisch. 
Zeit. " er der nu bragt en Slæbe
sav i Handelen, der er en Forbe
dring af den forrige Aar her i 
Bladet omtalte Ziemske Plantesav. 
Slæbesaven kan anvendes af en 
Person, medens Plantesaven' for
drede to's Kræfter. I Prospektet 
hedder det: 

Slæbesav, nyeste Forbedring, be
staar af: a) 10 m. Slæbesav, b) 1 
Klemme, c) 1 Kegle til Tyngde 
paa Saven, d) 4 m. Rundtraad. -
Slæbesaven anbefales til Anven
delse til Fjernelse af Plantevækst 
i større Søer, Floder og Kanaler. 
Man fastgør paa en Tværstang 
bag en Baad et Antal S]æbesave 
(indtil 10), alt efter den til Raa
dighed staaende Kraft, i en Af
stand af 1/2 indtil 1m. Derefter 
sejler man fremad, helst med Mo
tor- eller Sejlbaad, idet man af
vekslende styrer noget til højre 
og derefter til venstre. -~ Een til 
to til en Baad fastgjort Slæbesave 
kan ogsaa slæbes af en Person, 
der bevæger Baaden fremad ved 
Aarer eller med en Stage. Lug-

ningen kan foretages mod Strøm
men, saa vel som med Strømmen; 
dog maa der ved Vending gøres 

-en større Bue. Hvor der ikke er 
Plads til V ~nding, maa man tage 
Slæbesaven op. Man maa i stille
staaende Vande agte paa at lade 
Vinden drive de afskaarne Planter 
derhen, hvor der allerede er luget. 
Med Slæbesaven kan Vandgrave, 
der ikke har 2 m. Bredde, ogsaa 
luges. Fremgangsmaaden anvises 
af Prospektet. 

Slæbesaven kan næppe faas 
her i Landet, men maa forskri
ves direkte fra Fabrik. .,Z i e m
sens Schleppsage" hos Wilh. 
M il Il e r, Drahtwerke, W i s m a r i 
M e c k l. Pris: 20 Mark. 

Vi savner en Forretning her i 
Landet, hvor vore Ferskvands
fiskere, Dambrugere og Sports
fiskere kan henvende sig og faa 
de Fiskeredskaber og andre Red
skaber, der vedrører Fiskeriet, som 
de tiltrænger. For Tiden er vi 
henviste til at forskrive mangt og 
meget af den Slags Ting fra Tysk
land og England. Maaske en hel 
Del af de Ting, vi forskriver fra 
Udlandet, kan faas hos Handlende 
her i Landet. I saa Tilfælde e r 
det meget uheldigt, at disse 
ikke kundgør i nærværende 
Blad. 

Det er ikke i sin Orden, at 
vi henter i Udlandet, hvad 
v i k a n f a a h e r h j e m m e. 

Fiskemarkedet. I "Fisch.-Zeit." 
for 8. Maj skriver Referenten, H., 
om Fiskemarkedet (Bladets egen 
Ugeberetning) : 

Levende Ferskvandsfisk: 
J o varmere Vejr, des slettere Fi
skeforretning ! Det passede ikke 
ganske i denne Uge. Gedder 
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holdt samme Pris som i forrige 
Uge. For Stormiddelvare betalte. 
man villigt indtil 1,05 Mk. pr. Pd.; 
for store blev der betalt fra 54 til 
73 Pf. - A b orrer var meget 
søgte og opnaaede Priser af 85 
Pf. pr. Pd. - so etwas ist noeh 
nieht da gewesen. I April 1900 
kostede Gedder 52 Pf. og Aborrer 
35 Pf. pr. Pd. S u d er opnaaede 
Priser fra 64 Pf. til 1,24 Mark pr. 
Pund. Man ser paa Dyrene, hvor 
og hvorledes de har gennemlevet 
Vinteren. Den bedste Suderbehol
der er en lille Dam med ca. 25 
Ctm. Dyndbund, og som om Ef ter
aaret er meget rig paa naturlig 
N æring og med en ganske ringe, 
men uforanderlig Gennemstrøm. 
Om det ogsaa i Almindelighed 
gælder som Regel, at Karper og 
Suder ikke æder om Vinteren, 
saa forlader en Fisk fra en om 
Efteraaret med naturlig Næring 
rigt udrustet Dam om Foraaret i 
en ganske anden Kondition Vin
terlejet end dens Broder, der har 
overvintret i en sandet Skovdam, 
i en udgravet Beholder eller vel 
endog i Hyttefad eller et stort 
Cementkar. Der var en Tid, da 
jeg stod ene med min Mening, at 
"Karpen og de med den beslæg
tede Fisk ogsaa æder om Vin
teren" . Eventyret om Karpens 
Vintersøvn har kostet det tyske 
Dambrug Millioner og koster det 
endnu fremdeles. Fiskens Svind 
i Vinterbeholderen maa ikke over
stige 1/2 pCt.; først da er Opbe
varingen rigtig, og Fiskene har 
ikke sultet om Vinteren . ...,- B r'a
s e n betaltes med indtil 60 Pf. pr. 
Pd. i Berlin. - Af A a l var der 
rigeligt, ret smaa var deriblandt, 
saa at Prisen derfor svingede 

mellem 46 Pf. og 1,07 Mk. pr. Pd. 
Blandt de smaa Aal var de gul
bugede mangfoldig repræsenteret. 

K aru d s er opnaaede en Pris 
af 1,02 Mk. pr. Pd. mod 63 Pf. i 
Aaret 1900. - Karper bragte 
derimod kun i' 20'er Spejlvare 94 
Pf" 30'er Skæl 96 Pf, 50'er kun 
90 Pf. pr. Pd. i Engroshandelen. 

Ferske Fisk i Is: Foreller 
fra 60 PI. til 99 Pf. pr. Pund. -
K r e b s blev efter Størrelse betalt 
med 5,50 Mk. indtil 40 Mark. 
Prisen paa L a k s var trykket af 
frossent udenlandsk Kram. 

Aalefaringr.n, som det nedsatte 
U dvalg har forskaffet Foreningens 
Medlemmer fra England, er nu 
fordelt blandt Bestillerne. I Følge 
Meddelelse fra Dr. C. Hoffmeyer, 
Sorø, fremkom Faringen i udmær
ket Stand. Han modtog saaledes 
20,000 Stkr., hvoraf næppe 10 Stkr. 
var døde; altsaa et udmærket Re
sultat. 

Professor, Dr. Ciro Barbieri. 
Den 23. Marts døde i Mailand i 
en Alder af kun 28 Aar Professor 
i Zoologi Dr. Ciro Barbieri. I den 
afdøde, der har gjort sig fortjent 
ved forskellige videnskabelige Ar
bejder for at hæve Fiskeriet i Ita
lien, mister .. Societå Lombarda per 
la Pesea e l' Aequieoltura li sin Se
kretær og Udgiver af Forenings-
tidsskriftet. (AUg. Fisch. Zeit.) 

Fiskeavl i de :I<'orenede Stater. 
Forbundsregeringen for de For~ 

enede Stater i Nordamerika har 
opnaet et overordentlig gunstigt 
Resultat med Hensyn til Fiskeavl. 
Fiskeriamternes Arbejde er i Ho
vedsagen rettet paa Opdræt i 
Fiskeyngelsanstalter. Disse An
stalter har i 1907-08 leveret ca. 
376 Millioner flere Fisk end i de 
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bedste tidligere Aar. Ved Siden 
heraf erholder amerikanske og 
udenlandske Klækkeanstalter 458 
Millioner Fiskeæg. Klækkeanstal~ 

terne frembragte i dette Aar 2400 
Millioner Fisk og 471 Millioner 
Æg. (Laks, Karper, Bækforeller, 
Aborrer osv.) Tusinder af Fiske
damme, Damme, Søer, Bække og 
Floder bliver gennem Fiskeriamtet 
besatte med denne Yngel. I Al
mindelighed savner Fiskeriet i 
Unionen en tilfredsstillende og ens
artet Beskyttelseslovgivning for 
Vandrefisk i statslige og mellem
statslige Vande. 

(Eft(>T Dents. Fisoh.-Zeit.) 

Aa). Ved Anebodas Fiskerifor
søgsstation fangedes den 3. Juni 
1908 af Fiskernester J. Sørensen 
en 100 Ctm. lang Aal, som vejede 
2,-\ Kg. og havde 9 Aarsringe paa 
Skællet og var saaledes mindst 9, 
men sandsynligvis omkring 12 Aar 
gammeL Den var dog ikke alde
les blank, men endnu lidt gulagtig 
paa Bugen og Siderne. I Tarm 
og Mave fandtes ingen Føde. 

(Af Skrift. af Sodr. Sv. FL, Nl'. 4.) 

Berlinernes Livret er i Følge 
"Fisch. Zeit." ~Aa1 med Agurke
salat" . Denne Ret har indtil nu 
kun staaet paa de velhavendes 
Spiseseddel, da Agurkerne paa 
Grund af den lange Vinter endnu 
staar i en meget høj Pris. 

Karudser. Under "der Fisch
markt" i "Fish. Zeit." Nr. 18 skri
ver Referenten: "Mangen Dambru
ger har Sumpe, Kær og Tørvehul
ler, hvor det vrimler af Karudser. 
Disse Huller skulde man befiske 
med Ruser eller Vaad og sætte 
de smaa Karudser i Vækstdamme. 

ligger mig, har Karudserne kostet 
i Marts 1908 94 Pf., April 94'1 Pf., 
Maj 85 Pf., Juni 72,s Pf., Juli 77"1 
Pf., August 85,;; Pf., September 84 
Pf. osv., det er dog Priser, som 
Karper kun undtagelsesvis naar. 
Tidligere frygtede man for Ba
stardiering, men det er der efter 
mit Skøn ganske udelukket ved 
den nuværende Driftsmaade. Na
turligvis skal man ikke sætte de 
legmodne Karudser i Yngledamme. 
Karudserne vokser meget hurtigt 
i Karpedamme og opnaar en Til
vækst af 1/2 til 1 Pund i en Som
mer. Saadanne Eksemplarer brin
ger Penge her. 

Laksforel. Den 10. Januar d. 
A. blev der paa en Grusbund ved 
Altrig i Rhinen (ved Mannheim) 
fanget en Laksforel (Salmo trutta). 
Forellen, som kun vejede 11/ 4 Pd., 
havde ikke mindre end 35, omtr: 
5-7 Ctm. lange Smaafisk i Ma
ven. De slugte Smaafisk var, saa
vidt det endnu kunde fastslaaes, 
for det meste smaa Rødskaller. 
Forellen var en Hun og havde 
endnu et modent Æg i sig. 

J IId]\Old: Landbruget og Ferskvands
fiskeriet. Om Solidaritet og Organisa
tiun. - Opfordring fra en Fiskepl'odu
cent. - Lystfiskeri. - Praktiske Vink for 
Begyndere i Karpedamhrug. Fiskeri· 
stationen. Blandede Meddelelser. 
Fiskemarkedet. Annoncer. 

Aal 
Laks 
GeddE! 

1iskemarkedet. 
-o-

K ø b en b a vn, 1.-8. Maj. 
30-55 Øre pr. Pd. 
65-125 
30-50 

Efter den gennemsnitlige maaned- Aborre 

lige Markedspris i Berlin, der fore- Krebs 
15-20 

ROO-450 ø. pr. 100 Stk, 
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B e r l i n, 3.-:-8. Maj. 

(Officie1 Markedsberetning.) 
I.Jevende Fisk: 

Gedde 90-113-110 Pf. pr. Pd. 
Gedde, st., melIst., 95-73-98 -
Gedde, store, 42-70 -
Gedde, melIst., 90-105-104-
Gedde, smaa, 112-109-128 
Sandart, smaa, mellet., 128 
Aborre 76 62-102-
Suder 116-105-128 -
Suder, smaa, menst. 103-1~0-

Suder, store, 112 
Brasen . 40-42 -
AaI, store, 90-103-88 - 98 -
AaI, store, mellst., 95-107-106 
AaI, mellst. 90-107 -
Aal, smaa, melIst., 100-90-104 -
AaI. smaa, 114-71 
AaI, usort., 79-91-70-86 
Karpe, 30'er Sp., 97 
Karpe, 60-70'er, 85-74-81 
Karudse 54-·-94-92 

I.J e i p z i g, 26. April til 1. Maj. 
Levende Fi8k: 

Aal, store, 
Aal, mellet., 
Gedde, usort., 
Ørredfisk. SlUaa, 

140 Pf. pr. Pd. 
125 -
110 -
350 

Ispakkede Fisk: 
Gedde, usort., SO Pf. pr. Pd. 

H a m bo r g, 26. April til 1. Ma,i. 
brakkede Fisk: 

Danske Laks 118-274 Pr. pr. Pd. 
Aborrer, store. 30-62 
A)lorre, smaa, 11l-31 -
Sandart, store, 101 
Sandart, mellst., 100 ]30 
Sandart, smaa, "i6-85 
Suder, melIst., 43-51 -
Brasen, store, 
Brasen, smaa, 
Gedde, store, 
Gedder, mellst., 
Gedde, smaa, 
Havørred, store, 
Ha\'ørred, menet., 
H!lVØrred, smalt, 
Bækørred, mellst., 
Aal, store, 
A al, mellst., 

22-32 --
jfi-161/ 2 

30-70 
47-70 -
34-49 

]56-225 -
101-200 -
80-132 -

100-141 
67 

36- 63 -

Annoncer. 
-0-

paa Grund af anden Ejendoms 
Overtagelse ønskes min Land· 

ejendom med tilhørende ' 
Eng, Krat, Rose, Udklæk~ 

niogsaoøtalt og 
"1 gode I'iøkedamme, 

10 Min. fra Stationen, solgt hur
tigst muligt. 

Henvendelse til Ejeren: 
R. Røller, 

Brobjerregaard, Rindsholm. 

Leyedygt~e Geddeunger 
i passende Størrelse 

til Udsætning i Søer, Damme, 
Moser og Mergelgrave sælges nu 

i Partier paa mindst 1000 Stkr. 
fra 

Tissø (.eddeklrekkeri 
pr. Ruds-Vedby. 

i alle Størrelser fra 

"... Naturdamme, ..... 
udelukkende opfostret ved 
levende Natur-Næring, kø
bes til Priser over de 
--- sædvanlige. ---

Hjælp til Udfiskning 
tilbydes. 

fiskeriet l Vamdrup. 

En Del Udklæknings
inventar 

(Kaliforniske Trug) af Zink er til 
Salg ved Henvendelse til 

Ellebæk, 
Højen Kjær pr. Vejle. 

Krebs 
i alle Størrelser købes. 

I<'iskeriet i Vamdrup. 
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øjneæg, Yngel og Sættefisk I il 1m 1m 
af Ørred; Sættefisk 

af :::te~~:~:::;I~e:~mt l Rnssisk-Degra Smørelse 
?ortionsnsk og større fisk samt 

prima lineæg købes. 
Kontant Betaling ved Afhent

ningen paa Sælgers nærmeste' 
J ærnbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 'l'elefon 13 
tilbyder p."ma øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

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

(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 
Daas8. - og De vil erkende, at De .har 
faaet, hvad De søger. Faas j Daaser 
l/l' l/z og 1/4 til henholdsvis l Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, saadanlle Bøtter leveres 
em ballage. og portofrit for 6 Kr.; ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaelldl? 2 K vart-Daaser porto
frit til Pri)ve, 

3 ørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

Sydjydsk 
Damkultur 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, 

Aborrer 

- Et Parti 
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. 

købes og afhentes 
med Specialvogn paa 

nærmeste Jærnbane
station. 

Kontant Betaling. 
G. Domaschke, 

Fischhandlung, 
Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr. : 
Forellenhandel. 

1\borrer, 
7-10 Tommer, 

egnede til Sættefisk, 
er til Salg for 5 Øre 

pr. Stk. hos 

Grev Ahlefeldt, 
Ulstrup, Ulstrup St. 

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

P. HanseIl, 
Aakjærdal. 

P.3ørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

1'rykt i .Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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~~ I og over det Arbejde, der med 
denne for øje er gjort og frem-

Indmeldelse i deles agtes gjort baade for Ud-
,,1erskuandsnskeriforeningen" viklingen af det ene og det andet . 

. Dersom. det gennem vor U dstil-
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt .. 
Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

,eandsudsHtlingen i .Aarhus 
er altsaa nu aabnet. Vi vM, at der 
af Hr. Fiskeriinspektør Løf
ting og Ferskvandsfiskeri
foreningens Udstillingsud
valg er arbejdet ihærdigt for, at 
Udstillingen i Ferskvandsfiskeriets 
Afdeling kunde blive saa fyldig 
som muligt. Vi haaber, at i hvert 
Fald saa mange af Foreningens 
Medlemmer har fulgt de gentagne 
Opfordringer til at udstille, at de 
besøgende af U dstillingen ikke 
alene vil kunne faa et Skøn over, 
paa hvilket Trin vort Ferskvands
fiskeri og vor Damkultur for Ti
den staar, men ogsaa over disse 
Erhvervs Betydning for vort Folk 

Ung kunde lykkes at fremkalde 
større Interesse og Støtte for og 
mere Deltagelse i Ferskvands
fiskeriforeningens Arbejde, da var 
Hensigten med Udstillingen naaet. 

Vejledning Hl rationel Ørredaul. 
Af Smidt Nissen. 

-0-

(Fortsættelse.) 

Beliggenheden. 
To Ting gør sig især gældende 

med Hensyn til Beliggenheden. 
Det gælder saaledes om, h~or 

der er sparsom Vandstrøm, at 
Dammene ligger aabne for Vesten
og Nordenvindens Paavirkning. -
En Bakkekløft eller en Plads, om
given af Krat eller Skov saaledes, 
at Vesten- eller Nordenvinden er 
udelukket fra at stryge ind over 
Dammene, kan være Plads for yp
perlige Damme til f. Eks. Karpe
eIler Suderavl, men ikke til Ørred
avl, hvad enten saa Fiskene skal 
ernære sig ved naturligt eller kun
stigt Foder. Værst vil det selv-
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følgelig gaa til, hvis Ørredfiskene 
kunstig-fodres. 

For Jyllands Vedkommende er 
det jo saadan, at den meste Blæst 
og Luftning Aaret rundt kommer 
fra Vesten og Norden. Paa Sjæl
land er derimod Forholdene nok 
saaledes, at ogsaa østenvinden 
skal tages i Betragtning ved Be
liggenheden af et Damanlæg. 

Blæsten eller Vinden udvirker 
to Ting paa Vandet. Den virker 
rensende, den skiller de usunde, 
forgiftende Stoffer fra Vandet, og 
den tilfører Vandet Ilt. Det er let 
at lugte Uddunstninger fra Damme, 
naar man ved et Anlæg, hvor der 
kunstfodres, færdes i Vinden, hvor 
denne bærer fra Dammene. Blæst 
eller Vind, som kan skvulpe med 
Vandet eller kr?se Vandfladerne, 
mærkes ogsaa straks i et Ørred
fiskeri derved, at Fiskene bliver 
mere livlige og graadige. Især 
giver Vestenvinden Appetit; ogsaa 
Sportsfiskerne ved, at Fangst er 
bedst efter eller under Vesten
Blæst med Smaabyger. 

Hvor Vinden ikke kan komme 
til, men derimod SolensStraaler, 
der vil Vandet blive .fattigt paa 
Ilt, og de usunde, forgiftende Stof
fer frigøres ikke fra Damvandet, 
hvad der kan bevirke Dødelighed 
eller give Aarsag til Sygelighed 
paaen Ørredbesætning; eller i al
lermildeste Tilfælde bevirke daar
lig Trivsel. I længere Tid kan 
det' tn Tider være ganske nødven
digt at lade være med at fodre. 
I det Tilfælde, hvor der er en 
rigelig Vandstrøm til Stede, og 
Vandet maaske tilmed styrter ned 
i Dammene, vil en ugunstig Be
liggenhed næppe være saa følelig. 

For Transportens Skyld har Be-

liggenheden ogsaa noget at sige, 
og mere end ellers, fordi Fiskene 
helst skal transporteres levende 
fra Fiskeriet og til Handelsplad
sen, dersom man da vil opnaa 
højeste Pris. Jo nærmere belig
gende en Statsbane-Station, desto 
lettere og billigere bliver Trans
porten af Salgs fisken ; men ogsaa 
Fiskefoderet faas ikke alene let
tere og billigere, men friskere paa 
Pladsen. I Handel og Vandel vil 
saaledes ogsaa Beliggenheden være 
medbestemmende for et Fiskeris 
Værd. 

Anlægl5maaden 

maa rette sig efter Terrænforhol
dene. Damme kan saaledes frem
bringes, dels ved Opstemning ved 
en eller flere Jordvolde for en la
vere Jordsænkning, hvorved den 
naturlige Bund hovedsagelig bliver 
Dambund, og dels ved Opgrav
ning af Jord. Dammene bliver i 
sidste Tilfælde Gravdamme, hvor 
Vandet ligger under Jordens na~ 
turlige Overflade. 
. Jordsænkninger, der fyldes med 
N edbørsvand, egner sig ikke altid 
til Ørredavl, men snarere til Karpe-, 
Suder- eller Geddeavl. Kun i det 
Tilfælde, hvor Dammene kan faa 
en betydelig Størrelse paa flere 
Tdr. Land, ligger aabne for Vind 
og Sol og har en antagelig Vand~ 
dybde paa 3-5 Al., kan det tæn
kes fordelagtigst at drive Ørred
avl ved naturligt Foder. 

Terrænforholdene kan være saa
dan, eller ogsaa kan Vandmæng
den være saa ringe, at hvor der 
er Plads til flere Damme, disse 
da maa bygges terasseformigt, 
saa den samme Vandstrøm løber 
eller falder fra den ene Dam til 
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den anden. Den Slags Anlæg kan 
benyttes og benyttes, men der er 
Ulæmper ved en saadan Anlægs
maade. For det første den, at 
Udfiskningen er mere vanskelig. 
Alle Dammene, med Undtagelse 
af den første i Rækken, modtager 
ved hver. U dfiskning Mudder og 
alle Uhumskheder til megen Skade 
og Forstyrrelse for Fiskebestanden 
der. Derfor bliver der ogsaa vedt 
den Slags Anlæg udfisket og sor
teret saa lidt som muligt. Rens
ning af Damme sker saa at sige 
sjældent eller aldrig. For det an
det kan smitsom Sygdom i en 
Dam bringe Smitten til de neden
for liggende. - Udfiskningsforhol
dene kan ganske vist ved nogen 
Bekostning bedres derved, at hver 
Dams Vand og Fisk m. m. ledes 
fra hver enkelt Dam ned til en 
under alle Dammes og i)æmnin
gers Bund anbragt Ledningskanal, . 
der udmunder bag nederste Dam 
i Rækken. - Saadanne Damme 
burde stedse kun benyttes til Yn
gelopdræt ved naturligt Foder. I 
saa Tilfælde behøver Dammene 
ikke at renses. Mudder og Eks
krementer kan da anvendes til at 
fremskaffe Vanddyrliv. 

Bedst og mest praktisk er selv
følgelig den Anlægsmaade, naar 
der er Tale -om kunstig Fodring, 
hvor hver Dam faar sit Vand fra 
en Fødekanal, og hvor Vandet, 
efter at have gennemstrømmet 
Dammen, flyder ud i en anden 
Kanal, U dfiskningskanalen. - Det 
er ikke alene behageligt og langt 
lettere at udfiske ved et saadant 
Fiskeri, men Dammene kan ganske 
anderledes holdes repe. Man kan 
til enhver Tid, og saa ofte det er 
nødvendigt, foretage U dfiskning, 

Sortering, Rensning og Udskylnin
ger. I Kanalen kan Mudder m. 
m. opsamles. Da hver Dam faar 
sit eget Vand; er her heller ikke 
saa stor Fare for Smitte. 

Da der ikke paa enhver Plads 
er saa rigeligt med Vand, at hver 
Dam kan faa sit eget Vand, vil 
det næstbedste være i Fodrings
damme, hvor Fald- og Terrænfor
holdene tillader det, at benytte 
Vandet skiftevis, saaledes at en 
Række Damme fra en Fødekanal 
faar Vandstrøm, der efter at have 
passeret Dammene optages af en 
anden Kanal, som. saa tjener til 
Fødekanal for næste Række Damme 
osv. Under Bunden af alle Dam
mene lægges Udfiskningskanalen, 
der enten kan være en lukket 
Trærende eller et Betonrør, som i 
hver Dambund har en Ventil i 
denne Kanal til at aabne og 
lukke. Udfiskning og Udskylning 
foregaar saa ad denne Ventil og 
Kanal for hver enkelt Dams Ved
kommende. - Paa et og samme 
Sted, umiddelbart nedenfor nederste 
Dam, opfanges Fiskene og modta
ges Mudder m. m. under en Rens
ning. 

Det maa være forstaaeligt, at 
man under en U dfiskning af de 
enkelte Damme i dette Tilfælde 
er fuldstændig Hene over Vandet, 
og at ingen Forstyrrelse voldes 
Fiskene i de øvrige Damme, da 
man efter Behag for hver enkelt 
Dam kan lukke Tilløbet helt eller 
delvis for Vandstrøm. 

- Ved Fødekanalsystemet kan 
man ved for rig Vandstrøm efter 
Sky- eller Tøbrud regulere Vand
strømmen ved at lade det over
flødige passere ad Kanal udenom 
Anlæget. 
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- I det efterfølgende skal jeg 
forsøge at gøre Rede for l) Drifts
maaden, 2) Dammenes Indretning, 
S) Ynglens første Pleje og 4) Op
dræt til Spisefisk. 

Aalemlngden t vore frie, ferske 
Vande. 

(Eftertryk forbydes.) 

-o-
Der er nu talt og skrevet meget 

om Aalens Vandringer i vore frie, 
ferske Vande. Den gamle Fore
stilling, at Glasaalen forbliver i 
vore ferske Vande fra dens Ind
gang til dens Udgang som Blank
aal, har man søgt at rokke ved. 
Thi naar man bruger sine øjne 
og sin Forstand, kan man ikke 
ganske lade denne Forestilling 
staa uantastet - jeg kalder det 
en Forestilling eller en Antagelse; 
thi endnu har ingen af dens Til
hængere ført noget Bevis for, at 
denne Antagelse er rigtig. En Del 
Kendsgerninger tyder i modsat 
Retning. Hvis det passer, at de 
fleste gule Aal i de frie, ferske 
Vande om Foraaret gaar en Tur 
til Havet (April-Maj) og atter 
returnerer op i Aaerne, Dammene, 
Bækkene og Fjordene i Septbr., 
Oktbr. og Novbr. Maaneder, saa 
maa jo de frie, ferske Vande være 
forholdsvis aaletomme i ca. S Som
mermaaneder (fra ca. 20. Maj til 
ca. 20. August). 

Ganske vist kan man hele Som
meren igennem fange enkelte gule 
Aal paa Krog i de nævnte Vande, 
men dette beviser jo ikke, at 
disse fangne Aal ikke i Somme
rens Løb vilde foretage disse Van
dringer; thi man maa huske paa, 

at Stimerne for Udgang de fleste 
Steder er ganske smaa: de gaar 
om Foraaret ud lidt efter lidt. 
Derimod er Stimerne om Ef ter
aaret ofte af en imponerende Stør
relse, som nu sidste Efteraar ved 
Udbyhøj o. fl. St. Altsaa er der 
Mulighed for, at de faa gule 
Aal, man hele Sommeren igennem 
kan fange paa Krog, er Efternø
ftlre - eller ogsaa Forløbere for 
Indgangsstimerne om Efteraaret. 
Nu er der imidlertid mange andre 
Forhold, der tyder paa, at vore 
frie ferske Vande er ret aaletomme 
i de nævnte ca. 3 Maaneder, men 
derimod ret godt forsynet med 
Aal den øvrige Del af Aaret. 

Jeg vil hel' nævne Aalestang
ningen om Vin teren. Det er 
en bekendt Sag, at Aalestangnin
gen mange Steder giver godt U d
bytte i Vintertiden. Og man kan 
stange med godt Udbytte baade i 
Frostvejr og i Tøvejr. Prøv der
imod at stange Aal i de tre 
nævnte Sommermaaneder - man 
vil sikkert hurtigt opgive dette 
Arbejde, som givende for tarveligt 
Udbytte. Tyder dette ikke paa, at 
de nævnte Vandringer foregaar? 
Aaletatningen giver fortrinligt 
Udbytte i For- og Efteraarstiden, 
naar Vandringerne foregaar; men 
prøv at tatte Aal i de nævnte 3 
Maaneder - det bliver absolut 
med et magert Udbytte - for 
ikke at sige, at man intet faar. 

Vilde man tørlægge en Dam 
eller en Aastrækning ved Mid
vinter og ved Midsommer (ca. 1. 
Juli), da vil Resultaterne vistnok 
bHve endnu mere overraskende., 
Alt i alt er der mange Forhold, 
som peger i Retning af, at disse 
Vandringer er Kendsgerninger,. 
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man ikke kan komme udenom. -
At de mærkes bedst i Havets Nær
hed, er selvindlysende, da Vand
arealerne her er størst; men at de 
ogsaa mærkes 5 a 6 Mil ind i 
Landet, er der ogsaa Beviser for. 
Nu i disse Dage kan man iagttage 
de flittige Fiskere, som fanger 
gule Aal for Udgang i vore 
f r i e, f e r s k e Van d e. 

. P. Chr. Knudsen. 

8u .assedemoustratfou 
af Augel~skere. 

-o-
I den nærmeste Tid vil Brtissel 

faa en original Massedemonstra
tion at se. Angelfiskerne planlæg
ger en Gadeprosession for at pro
testere mod den fremskridende 
Forurening af offentlige Vande 
ved industrielle Anlæg. Aviserne 
gør virksom Propoganda for disse 
Fiskeres Plan, som har hele Sym
patien paa deres Side. Man kan 
i Belgien meget let fastslaa TaUet 
af Angelfiskere efter Antallet af 
de udstedte Angelkort. Forrige 
Aar blev der gennem Posthusene 
ikke løst mindre end 100,000 af 
disse Adkomstkort. Staten havde 
saaledes her lejlighedsvis saa godt 
som uden Møje en Indtægt paa 
200,000 Fr. De nævnte Fiskere 
paastaar nu, at de Industrielle i 
det hele kun betaler Staten 40,000 
Fr. for deres Previlegium til Van
det. -. Skulde det være sandt, 
hvorom næppe kan tvivles, saa 
foreligger her i Virkeligheden et 
stort Misforhold. 

Tidligere var de belgiske Vande 
overalt ualmindeligt fiskerige. -
Men den fremskridende Industri-

ellisering har gjort mangen Flod 
og mangen Kanal næsten fisketom. 
Kun Frøer opliver endnu de stin
kende, grumsede Vandløb. Jeg 
vil forøvrigt ved denne Lejlighed 
straks bemærke, at Frøen i Bel
gien glæder sig ved en statslig 
beskyttet Tilværelse. Ikke paa 
Grund af dens jo ogsaa helt 
skønne Majkoncert og de muntre 
Spring men fordi man skatter 
Frøen højt som Insektødelægger. 
Ære den, som æres bør, - men 
æder Finker, Irisker og Lærker 
ikke ogsaa Insekter? Hvorfor til
lader man da Fangsten af disse 
smukke Smaafugle, der dog sik
kert er nyttigere og smukkere end 
den smukkeate Frø. Om Ef ter
anret har hver Restaurant "sm a a 
F u g l e" paa Spisekortet. Jeg vil 
forraade, naturligvis under Diskre
tion, at man ogaaa lejlighedsvis i 
mange Lokaler kan have Frølaar, 
de staar blot ikke paa Spisesedlen. 
Men nok om Frøerne, der som 
arge Fiskelegsædere slet ikke for
tjener saa mange Ord. 

J eg sagde, at der tidligere i Bel
gien gaves Overflod af Fisk over
alt. Det er ogsaa Tilfældet nutil
dags i visse Egne. Ardennerbæk
kene vrimler af Foreller. I Maas 
og dens Bifloder findes der Forel
ler i Mængde. At mede Laks, 
som til visse Tider endnu er me
get lønnende, hidlokker skarevis 
Belgiere, Englændere og Tyskere. 
Mange Steder er Laksetrækket 
Hoved-Fremmedsæsonen, hvor alle 
Hoteller vrimler af rige Sports
fiskere. Ogsaa i Schelde gives 
der endnu rigeligt af Fisk. Hvo 
der har Lykke og Dygtighed, kan 
ofte trække Kæmpeeksemplarer op. 
J eg kender her meget godt en af 
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de førsfe Advokater, der, naar 
hans Tid tillader det, rejser her 
ud paa Landet for at mede. Her
ren forstaar ikke alene sit Juristeri, 
men ogsaa Fiskeriet, og han kom
mer sjældent hjem fra sine Eks
kursioner uden et anseligt Bytte. 

De nævnte Angleres Massede-
. monstration skal udføres af 25,000 
Mand. Briissel med Forstæder stil
ler alene 7-8000 Sportsfiskere, og 
udenbys fra arrangerer man Eks
tratoge for Demonstranterne. I 
Belgien er Masseprocessioner ikke 
uden Indflydelse paa Lovgivnings
maskineriet, især naar Valg staar 
for Døren. Dette er nu ogsaa 
igen Tilfældet, og mangen Rigs
dagsmand, der har sit Sæde kært 
- og hvilken Rigsdagsmand har 
ikke det kært - maa afgive An
gelfiskerne i sin Valgkreds ganske 
bestemte Erklæringer. Om disse 
senere bliver overholdte, er rigtig
nok en helt anden Sag. 

(Efter Deuts. Fisch.-Zeit.) 

Blandede )teddeleIser . 
-0-

Fra Fiskemarkedet. I »Fisch. 
Zeitung" for 22. Maj skriver »H." 
bl. a.: "Markedsfol'retningen var i 
de første Dage af Ugen slæbende, 
derefter steg Efterspørgslen; det 
gør den egentlig altid; thi Fredag 
og Lørdag er katolske Fastedage, 
desuden spiser den ortodokse Jøde 
om Lørdagen sin saakaldte Schab
besfisk. Tilførslen var tilstrække
lig, navnlig i Karper, som bragte 
gode Penge. 

For levende Gedder notere
des som højeste Pris 1'13 Mk. pr. 
Pd., derimod bragte store kun 42 
Pf. pr. Pund. A borre bragte, 

man høre! 1'02 Mark pr. Pund. I 
mine gulnede Fiskeri-Akter fandt 
jeg fornylig en Afskrift af en be
tydelig Amatørfiskeri - Sagkyndigs 
Dom; han fordrede Aborrens ka
tegoriske Udryddelse, fordi den 
skal være en Legrøver. Hvilken 
Rovfisk er ikke Legrøver ? Denne 
og andre· lignende Fiskesagkyn
dige fandt saa megen Anerken
delse, at man holdt det for nød
vendigt at dekorere Herren derfor. 

SøIllngs Fiskepapil'. "Fish. Tra
des Gazette" medd. d. 20. Marts, 
at den af Danmarks Fiskeriagent 
i England, Kaptajn Sølling, ind
førte ny Præserveringsmaade for 
Fisk i specielt Indpakningspapir 
gør Fremskridt i mange Lande. 
.. Indian Trade Journal" oplyser, at 
Prøver er sendte til Fiskerikom
missæren i Bengalen, Fiskeridirek
tøren i Madras, til Regeringerne i 
Burma og Assall) saavel som til 
private fiskeriinteresserede. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

(Efter "Fi8keriblauet".) 

·1iskemarkedet. 
-0-

KØbenhavn, 15.-22. Maj. 
40-60 Øre pr. Pd. 
75-120 . 
40-50 
20-30 

SOO~450 ø. pr. 100 Skt. 

B e r li n, 22. Maj. 
(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 96-121 Pf. pr. Pd. 
Gedde, st., mellet., 85-100-95 -
Gedde, store, 49-72-71-
Gedde, srnaa, 112-127 -
Sandart, usort., 181 
Aborre 90 
Aborrer, mat, 66 
Suder 125-148 --
Suder, melIst., 
Suder, store, 
Brasen 
Brasen, smaa, 

145 
124-140 -
48-60 -

52-39-65 -
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Aal, store, 107-95-106-
Aal, store,mellst., 112-102-116 -
Aal, mellet., 117-108-111 -
Aal, smaa, mellet., 106-80-107 -
Aal. smaa, 87-72-88 -
Aal, usort., 102-85-106 -
Karpe, 20-30'er, . 101 
Karudse 80-107-106 -
Karudser, smaa, 96..:..82 

Ispakkede Fisk: 
Ørredfisk 70-83 pr. pr. Pd. 
Ørredfisk, smaa, 77-63 - 69 
J.Jake 150-170 -
Laks, smaa, 138 
Havørretl 167 
Sandart 83-126 
Sandart, mellst., 82-102 -
Sandart, smaa, 81-90-71-
Sandart, smaa, mellst.! 104-116 -
Aborrer 51-87-58 
Aborre, smaa, 28-52 
Gedder 46-91 
Gedde, st., mellet., 60-55-78 
Gedde, smaa, 68-85 
Gedde, store, 30 - 44-40 
Aal 66-58-86 
Aal, store, 96-100 -
Aal, mellst., 70 -72 
Aal, store, melIst., 66 - 85 
Aal, smaa., mellet., 66-75-71:1 
AaI, smaa, 50-67 
Suder 45-70 
Suder, store, 
Brasen 

8il-86 
28-81 

Blankøl'red 
Havørred 
Gedde 
Krebs, store, 

P a r i B, 22. Maj. 
7,00-11,00 Fr pr. Klgr. 
8,50-5,70 
1.25-3,00 -

mellemst. 
.smaa 

20-30 Fr. pr 100 Stkr. 
12-16 -
5-7 -

-' 
Indhold: LandsudstilIingen i Aarhus. 

Vejledning til rationel 0rredavl. - Aale
mængden i vore, frie, ferske Vande. -
Eu Massedemonstration af Angelfiskere. 
- Blandede Meddelelser. Fiskernarke-
det. Annoncer. 

Krebs 
i alle Størrelser købes. 

Fiskeriet i Vamdrup. 

Paa Grund af anden. Ejendoms 
Overtagelse ønskes min Land

ejendom med tilhørende 
Eng, Krat, 1tIo.e, Udklæk

ning.anstalt og 
7 gode Fiskedamme, 

10 Min. fra Stationen, solgt hur
tigst muligt. 

Henvendelse til Ejeren: 
R. 1tIøller, 

Brobjerregaard, Rindsholm. 

En Del Udklæknings .. 
inventar 

(Kalifornis~ Trug) af Zink er til 
Salg ved Henvendelse til 

Ellebæk, 
Højen Kjær pr. Vejle. 

i alle Størrelser fra 
.... Naturdamme,: .... 

udelukkende opfostret ved 
levende Natur-Næring, kø
bes til Priser over de 
--- sædvanlige. ---

Hjælp til U dfiskning 
tilbydes. 

fiskeriet i Vamdrup. 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afuentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielsen, 
Fredericia. 

.... Telefon Nr. 114 ...... 
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F e r s k yan d s ti s k e r i-
foreningens 

Generalforsamling 
afholdes lIanda&, d. 28. Juni 
1909, lU. 10 Fm., i Udstil
lingens Stationsby i Aarhus. 

Dagsorden: 
1. Beretning om Virksomheden. 
2. Fremlæggelse af Regnskabet 

til Godkendelse. 
3. Forslag til Ændring ar Lo

vens § 5 (Indskrænkning af 
Antallet af Bestyrelsesmed
lemmer). 

. 4. Valg af Bestyrelse. 
5. Valg af Revisorer. 
6. Foredrag. 
7. Eventuelt. 

P. B. V.: 

I. A. Bie. 

I 
Oineæg, Yngel og Sætteftsk 

af O r r e d; Sætteftsk 
I af Karper og Suder samt 
I Sætte-Kre hs sælges. 

?ortlousfisk og sterre fisk samt 
prima Øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r S nærmeste 

Jærnbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 18 
tilbyder prima Oineæg, 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. 

Sydjydsk ~ 
Damkultur 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, 

Aborrer 

leverer som sædvanlig 
Oineæg, 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. 

Spæd Karpe-. 
Yngel 

leveres, naar den vente
lig i Juni Maaned frem

kommer, til 

3 Hr. pr. 1000 Hr. 
Ønskes opfostret Yn

gel, gives gærne Til
bud, og Prisen retter 
sig da efter Størrelsen. 

fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

købes og afhentes 
med Specialvogn paa 

nærmeste Jærnbane
station. 

Kontant Betaling. 
G. Domaschke, 

l!"lischhandlung, 
Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18~19. 
TeIegr.-Adr. : 

Forellenhandel. 

Trykt i .Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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« e n e r a l f o r s a m li n g I Gør man sig bekendt med vort 
. A h M d d 28 J . I Lands Ørredkultur, da faar man 
l ar u s an ag. . u n l nærmest det Indtryk, at der er 
i Forsamlingshuset i Udstil- arbejdet med Bind for øjnene; 
lingens Stationsby. (Se Kundgø- andet var da heller ikke at vente. 
relsen paa Bagsiden.) Som oftest er det rent tilfældigt, 

Ved Generalforsamlingen vil Fi- hvor den rette Driftsmaaqe er ind
skeriinspektør L øf ting forevise ført. For Fremtiden bør nye Brug 

indrettes paa en fornuftig Maade 
og forklare Ferskvandsfiskeriud-
stillingen, og 

Kommunelærer K n u d s e n ind
lede en Diskussion om den gule 
Aals Vandringer. 

Vejledning tU rationel Ørredaul. 
Af Smidt Nissen. 

-0-

(Fortsættelse.) 

Driftsmaaden. 

Driftsmaaden bestemmes væsent
ligt af Pladsen og Vandets Mængde 
og Beskaffenhed. 

Et Anlæg vil, med disse Forhold 
for øje, egne sig til: 

1) at opdrætte Yngel til Sættefisk, 
2) at opdrætte Sættefisk til Spise-

fisk, 
3) at opdrætte Storfisk, 
4) at opdrætte baade 1) og 2), 
5) at opdrætte alle Størrelser paa 

Pladsen. 

saaledes, at der f. Eks. ikke op-
drættes Spisefisk til Storfisk, hvor 
der egentlig kun kan opdrættes 
Sættefisk; og omvendt: ikke ud
sætte Yngel paa Steder, hvor der 
skal udsættes Sættefisk eller større 
Fisk. 

Opdræt af Ørredyngel til Sætte
fisk, halv~ eller helaarsgamle Fisk, 
er hidtil hovedsagentlig foregaaet 
ved kunstig Fodring, og den 
anvendte Yngel er Afkom af 
Forældrefisk, der er valgte 
paa Lykke og Fromme. Da 
den gængse Maade er at udsætte 
den nævnte Yngel i gravede 
Damme, er man naturligvis som 
oftest henvist til Opdræt ved 
Kunstfodring. Men den Frem
gangsmaade maa det nu snart 
være Slut paa. 

De Damme, som herefter anlæg
ges til Opdræt af Ørredyngel til 
Sættefisk, bør bygges med det 
Formaal for øje, at Opdrætningen 
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sker ved naturlig Næring, avlet i 
selve Dammene paa brede Bede 
eller i en tilstødende Dam. For
damme, der kan afgive Føde til 
flere Damme, vil være at fore
trække. 

Hvor der er Tale om at op
drætte Ørredyngel, vil jeg advare 
imod . at sætte denne i følgende 
Vande, nemlig: Mergel- og Mose
grave, som ikke kan tørlægges, 
Bydamme og Søer eller i større 
sdmpede Strækninger, hvor der 
kan opstemmes for en Smule 
Bundvand eller Nedbørsvand. 

Man har forsøgt at udsætte' 
spæd Ørredyngel saadanne Ste
de{> ja, man har endog udsat 
Lakseyngel i Mergelgrave ; men 
Udbyttet er ogsaa blevet derefter. 
Thi selvom Ynglen har kunnet 
faa Vejret og rigelig Føde, saa er 
den dog· snart bukket under for 
det Utal af Fiskefjender, som saa
danne Vande huser. 

Jeg har samlet Opdrættet af 
de forskellige Fiskestørrelser i 5 
Grupper; jeg vil nu omtale hver 
Gruppe for sig, og hvordan For
holdene for Opdrættet helst bør 
væje. 

1. Opdræt af Yngel til 
S æ t t e f i s k: Hertil egner sig yp
perligt et inddæmmet Vældsted, 
der ligger aaben for Sol og Vind, 
og hvor man kan skaffe V æld
dammens dybeste Side en Dybde 
op mod en Meter. Vældet bør 
helst kunne give saa· rigeligt 
Vand, at Dammen, selv i Aarets 
tørreste Tid, under Opstemningen 
i det mindste kan faa lidt Fraløb. 

Den Slags Damme har vi mange 
af her i Landet. Men de anven
des som oftest til Masseproduk
tion af Spisefisk i Stedet for Op-

dræt af Yngel til Sættefisk ved 
naturlig Næring for derefter at 
sælge disse til Dambrug, hvor der 
er Betingelser for Opdræt af Spise
fisk eller Storfisk. 

- Sættefisk opdrættede ved le
vende Natur -Næring er allerede 
en efterspurgt Vare (se "Fiskeriet 
Vamdrup"s Knndgørelse i forrige 
Nr.) og vil blive det mere og 
mere. 

2. Opdræt af Sættefisk til 
S p i s efi s k foretages bedst i et 
Fiskerianlæg, der faar sin Vand
tilførsel fra et godt Aa- eller Bæk
løb. Saadanne Dambrug burde 
aldrig anvendes til Opdræt af Yn
gel, men kun til Fremavl af Sætte
fisk til Spisefisk. 

3. O p d r æ t af S t o rf i s k. Til 
Opdræt af Storørred eller For
ældrefisk egner sig særligt større 
Vande som Søer og Stordamme 
med rigelig Gennemstrøm, altsaa 
saadanne større Vande, hvor de 
større Ørreder ved levende N atur
Næring kan opfostres til Forældre
fisk. Kun af saadanne Forældre
fisk burde Landets Klækkeanstal
terforsynes med befrugtede Æg. 

Vi trænger haardt til at 
faa en planlagt Ordning af 
vor Damdrift. Ordningen skal 
ske ved Sammenslutning af flere 
Fiskerier saaledes, at de Fiskerier, 
der producerer Sættefisk og For
ældrefisk vil underkaste sig en 
Kontrol, for at de Fiskerier, der 
opdrætter Sættefisk, har Borgen 
for, at de befrugtede Æg, der an
vendes dertil, stammer fra ud
søgte, gode og sunde Forældre
fisk, opfostrede under de beskrevne 
Forhold, og at ligeledes de Fiske
rier, der opdrætter Sættefisk til 
Spisefisk, faar Borgen for, at de 



!:'loa Ferskvandsflskerlbladet 254 

købte Sættefisk stammer fra en 
Yngel af saadanne Forældrefisk 
og er opfostrede ved levende Na
tur-Næring. En saadan gennem
ført Ordning vilde ikke alene 
fremme' de forskellige Fiskeriers 
Udbytte, men den vilde ogsaa 
give vor rationelle Ørredavl en 
stor Støtte og et stort Fortrin i 
vor Konkurrence med andre Lande 
paa dette Omraade. 

Vi skulde nødig vente med at 
faa en saadan Ordning indført, 
indtil Nøden driver os dertil; thi 
vi vil da gaa glip af en stor For-
del i Konkurrencen. . 

Her foreligger en Opgave for 
Bestyrelsen af Ferskvandsfiskeri
foreningen. - Det lykkedes ikke 
denne at samle Fiskerierne om en 
Salgsforening. Men det vil være 
ulige lettere at faa Orden og Plan 
i vor Damdrift; thi her gælder 
det ikke om at faa alle eller 
Størsteparten af vore Fiskerier 
med paa en Gang. Her kan be
gyndes med en mfndre Sammen
slutning. 

Det vil forhaabentlig ikke være 
vanskeligt for et Udvalg hvert 
Aar at bestemme Priserne for Æg 
og Sættefisk, naar man lader Pri
serne rette sig efter Spisefiskenes 
Salgspris. 

For Tiden truer det med Over
produktion af Sættefisk i Smaa
fiskerierne. Følgen er naturligvis,' 
at der betales for lave Priser for 
disse Fisk, hvad der gør den 
Slags Damdrift urentabel. 

Vi arbejder for Tiden under 
usunde Forhold. Konkurrencen 
mellem Producenter af Æg, Yn
gel og Sættefisk fører med sig en 
Masseproduktion og en Ligeglad
hed med Afstamning og Pleje af 

Ynglen, som, jo længere der fort
sættes paa den Maade, vil føre til 
større og større pekuniært Tab 
for alle Fiskerier. Det gælder om, 
at vi i Tide faar øje paa, at vi er 
paa Afveje, og at vi kommer ind 
paa den eneste rette Vej, som er: 
ordnet rationel' Ørredavl 
over hele Landet. Men den 
Vej er kun fremkommelig ved 
S a m m e n s l u t n i n g o g S a m
m e n h o l d. Her er et Arbejde 
at gøre! 

(Fortsættes.) 

foreningen for tyske Dam-
brugere 

holdt i Følge "Fisch.-Zeit." Møde 
i Berlin d. 23. Februar 1909. Hr. 
N a n z i Nortoft indledede først en 
Forhandling om Aarsberetnin
gen. 

Af Beretningen fremgaar det, at 
nævnte Forening tæller 400 Med
lemmer, hvad Hr. Nanz fandt 
ikke bød en tilfredsstillende Støtte 
for større Foretagender. - Tyske 
Fiskeavlere og Dambrugere op
fordres derfor i "F i s c h. - Z e i t ... , 
sQm er Foreningens Organ, til i 
egen Interess e at indmelde sig 
i Foreningen. 

Medlemsbidraget er mindst 6 
Mark. Der ventes, at større Dam'" 
brugere vil yde et højere Bidrag. 
Embedsmænd betaler 3 Mk., For
eninger 10 Mark. 

Alle Forenings-Medlemmer be
taler for Aars -Abonnement paa 
Fischerei-Zeitung 4 Mark 80 Pf. 
(Prisen er ellers 8 Mark ab Neu
damm). 

Vi har anført dette til Sammen
ligning med Ferskvandsfiskerifor
eningens Medlemstal og Statuter. 
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Hr. Nanz omtalte bl. a. de Ud
talelser, der paa sidste Møde var 
faldne om Modarbejdning af 
N e dgangen af Fiskepriserne. 
- De fleste Forslag gik for det 
meste ud paa at kalde en Salgs
f o r e n i n g af Producenterne til 
Live. Bestyrelsen og nogle Med
lemmer, der ganske særligt inter
,esserede sig for Tilvejebringelsen 
af en saadan, kunde ved Aarets 
Slutning ikke opvise noget Resul
tat. Grunden hertil er først og 
fremmest at søge i Mangel paa 
T i l s l u tnin g af de producerende 
Kredse, men for en ikke ringe 
Del ogsaa i Vanskeligheden ved 
Bestyrelse af Salgsvaren. 

Selve Bestyrelsen kunde nemlig 
ikke befatte sig med dette fælles 
Salg, fordi den. ikke turde over
tage Ansvaret ved at begynde paa 
saa voveligt og kostbart et Fore
tagende uden tilstrækkelig peku
niær Sikkerhed. 

Som vi tidligere har meddelt 
her i Bladet, har Hr. Dr. Pli tter 
i Gøttingen fremsat den Paastand, 
at Vanddyrene for en væsentlig 
Del ikke, som man forhen troede, 
eImærer sig af organiseret Mate
riale, men af de i Vandet opløste 
organiske Stoffer. Hr. Nanz med
delte paa nævnte Møde, at Hr. 
Gehejmeraad, Professor Dr. Zuntz 
i Berlin i Oktober 1908 havde op
muntret til at forfølge denne 
Tanke. Da det for Fiskeopdrættet 
maa være af største Betydning at 
blive klar over, i hvilket Omfang 
en saadan Ernæring gennem op
løste Stoffer af organisk Natur er 
mulig, om en saadan Ernæring 
kun er mulig hos de laveste Le
vendevæsner, hvor vi jo ikke tviv
ler om dens Mulighed, eller ogsaa 

er mulig hos højere organiserede, 
saa vil en ung Zoolog under Hr. 
Gehejmeraad, Dr. Zuntz' og Hr. 
Dr. Cronheims Tilsyn bearbejde 
dette Spørg~maal i den Kgl. Land
brugsskoles Institut i Berlin, idet 
Foreningens Formand har stillet 
Hr. Zuntz den fornødne Understøt
telse hertil i Udsigt. 

Om denne Sag udtalte Hr. Pro
fessor, Dr. Z u n t z under Diskus
sionen følgende: 

- "Angaaende Synspunktet for 
P li t t e r s U n d e r s ø g e l s e r, da 
behøver jeg kun at minde om, at 
der i Dammene findes uhyre Mæng
der af Næringsstof i opløst Form, 
om hvilken vi hidtil har antaget, 
at denne først maatte lægge Vejen 
gennem de planteagtige Organis
mer og derfra ind i de lavere 
Dyrs Legemer for derefter at 
komme ind i Fiskenes Legemer, 
og paa den Maade blive nyttig
gjorte. N aar det er klarlagt, i 
hvilket Omfang visse N æringsstof
fer direkte kan optages og udnyt
tes, enten af den mikroskopiske 
Fauna, af Næringsdyrene for vore 
Damfisk eller maaske endog af 
Fiskene selv, saa vil dermed være 
givet Synspunkter, der kan stilles 
til Dambrugets Disposition. Jeg 
mener, at vi saa kan naa til at 
nyttiggøre det industrielle Afløbs
vand, i første Linje fra Sukker
og Stivelsefabriker. Jeg er derfor 
af den Anskuelse, at disse Under
søgelser absolut ikke alene er af 
teoretisk, men af eminent praktisk 
Betydning, og at det derfor ikke 
er ubilligt, naar man anmoder 
Foreningen for tyske Dambrugere 
om at understøtte disse Under
søgeiser." (Bravol) - -
. Paa Mødet blev ogsaa forhand-
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let om de til Dambrugene ind
s.endte "Spørgebøger", og der 
blev anket over, at disse ikke var 
indgaaede saa talrigt i 1908 som 
i 1907. 

Om disse "Spørgebøger" udtalte 
Prof., Dr. Z u n t z, at han havde 
tænkt sig, at hvor der noget Steds 
viste sig et overraskende 
Res ul ta t, skulde der ved Vand
og Bundundersøgelser, saa vel som 
ved kemisk Undersøgelse af Fode
ret, skaffes Klarhed til Veje her
over, ligesom ogsaa Hr. Dr. Cron
h e i m paa selve Stedet kunde tage 
det paagældende Dambrug i øje
syn og konferere med Brugeren 
om de lokale Forhold. Han troede, 
at paa den Maade vilde baade 
mange Fiskeavlere faa Nytte deraf, 
og Interessen for Besvarelsen af 
Spørgebogen vækkes, saa der kunde 
gives Mulighed for i Løbet af nogle 
Aar at'" kunne udlede et vigtigt vi
denskabeligt Materiale af de sam
lede Data. 

Formanden bad, med Hensyn 
til Spørgebogen, om dog at vise 
saa megen Interesse for Sagen, at 
'Vedkommende udfyldte den. Han 
sluttede saaledes: 

"De kan være sikker paa, at det, 
De udfylder, aldrig skal komme 
frem for Offentligheden, det bliver 
liggende under Laas og Lukke; 
det skal kun blive anvendt viden
skabeligt, og vi maa haabe, at vi 
maaske en Gang kan opnaa et 
Resultat, der kan blive offentlig
gjort uden Navns Nævnelse eller 
Kildeangivelse ... 

Den paatænkte danske og tyske 
Salgsforening. 

Som man af foranstaaende Re
ferat vil have set, er det heller 

ikke lykkedes Foreningen for tyske 
Dambrugere at oprette en fælles 
Salgsforening. Forsøget skal dog 
gentages. Forhandlingen om Sa
gen endte med, at der blev valgt 
en Kommission paa otte Medlem
mer, der skal arbejde paa Sagens 
Fremme, med det endelige Formaal 
at faa Fiskepriserne forhøjede. 

Aarsagerne til, at det gjorte For
søg mislykkedes, og til, at Planen 
ikke lod sig realisere, er de samme, 
som fik Forsøgene til at strande 
hos os. 

Heraf kan deri tyske Forening 
imidlertid lære, at det for Frem
tiden ikke gaar an at stille store 
Fordringer i den Henseende til 
vor Forening og vore Dambrugere, 
da de nu i Tyskland har gjort den 
Erfaring, at Tanken meget vanske
ligt lader sig virkeliggøre - i 
hvert Fald for Tiden. 

For vort Vedkommende kan vi 
roligt skyde en hvid Pind efter en 
f æ Il e s Salgsforening i adskillige 
Aar. De allerfleste Dambrugere 
her i Landet har nemlig solgt 
deres vigtigste Udførselsprodukter 
til nogle faa Opkøbere og er ved 
Kontrakt bundne i flere Aar 
de fleste vist i 4 Aar. Der kan 
altsaa foreløbigt ikke dannes no
gen fælles Salgsforening, eller i 
hvert Fald en Forening, hvortil de 
fl e s t e af vore Dambrugere har 
sluttet sig, hvad jo er en uafvise
lig Betingelse for med nogen Virk
ning at kunne arbejde for højere 
Fiskepriser. Men iøvrigt vilde jo 
en Salgsforening her være væsent
lig hæmmet i sit Arbejde, naar 
der ikke er en fælles tysk Salgs
forening, med hvilken der kan 
samarbejdes for at naa det tilsig
tede Maal. Dersom de tyske Dam-
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brugere havde en fælles Salgsfor
ening, kunde et Samarbejde mel
lem denne og d.e faa Opkøbere af 
vore Udførselsprodukter af Dam
fisk maaske bringes i Stand. 

Red. 

'rak tiske Vink for Begyndere 
i )larpedambrug. 

-0-

X. 
(Fortsættelse. ) 

Hvorledes skal Driften være af 
smaa Karpedamme .~ 

I de tidligere Artikler har vi 
beskæftiget os med Grundlagene 
for Dambrug (Karpens Ernæring, 
en Karpedams Næringskilder, Næ
ringens Produktionskraft, sammes 
Forøgelse, Anlæg af en Karpe
dam, Udvalg af Besætningsmate
riale). Det er nu vor Opgave at 
give en kort Anvisning til rationel 
Drift efter den moderne Dambrugs
lære af Dambrugets Fiskedamme. 
Som allerede Em Gang fremhævet, 
vil denne Udførelse kun tage Hen
syn til smaa og mindre Damme 
og er hovedsagentlig kun for 
Landbrugere, der kun vil udnytte 
en eller nogle mindre Damme 
ved Fiskeproduktion. 

Efter at Dammen har ligget tør
lagt Vinteren over, saa at Luften 
ordentlig har kunnet trænge ind i 
den paa Grund af Frostens Virk
ninger løsgjorte Dambund, og Bun
den ved Iltning og ved Meddelelse 
af nye Næringsstoffer er gjort 
mere ydedygtig, og efter at Dam-

. bunden ligeledes til Øgning af 
dens Produktionskraft er bleven 
gødet, kan Vandet indlades i Dam
men i Marts, (eller, som Fagman
den udtrykker det, Dammen bliver 

"spændt". I Slutningen af Marts 
eller i Begyndelsen af April bliver 
derefter Sættekarperne indsatte.
Udvalget, d. v. s. Sættekarpernes 
Alder og Styktal retter sig efter 
det Maal, han vil naa. Hvilket 
Maal skal nu Dambrugeren sætte 
sig? Hans Maal er Produktion 
af markedsskikkede Spise
karper i den kortest mulige 
Tid og paa den si mplest mu
lige Maade, og det af følgende 
Grunde: Han skal producere Spise
karper, fordi han lettest og over
alt kan sælge disse, medens han 
har meget vanskeligere ved at af
sætte yngre Sættefisk. Endvidere 
skal han naa dette Maal i kortest 
mulig Tid, fordi han saa vil lide 
mindst af de for hans Fisk truende 
Farer (Sygdomme, Fiskefjender 
osv.). Sluttelig maa han kunne 
naa sit Maal paa den simplest 
mulige Maade, da han ved Siden 
af sit Landbrugsarbejde sædvanlig 
ikke har megen Tid at anvende 
paa sine Fisk. - Hvorledes naar 
han nu bedst det tilsigtede Maal? 
Derved, at han om Foraaret ind
sætter tosommers Karpesættefisk 
af en Stykvægt paa 1/2-1 Pund i 
sin Dam og derhos beregner An
tallet af Sættekarper .saaledes, at 
han kan udfiske disse samme Ef
teraar (Oktober) som tresommers 
Spisekarper til en Stykvægt af 
21/ 2-3 Pund. Efter dette behøver 
han kun at have sine Fisk i Dam 
fra April til Oktober; hans hele 
Arbejde er derefter dette, at han 
om Foraaret udsætter og om Ef
teraaret udfisker og sælger. Der
ved har han derefter endnu den 
Mulighed, om Vinteren at gen
nemføre den for en rationel Drift 
saa nødvendige Tørlægning. Vil 
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Smaadambrugeren derimod produ
cere Karpeyngel og unge Sætte
fisk i sine Damme, saa paatager 
han sig derved et stort Arbejde 
og opnaar desuagtet intet godt 
U dbytte af sine Damme, da han 
ikke har indrettet efter denne Avl. 
Vi vil i en senere Artikel endnu 
komme tilbage til Tilvejebringel
sen af Karpesættefisk, men skal 
her kun gøre opmærksom paa, at 
en enkelt aldrig er tilstrækkelig 
hertil, men at hertil særlige Leg
damme, ' Strækdamme, Overvin
tringsdamme osv. er fornøden. -
Smaadambrug skal derimod kun 
tjene til at lade tosommers Kar
per opvokse til Spisekarper. Saa
danne Fiskedamme plejer man al
mindeligt i Dambruget at betegne 
som "Vækstdamme". 

- N u opstaar det Spørgsmaal: 
Hvor mange tosommers Karpe
sættefisk af en Stykvægt paa 1/2-1 
Pund kan indsættes i en Fiske
dam af bestemt Størrelse, for at 
de til samme Efteraar kan vokse 
op til Spisekarper af en Stykvægt 
paa 21/ 2-3 Pund? Dette Spørgs
maal kan ikke besvares i Almin
delighed' men maa behandles for
skeJligt for hver enkelt Fiskedam, 
hver efter den paagældende Dams 
y dedygtighed. Vi har i en tid
ligere Artikel set, at man kan ind
dele Karpedamme hver efter deres 
Produktionskraft i forskellige saa
kaldte Udbytteklasser. Derved 
vilde som en middelgod Dam en 
saadan blive betegnet, der pr. 1 ha 
producerer en Aarstilvækst paa 
90-120 Kg. Karpekød. Fra disse 
Tal maa vi gaa ud ved Beregnin
gen af Besætningstallet af en 
Karpedam. Af vore Sættekarper 
ønsker vi, at de fra 1/2-1 Pund 

skal opvokse til 21/ 2-3 Pd., d. v. s. 
at hver Styk skal lægge ca. 2 Pd. 
til. Men naar en Dams Udbytte 
paa 1 ha andrager 90-120 Kg., 
saa kan jeg indsætte 90-120 Kar
per, da hver lægger 1 Kg. til. 

I daarlige Damme maa overens
stemmende hermed indsættes færre, 
i meget gode Damme flere Kar
per. Det er derfor nødvendigt, at 
Karpedambrugeren er godt under
rettet om sine Dammes Y dedyg
tighed, fordi den rigtige Bestem
melse af Besætningsantallet afhæn
ger deraf. Man kan nu i nogen 
Maade afgøre, om en Karpedam er 
god eller slet, efter Bundens Beskaf
fenhed (leret, sandet, dyndet, gruset 
Grund) og Vandforholdene (varmt 
eller koldt, næringsrigt eller ikke 
osv.); men en nøjagtig Angivelse 
af Ydedygtigheden er ved Vurde
ring alene ikke mulig. Dertil for
dres der et Forsøg. Man antager 
allerførst, at Dammen er middel
god og sætter efter dette 90-120 
Stkr. paa 1 ha. Er Fiskene om 
Efteraaret blevne vægtigere end 
21

/ 2-3 Pd. pr. Stk., saa kan man 
i Henhold hertil næste Aar· ind
sætte flere tosommers Karper; 
har de derimod ikke naaet denne 
V ægt, saa er det et Vink. for os 
om, at vi næste Aar maa indsætte 
færre Karper. 

Eksempel: I en Karpedam paa 
"et Dagværk" i Bayern els ha) 
blev indsat 40 tosommers Karper 
af en V ægt paa tilsammen 40 
Pund; om Efteraaret blev der ud
fisket 31/ 2 Punds vægtige Spise
karper, hvilke tilsammen vejede 
140 Pund. Efter dette var Dam
mens Udbytte 20 Pund mere end 
anslaaet, der vil derfor næste Aar 
være at indsætte 10 tosommers 
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Karper til, for at alle Karper kan 
blive trepundige. Paa den Maade 
lader Ydedygtigheden og Besæt
ningstallet sig temmelig nøje be
regne. 

I Følge det foregaaende anbe
faler vi Smaadambrugere at be
sætte med tosommers hurtigtvoks
ende Karper. Mod dette Forslag 
bliver der ofte fra Dambrugernes 
Side i Praksis indvendt, at tos om
mers Sættefisk er for dyre. I 
Virkeligheden koster tosommers 
Karper ogsaa 80 Pf. til 1 Mk. pr. 
Pund, medens der for Spisekarper 
sædvanligt kun betales 60-80 Pf. 
pr. Pund. Af denne Grund griber 
mange Dambrugere til Besættelse 
med de billige, 30-60 Gram væg
tige, ensommers Karper, som kun 
koster 6-12 Pf. pr. Styk. For en 
Dambruger, der kun besidder en 
enkelt Fiskedam, gaar dette ikke, 
fordi han s~a ikke kan tørlægge 
sin Dam om Vinteren. Naar der 
derimod er flere Damme forhaan
den, saa kan en Del besættes med 
ensommers Karpesættefisk, for at 
han paa denne· Maade selv kan 
producere tosommers Karper til 

. de øvrige Damme. Det er da na-

turligvis nødvendigt, at der fore
findes en til Overvintring egnet 
Dam, d. v. s. en Dam, i hvilken 
Karperne ikke forstyrres i deres 
Vintersøvn, der altsaa ligger ro
ligt, fjærnet fra meget befærdede 
Veje, og som hverken benyttes til 
Isvinding eller Skøjteløben. Des
uden skal en Overvintringsdam 
have dybere Steder paa 2-3 Me
ters Dybde og et stadigt . Tilløb 
af friskt Vand, for at de overvin
trende Fisk ikke skal kvæles. ..:..... 
I en senere Artikel kommer vi ind 
paa Enkelthederne ved Anlæg af 
Overvintrings damme. 

- B e s æ t t e l s e m e d e n s o m
mers Karp er maa nu udvælges 
saaledes, at de omtrent 30-60 G. 
vægtige ensommers Sættefisk ind
sættes om Foraaret og udfilikes 
om Efteraaret som tosommers 
Karper til en Stykvægt af 1/2-1 
Pund. Besætningstallet retter sig 
atter efter Dammens Y dedygtig
hed. Naar en Karpedam bringer 
et aarligt Udhytte af 60-80 Pund 
Karpekød, saa kan vi indsætte 60 
-80 Stkr. ensommers Karper, for 
at de hver kan blive 1 Pd. væg
tige. Skal de kun være 1/2 Pund 
vægtige, saa kan der indsættes 
120-160 Stkr. Eller med andre 
Ord: ved Drift med ensommers 
Karper kan der tages to til fire 
Gange saa stor en Mængde end 
ved Besættelse med tosommers 
Karper. 

En blan det Bes ætning med 
en- og tosommers Karper i samme 
Dam vil ofte være hensigtsmæssig; 
da de smaa ensommers Karper 
derefter kan udnytte de flade 
Damrande, som ikke mere er op
naaeligt af de store tosommers 
Karper. Besætningen maa vælges 
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overensstemmende hermed. Eks
empel: En Karpedambruger be
sidder to middelgode Damme hver 
paa to Dagværk, Aarsudbyttet er 
anslaaet til 80 Pd. pr. Dagværk, 
altsaa tilsammen 320 Pund. Hvor 
mange ensommers Karper maa 
han opdrætte aarligt for altid selv 
at kunne levere sine tosommers 
Karper? 

Da hans tosommers Karper skal 
lægge 2. Pd. og hans ensommers 
1 Pd. til, saa behøver han 320 : 3 
= 107 ensommers Karper, som 
han tilligemed 107 tosommers 
Karper fordeler ligeligt paa begge 
Fiskedamme. Paa den Maade har 
han hvert Efteraar en Produktion 
af 107 tresommers Spisekarper til 
en samlet Vægt paa 320 Pd., som 
han kan sælge, saa vel som af 
107 tosommers Karpesættefisk af 
en samlet Vægt paa 107 Pd., som 
han igen kan indsætte i sin Dam 
ved Siden af 107 nykøbte ensom
mers Karper. 

Den sidste Driftsmetode har vel 
forskellige Fordele, men den er 
ikke at anbefale for Smaadambrug, 
da den ikke er simpel nok og 
desuden er forbunden med mere 
eller mindre Risiko. For Land
brugeren er for det meste Besæt
telse af hans Damme med tosom
mers Karper raadeligst. 

(AUg. Fisch. Zeit.) 

fluad er der udrettet? 
-0-

For to Aar siden indeholdt dette 
Blad begejstrede Artikler i Anled
ning af den vedtagne Ferskvands
fiskerilov, som man ventede skulde 
give Stødet til, at Fiskeriet i vore 

Aaer og Søer i høj Grad skulde 
forbedres, saa det kunde blive en 
virkelig stor Indtægtskilde for 
Landet, men især blive af aller
største Betydning for Ferskvands
fiskeren. 

For Landets Økonomi' kunde 
Fersk-, lige~aavel som Saltvands
Fiskeriet, være en Faktor, som 
ikke burde overses. Da Forhand
lingen af Fisken er spredt paa 
saa mange Hænder, er det næsten 
umuligt at faa nogen samlet Op
gørelse over, hvad Fiskeriet egent
lig bringer. De fleste anser tem
melig sikkert Ferskvandsfiskeriet, 
som det nu er, for betydningsløst. 
Men selvom Indtægten deraf kun 
er en lille Procentdel af, hvad den 
burde være, saa er dog denne An
tagelse fejlagtig. - Udbyttet af 
Ferskvandsfiskeriet glimrer ganske 
vist ikke med de store Tal, men 
saa er det til Gengæld væsentlig 
ren Indtægt, og ikke saaledes som 
ved Eksporten af Landbrugspro
dukter, hvor Størsteparten af Pen
gene, der indkommer ved Smør
og FJæskesalget, medgaar til Be
taling af de indførte Foder
stoffer. 

I andre Lande har man ogsaa 
indset dette Fiskeris Betydning og 
støttet denne Erhvervsgren paa 
mange Maader; men hvordan er 
Forholdene hos os? Nu, da saa 
lang Tid er gaaet, kunde det 
maaske være paa Tide at faa op
klaret, hvad Loven har bragt. I 
Løbet af to Aar kan der udrettes 
meget, men ogsaa glemm~s en 
Del af, hvad der burde huskes. 
Jeg skal derfor citere sidste Del 
af en Redaktionsartikel i dette 
Blad for 1. Juli 1907. Den var 
saalydende: 
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"Skal der imidlertid komme no
gen Fart i Udviklingen, da maa 
der, saa vidt muligt, dannes Fi
skeri-Regulativer ved vore offent
lige Vande i saa stor Udstrækning, 
som det lader sig gøre. Det vilde 
være af stor Interesse og Betyd
ning, om særlig dette Blads Læ
sere blev holdt e a jour med Ud
viklingen eller _ med de Forsøg, 
der hist og her gøres derfor, og 
vi anmoder derfor om, at de 
Mænd, som staar i Spidsen for 
saadant Arbejde, eller andre in
teresserede, vil give Meddelelse 
herom i Ferskvandsfiskeribladet. " 

Disse Ord syntes jeg den Gang, 
saavel som nu, var udmærkede og 
burde efterfølges. Særlig ønske
ligt vilde det være, om "Forenin
gen" fremkom med en Redegø
relse om, hvad der er gjort for at 
fremme Punkt 1 i Programmet, 
og' hvilke Resultater, der er op
naaede med Hensyn til "Beskyt
telse af Laks og Havørreders Op
gang osv.". Forhaabentlig maa vi 
paa den nu forestaaende Ge
neralforsamling vente en Ud
talelse herom. 

Naar det paa Generalforsamlin
gen er blevet oplyst, hvad For
eningen har udrettet i denne Sag, 
tror jeg, de interesserede i korte 
Artikler bør udtale sig, saa vi 
menige Medlemmer faar at se, 
hvor vidt vi er komne med denne 
Sag. Lad os vide, om de Tak
sigelser, som for to Aar siden var 
saa rigelige, var berettigede eller 
ikke! 

Pioner. 

Blandede Jtteddelelser. 
-0-

Kontrolassistenter. I Landbru
get, skriver "H." i "Fisch.-Zeit." 
Nr. 23 d. A., har man allerede i 
adskillige Aar indført en ny Klasse 
rejsende Bestillingsmænd, nemlig 
K o n t r o I a s s i s t e n t e r n e. Disse 
Herrers Hovedfunktion er Opstil
lingen af en rationel Foderordning, 
Tilsyn med Fodringen og den in
dividuelle Udbytning af Foderet 
(Kød, Mælk). Saadanne Vandre
kontrolassistenter kunde jeg ønske 
for vore Dambrug. De skulde 
overtage den grundige videnskabe
lige Kontrol af den meget optagne 
Driftsleders Damme, f. Eks. Plank
tondannelsen ved rigtig Gøden af 
Vandet, Beregningen og Sammen
stillingen af Foderet, Fordøjelses
kontrollen, Foderudbyttekontrollen, 
Prøvefiskning, Vandundersøgelser, 
Dambogføring osv. Landbruget 
er nutildags blevet en Videnskab, 
der forlanger helt og holdent Ar
bejde af dets Folk, dersom de 
ikke vil gaa nedenom og hjem. 
Til helt og holdent Arbejde hører 
nu netop i Landbruget Kontrollen 
af selv de mindste Smaating og 
U dforskning af Grundene, hvorfor 
en Sag m a a være saaledes og 
ikke anderledes; men dertil hører 
da nn ede og sam vi t tig h eds
f u l d e Hjælpere. Det var en For
skole for vore unge, naturviden
skabeligt Lærde osv. efter endt 
Universitetsstudium eller ogsaa til 
Studium under Sommerkampagnen. 
Betalingen burde beregnes efter 
Vandfladen. Selvom en saadan 
Herre ogsaa kun kunde opnaa, at 
der af en »Morgen" Vand kunde 
produceres 10 Pd. Fiskekød mere 
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end hidtil, saa vilde han dog der
ved gøre sig og andre betalt. -
Frederik d. Store sagde: Hvo der 
kan faa to Kornstraa til at frem
vokse der, hvor der hidtil kun 
voksede et, han er mig mere værd 
end et Dusin Penneslikkere I -

* 
Danmarks Udførsel af Aal og 

Ørredfisk til Tyskland. I "Fisch.
Zeitung" for 29. Maj d. A. findes 
en Artikel om Fiskeimport,hvori 

~ der bl. a. meddeles, at den samt
lige Indførsel i Tyskland i 1908 
af levende K a r p e r kun har væ
ret ringe; derimod har den samt
lige Indførsel af andre levende 
Ferskvandsfisk vist en be
tydelig Stigning, nemlig omtrent 
25 pCt. 

I sidste var følgende Lande over
vejende delagtige: Danmark (med 
Aal og Ørredfisk), Nederlandene 
(Suder) og Sverrig (Aal). 

• 
Fiskemarkedet for levende Fersk

vandsfisk i Ugen til 5. Juni. Om 
dette skriver "H." i "Fisch.-Zeit.": 
"Endskønt Vejret var godt, baade 
for Handlende og Fiskere, opnaaede 
Markedet kun en Middelstilling ; 
kun enkelte af Publikums Ynd
lingsfisk blev betalt med høje Pri
ser. G e d d e 1,27 Mk. Bare vore 
Fiskere var at formaa til at kaste 
sig mere over kunstig Geddeavl, 
det er praktisk og fører til mere 
end disse Forsøg frem og tilbage 
med alle mulige andre Fisk. For
eningerne skulde afkøbe den stræb
somme Fisker hans Geddeyngel 
til høj Pris og straks skænke ham 
dem igen, idet man satte den i 
hans Sø; det fremmer Sagen, be
lærer Manden og hæver ham 
driftslig. - K a r p e r betaltes med 

indtil 1,10 Mk. Lever Karper 
nu! Karudser var i smukke 
Varer paa Markedet og opnaaede 
1,06 Mk. Paa vore fædrene Ejen
domme blev i sin Tid Svinene fo
drede med Karudser, fordi man 
den Gang i østprøjsen ikke kunde . 
afsætte denne Fiskeart. - Ispak
kede Fisk: Laksforeller (saa 
længe de ikke har noget andet 
Navn, maa jeg ogsaa kalde dem 
saaledes) betaltes med 1,57 Mark. 
I østen har Tilførslen i den sidste 
Tid været utilstrækkelig, navnlig 
savnedes de s aakal dte Portions
suder. Friske, gode, førsteklasses 
Varer finder overalt villige Købere 
til gode Priser. 

* 
Postforsendelse af Aaleyngel. 

Under "Brevkasse" i "Fisch.-Zeit." 
spørges der: 

"Kan De -give mig en Beskri
velse af Postforsendelseskasser for 
Aaleyngel og eventuelt et Sted, 
hvor man kan faa saadanne?" 

S v a r: Postforsendelse af Aale
yngel iværksættes forholdsvis sim
pelt og bereder langt fra ikke den 
Vanskelighed som Forsendelse af 
Aalesættefisk. Er Aaleynglen 
i god Forfatning, saa volder 
dens Forsendelse næppe nogen 
som helst Vanskelighed. Man be
nytter dertil Postkasser, som hist 
og her er gennemhullede, for at 
der kan tilføres Dyrene Luft. I 
Kasserne anbringer man fugtet 
Mos eller Vandplanter, f. Eks. 
Vandaks, og hertil Smaaaalene. 
Ved lang Forsendelse og varmt 
Vejr er det fordelagtigt, naar der 
allerførst paa Planterne er anbragt 
et hullet Laag, hvorpaa der læg
ges Is, og derefter først det egent
lige Trælaag. Men i dette Tilfælde 
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er det ogsaa hensigtsmæssigt at 
anbringe en dobbelt Bund, i hvil
ken man kommer Savspaaner til 
Opsugning af det smeltede Vand. 
Naar det drejer sig om en kortere 
Transport, og der kan udsøges en 
kølig Dag dertil, saa er en simpel 
Kasse tilstrækkelig. 

* 
De, der skummer Fløden. For

eningen for tyske F i s k e h a n d
l e r e holdt Generalforsamling i 
Breslau den 5. og 6. Juni 1909. 

I Følge Dagsordenen blev der 
paa Mødet bl. a. forhandlet om 
Stillingen til Toldspørgsmaalet og 
om den øjeblikkelige Stilling paa 
Markedet for levende Fisk. Efter 
endt Generalforsamling bødes der 
paa Frokost til 3 Mk. og om Af
tenen paa Diner til 6 Mark. 

Mandag den 7. Juni var der 
U dflugt til Riesengebirge. Møde
sted: 1. Kl.s Ventesal paa Frei
burger Banegaard. Pris for Del
tagelse i Udflugten i 2 Dage ca. 
30 Mk., i alle 3 Dage ca. 40 Mk. 

(1<Jfter Deuts. Fisch .• Zeit.) 

* 
Fra Fiskerikongressen i Wa

shington den 22.-25. September 
1908. I Anledning af Kongressen 
havde en Del Institutioner, For
eninger og private Personer be
vilget Pengemidler som Belønning 
for det bedste Svar paa visse 
Spørgsmaal. - Af Prisopgaverne 
skal vi nævne nogle enkelte til
ligemed N avnet paa de Personer, 
som Prisen tilkendtes. 

Af United States Bureau 
af Fish eries, Washington, D. C.: 

For en Beskrivelse af det ny t
tigste nye Original princip, Metode 
eller Apparat, som er anvendelig 
ved Fh:ikekultur eller Transport af 

levende Fisk. 200 Dollars. Til
kendtes Dr. A. D. M e a d, Provi
dence, R. I. 

Af Wo l v e r i n e F i s h C o m
p an y, Detroit: 

For det bedste Forslag til Be
fordring af Heltens Forøgning i 
de store Søer. 100 Dollars. Til
kendtes Prof. Jakob Reighard, 
Ann Arbor, Mich. 

Af Dr. F. M. Johnson, Bo
ston: 

For den bedste sammenlignende 
Fremstilling af Værdien af for
skellige Slags Fødeemner for unge 
laksartede Fisk, særlig med Hen
syn til Billighed og Tilgængelig
hed. 150 Dollars. - Tilkendtes 
Hr. Charles G. Atkins, Craig 
Brook, Me. 

* 
Om ·"Deutsche Seeflscherei- Ve

reins" Generalforsamling, som er 
afholdt for faa Dage siden, skri
ver uH." i "Fisch.-Zeit.": 

"Man bevilger i denne Forening 
Medlemmerne rentefrie Laan paa 
indtil 8000 Mark, man skaffer Fi
skerne Lærlinge fra 5tatslige For
sørgeisesanstalter, man skaffer Fi
skeriskoler, DIan skaQer Forsik
ringskasser for Fartøjer osv. og 
last not least: Indenrigsministeriet 
giver 40,000 Mark. Søster Fersk
vandsfiskeri staar udenfor Døren 
og græder; til Beroligelse skæn
ker man hende .. Schwarybarsche 
und Zwergwelse". - Med andre 
Ord: Ferskvandsfiskeriet er der 
som her Stifbarn. 

* 
"Svensk a Fiskaretorbundet" har 

i det for1øbne Aar faaet en særlig 
stor Øgning i sit Medlemsantal. 
Af Aarsberetningen fremgaar det, 
at "Forbundet" i Februar 1899 
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havde 525 Medlemmer. I 1907 
var Antallet 607, og i 1908 var 
der omtrent 960 Medlemmer. 

For at komme i nærmere og 
bedre Berøring med forskellige 
Egne af Landet har Styrelsen ud
nævnt flere Personer til Forenin
gens Ombudsmænd. Dels af disse, 
dels af ældre Ombud har 60 St. 
erklæret ~ig villige til at paatage 
sig Ombudskabet. 

Foreningens Organ i den perio
diske Presse er ~Svensk Fiskeri
tidsskrift" . Fiskeriintendant. Dr. 
Thorsten Ekman, har siden 1907 
været Redaktør af Tidsskriftet. 
Til dets Udgivelse er der i 1908 
modtaget et Statsbidrag paa 1200 
Kr. Der er søgt om at faa et 
lige saa stort Beløb i Understøt
telse for indeværende Aar .. 

(Efter Sv. Fiskeritidsskrift.) 

* 
Overførelse af engelsk Aaleyngel 

i tyske Vande. Deutsche Fische
reivereins anden engelske Ekspe
dition har haft et glædeligt U d
fald, navnlig i teknisk Henseende. 
Det lykkedes Foreningens Kom
mission at overføre til Hamborg i 
tre forskellige Transporter 11/ 2 

Million Stkr. Aaleyngel med et 
gennemsnitligt Tab af kun 5 pCt. 
Den mest vellykkede Transport -
ledet af Hr. Fiskeridirektør L li b
b e r t havde endog kun et Tab 
af 1/2 pCt., et Udfald, der er saa 
meget glædeligere, som Vejrliget 
ved denne saavel som ved begge 
de andre Transporter paa ingen 
Maade var gunstigt. Temperatu
ren var under de 34 Timers Sø
fart, navnlig om Natten, meget 
lav og nærmede sig ved kolde 
0st- og Nordostvinde til Fryse
punktet. Desuagtet lykkedes det 

ved den yderligere overordentligt 
fuldkommengjorte Behandlingsme
tode at overføre Aaleynglen uden 
noget nævneværdigt Tab til Ham
borg. Aaleynglen blev, ligesom 
tidligere, anbragte i Beholder i 
St. Pauli-Fischhalle, hvor den har 
staaet sig godt, og i Løbet af 'de 
næste Dage blev den gennem den 
hamburgske Fiskeridirektion for
sendt til Indlandet. Videreforsen
delsens U dfald er endnu glæde
ligere end af den fra første Eks
pedition indvundne Aaleyngel. Der 
foreligger nu Beretning om Trans
porten af noget over 1 Million 
Stkr. Aaleyngel. Samtlige Aal er 
ankommen til Indlande i upaa
klagelig Forfatning. Det højeste 
Tab, der er forekommen her, an
drog 1 pet.; men saare mange 
Sendinger er indtrufne med et Tab 
af kun 1110 pCt. og derunder. 
Dermed turde Forsendelsesmeto
dens Brugbarhed betragtes at være 
godtgjort. Desværre var Fangsten 
i England igen denne Gang for
holdsmæssig ringe som Følge af 
det meget kolde· og ugunstige 
Vejrlig. Der bliver derfor over
vejet, om der endnu skal fore
tages en tredie Ekspedition. 

* 
Lærestol for Fiskeribiologi l 

lIamborg paatænkes i Fl. "Deuts. 
;Fisch.-Zeit." oprettet for først og 
fremmest at efterforske Fiskenes 
Livsforhold i Elbens Flodgebet, 
dens Munding og tilhørende Kyst
gebeter. Det gælder her om at 
udfylde et fra videnskabeligt og 
praktisk Synspunkt lige tungt følt 
Savn, da Helgo land og den inter
nationale Kommission alene er be
skæftiget med Havets Biologi, 
Mliggelsee alene med Indlands-
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vandenes. Men netop Overgangs
gebetet mellem Hav- og Fersk
vand, saaledes som de store Flod
mundinger fremstiller det, er af 
højeste Betydning for Fiskenes 
Biologi og dermed ogsaa for en 
rationel Fiskeridrift. Først naar 
her er løst en Række grundlæg
gende Spørgsmaal, tør man haabe 
at skaffe formaalstjenlige Fiskeri
love og at kunne lede U dnytningen 
af Fiskevandet i rationelle Baner. 

* 
Priserne paa Opdrætsvarer, skri

ves der under "Der Fisehmarkt" i 
"Fiseh.-Zeit." for 15. Maj, er gaaet 
endnu højere i Vejret ; Udlandet 
skummer nutildags Fløden. Men 
dette maa ogsaa kun naa et be
stemt Omfang for ikke at virke 
fordærveligt de følgende Aar. 
Hvo, der har noget at sælge, ved 
ikke, hvad han skal forlange for 
det, og hvo der maa købe, skri· 
ver og telegraferer ofte forgæves 
baade her og der. '- Højeste Pris 
paa levende Gedder var 106 Pf. 
pr. Pd., for helt store Gedder kun 
41 PI. - "Berliner Husfruen ", 
skriver Meddeleren, " ved ikke, 
hvad hun skal gøre ved saadan 
en stor Gedde, og dog smager 
den, spækket med Flæsk og med 
Flødesauce, . ganske fortrinligt. -
Det er lidet kendt, at det navnlig 
er Gedden, der ved dens Nydelse 
frembringer hin vidunderlige Tørst, 
som allerede Cassiodor skattede, 
og som vi karakteriserer i det 
simple Ordsprog: "Fisken vil 
svømme". 

1iskemarkedet. 
-0-

København, 2!!. Maj til ~ .• runi. 
Aal 35-66 Øre pr. Pd. 
Laks 50-100 

40-60 
20-80 

Gedde 
Aborre 
Krebs. 300-500 ø. pr. 100 Stk. 

B e r li n, 1. -5. .r nnL 
(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, 
Gedde, st., mellst., 
Gedde, smaa, 
Sandart, mat, 
Suder 
Suder, store, 
Suder, store, mellet., 
Suder, smaa mellst., 
Suder, usort., 
Brasen 
Aal, store, 
Aal, store, mellet., 
AaI, mellst., 
AaI. smaa, 
AaI, gmaa, melIst., 
Aal, usort., 
Karudse 
Karudser, smaa, 
Karper. 
Karpe, 10-20'er, 

70-100 Pf. pr. Pd. 
60 

72-82 -
103-110 -
70-81 -
72-139 -
79-121 -

98 
105-115 -
101-116 -
57-62 -
99-111 -

105-120 -
100-118 -
70-80 -
79-106 -
90-106 -
61-85 
50-67 

90 
115-120 -

Hamborg, 1.-5. Juni. 
Ispakkede Fisk; 

Danske Laks 115-195 Pf. pr. Pd. 
Aborrer, mellst., 27-33 
Suder, mellst., 56 
Brasen, store, 20 
Brasen, mellst., 27-36 
Brasen, smaa, 121/ 2-20 -
Gedde, store, 60-78 
Gedde, meIM., 50-92 -
Gedde, smaa, 26-77 -
Havørred, store, 107-144 
Havørred, mellet., 100-190 -
Havørred, smaa, 56-126 -
Aal, store, 96 
AaI, mellet., 63 - 100 
Aal, smaa, 26-47 

Levende Fisk: 
Suder, melIst., 123 
AaI 115 

}; 
~ 
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Indllold: Generalforsamling. - Vejled
ning til ratione1 0lTedavl. - Foreningen 
for tyske Dambrugere. Praktiske Yink 
for Begyndere i Karpedambrug. - Hvad 
er der udrettet? -- Blandede Meddelel-
ser. Fiskemarkedet. - Annoncer. 

Annoncer. 
~o~ 

Ved General
forsamlingen 

i Aarhus den 28. J uni bliver der 
Kl. 1 

Fællesspisning 
for Deltagerne a 2 Kr. pr. Kuvert. 

Der serveres med Portions
ørred med holl. Sauce, Kalve
filet med Kartofler og Grøntsager 
samt Ostepind. 

De, der ønsker at deltage i Fæl
lesspisningen, bedes sende Med
delelse derom til Bladets Kontor 
i Gjelballe inden den 23. ds. 

Udvalget. 

Krebs 
i alle Størrelser købes. 

Fiskeriet i Vamdrup. 

Min Ejendom, 
10 Minutters Gang fra Station, øn
skes s o l g t hurtigst muligt paa 
Grund af anden Ejendom& Over
tagelse. - Til Ejendommen hører 
30 Tdr. Land; deraf 41/ 2 Td. Over
rislings-Eng, 1 Td. Krat og 1/2 Td. 
Mose og '1 gode Ørreddamme 
samt et Udklækkehus. Der med
følger af Besætning: 6 Køer, 2 
Heste, 4 Svin, 10 Høns samt Avls
redskaber. Henvendelse til 

Rasmus Døller, 
Rindsholm. 

Ojneæg, Yngel og Sættefisk 
af O r r e d; Sættefisk 

af Karper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

forttonsfisk og større fisk samt 
prima tineæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r S nærmeste 

J ærnbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Brug Hedeselskabets 
Brun-Tjære 

(Montana Brun-Tjære). 

!tedeselskabets Salgsforening, 
Birkebæk pr. Herning. 

i alle Størrelser fra 

"".. Naturdamme, .... 
udelukkende opfostret ved 
levende Natur-Næring, kø
bes t il P r i s e r o v e r de 
-- sædvanlige. --

Hjælp til U dfiskning 
tilbydes. 

fiskeriet i Vamdrup. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 _ Telefon 13 

tilbyder prima Ojlleæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

ttl absolut billigste ?riser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 
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Ferskvands fis k eri
foreningens 

Generalforsamling 
afholdes Ilandag d. 28. Juni 
1909, Kl. 10 Form., i For
samlingshuset i Udstillingens 
Stationsby i Aarhus. 

Dagsorden: 
1. Beretning om Virksomheden. 
2. Fremlæggelse af Regnskabet 

til Godkendelse. 
3. Forslag til Ændring af Lo

vens § 5 (Indskrænkning af 
Antallet af Bestyrelsesmed-
lemmer). 

4. Valg af Bestyrelse. 
5. Valg af Revisorer. 
6. Foredrag. 
7. Eventuelt. P .. B. V.: 

I. A. Bie. 

11iD1~~~IiDI~~~rmrmx 

I 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 

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 Pryjve. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

Portionsørred, ........ Sydjydsk 
større 8rred,Damkultur 

Gedder Karper Spæd Karpe- le~erer som sædvanlig 
, , Yngel øjneæg, Yngel og Suder, Skaller Sættefisk af Bæk-, 

b ' leveres, naar den vente- Regnbue- og Kilde-A orrer lig i Juni Maaned frem- ørred af vore bekendte 
købes og afhentes kommer, til Moderfisk samt Sætte

fisk af Karper og Su-
med Specialvogn paa 8 Jr. pr. 1000 Jr. der til billigste Priser. 

nærmeste Jærnbane- Ønskes opfostret Yn- Portions6sk og 
station. gel, givrs gærne Til- større Spisefisk af 

Kontant Betaling. bud, og Prisen retter alle Arter købes i fast 
G. Domasehke, 

Fischhandlung, 
Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr. : 
Forellenhandel. 

sig da efter Størrelsen. Regning eller pr. Kom
mission. fiskeriet i Vamdrup. P. Hansen, 

Telefon Nr. 26. Aakjærdal. 
P. Jørgensen, 

.. ~.. Kildeværk. 
~ Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i "KOlding Folkeblad"! :Bogtrykkeri, Kolding. 
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Indmeldelse i 19,000 Pd. Aal for Udgang (med 
,,1erskvandsnskeriforenlngen" Strømmen). Udgang begyndte i 

sker til Kontoret Maj Maaned og sluttede i Sep-
eller et Medlem af Bestyrelsen. tember. H. v. Deurs meddelte 
Aarskontingent 4 Kr., Medle~s- mig, at der i Maj og Juni for-

bladet gratis tilsendt. uden større Aal ogsaa gik mange 
Aarsabonnement paa Bladet paa 5-6 Tommer ud med Strøm-

kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

men. Denne Meddelelse bekræf
ter han med Underskrift. Disse 
Smaaaal kastes naturligvis i Van
det igen. - Da nu Videnskaben 

"ii11i1l1'ii1ii""""'y.iit.~.Y.~ii'/;iliYliifYi~~ har fastslaaet, at d e m i n d s t e 
Blan kaal (nemlig Hannerne) har 
en Længde fra 11-19 Tommer, 
og at Hunnerne som blanke naar 
en Længde fra 20-30 Tommer, 
saa følger heraf, at alle Aal under 
de nævnte Længder er gule AaI, 
som er FæUesbenævnelsen for 
vore Aal i Vækstperioden fra 
Glasaalsalderen til den voksne Al
der (blanke Aal). 

Den gule Aals Vandringer i vore 
ferske Vande og i Brakvand. 

-0-

Fra Gudenaaen og Randers Fjord. 

Da Gudenaaen er saa stor i Ud
strækning, og da den tillige staar 
i Forbindelse med mange ret be
tydelige Søer (Silkeborgsøerne), 
saa forstaar man, at Aalefiskeriet 
der er af gammel Dato, og at det 
er rationelt anlagt. Man opfanger 
Aalen under dens Vandringer, en
ten fanger man dem i Aalekister, 
(Aalegaarde) eller i Aaleruser. En 
af de ældste og betydeligste Aale
gaarde findes ved Ry Mølle, Fa
brikken "Glentholm", som ejes af 

Foruden Ry Mølle er der og
saa andre Steder ved Gudenaaen, 
hvor der fanges mange gule Aal. 
I Resenbro, som ligger imellem 
Silkeborg og Langaa (1 Mil fra 
Silkeborg) fik jeg hos Gaardejer 
og Kromand Sørensen Underskrift 
paa det samme og tillige paa, at 
der gaar Smaaaal op i Eftersom
meren. Da nu Resenbro ligger 
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13 Mil, og Ry Mølle ca. 16 Mil 
fra Gudenaaens Udløb i Randers 
Fjord, saa kan man vist ikke læn
gere paastaa, at de gule Aals 
Vandringer kun foregaar i Aaer
nes nedre Løb. Altsaa vil disse 
S m a a a a l (ogsaa større Aal) paa 
denne Aarstid udefter. Ejeren 
af det priviligerede Aalefiskeri i 
Resenbro gav Underskrift paa, at 
disse Smaaaal (fra 4-5 Tommer 
og opefter) i Juni Maaned gik ud 
i saa store Mængder, at de i An
tal var langt flere end de større 
Aal. -

Som Loven paabyder, skal der 
være Aaletrapper ude om For
aaret i den Tid, Glasaalen gaar 
op. Mange Steder mangler disse 
Trapper endnu, saa det er umu
ligt for de smaa Aalefaringer eller 
Glasaal at komme frem. Ved 
"GlentholIri." er disse Aaletrapper 
imidlertid fremme i den Tid, Glas
aalen gaar ind. Ved Papirfabrik
ken i Silkeborg er der ikke min
dre end 8 Aaletrapper, saa der 
har man gjort alt for at fremme 
Glasaalens Opgang. 

En Model af Aaletrappen og af 
hele Aalegaardsanlæget i .. Glent
holm" er sendt til Udstillingen i 
Aarhus. - Fra Resenbro er der 
sendt Aal til Udstillingen. 

Den 18 .• Juni 1909. 

P. Chr. Knudsen. 

J(ogle Jagttageiser ouer Aalen. 
Af Br. Dieszuel', FiskeriLestyrer. 

-0---'-

Det kunde maaske interessere 
Læserne at høre nogle af mig 
selv gjorte Erfaringer og Iagtta
gelser med Hensyn til Aalen. 

En mig bekendt Fiskeavler, der 
samtidig gav sig af med Avl af 
Sirfisk, forskrev 750 Stkr. Montee, 
som han satte i en 1/2 Morgen 
stor og 1 M. dyb Sump, der var 
stærkt besat med Damsiv, Star og 
Skavgræs. Sumpens Grund var 
tragtformig, altsaa fladt udløbende 
fra Bredden. Dyndbelægningen 
androg ca. 30 Ctm. 

- Faunaen fremstillede en stor 
Mængde Cyclops, færre Daphnier. 
Libellelarver og Vandtæger fore
fandtes i uhyre Mængde, ligesaa 
var der ogsaa et stort Antal 
HesteiglE~r, Fiskeigler og' Vand
kalve. En lille Procentdel bestod 
af Snegle, nemlig Valvata og 
Plariorbis. Tudser og grønne Frøer 
var der rigeligt af. 

Sneglene og Løgtudserne er 
fuldstændigt udryddede af Aalen. 
Løgtudser fortæres kun af Aalene, 
hvorover man egentlig maa undre 
sig, da Fiskene sædvanligt afskyer 
Tudsearter og disses Larver. 

Af den. grønne Frø forefandt 
man ofte Invalider, der for det 

. meste manglede et Ben, saa at 
man her maatte antage, at Tabet 
af dette hidrørte fra Aalene. 

Endelig husede Dammen rige
ligt Chironomus-Larver. 

Jeg har gjort følgende meget 
interessante Iagttagelse: 

Jeg satte 10 Stkr. Montee i et 
Akvarium og dertil en Masse 
Fiskeigler. Næste Morgen viste 
den forbavsende Kendsgerning 
sig, at samtlige Fiskeigler var 
forsvundne. Paa Monteerne var 
dog intet at finde. Jeg indsatte 
atter en Mængde Fiskeigler, og 
næste Morgen var atter ingen 
Fiskeigle mere at se. Nu ind
satte jeg for tredje Gang Fiske-
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igler og foresatte mig om Dagen 
at overbevise mig om, hvordan 
de forsvandt. J eg satte mig i et 
Hjørne af Værelset, hvorfra jeg 
kunde iagttage, hvad der gik for 
sig i Akvariet. Jeg saa nu, hvor
ledes Monteerne tog den ene Igle 
efter den anden. 

Disse Monteer havde i Midten 
af September opnaaet en Længde 
af 20 til 30 Ctm. Fire af mig ved 
U dfiskningen aabnede Aal havde 
i Maven Libellelarver, Hesteigler, 
Snegle, Vandkalve, Chironomus
Larver og forskellige andre. 

Ikke en eneste Aal var besat af 
Fiskeigler. 

J eg forestiller mig det nu saa
ledes, at Fiskeiglen ikke saa hur
tigt kan suge sig fast paa Grund 
af det stærke Slimlag hos Aalen. 
Er dette en Gang sket, saa stry
ger Aalen, naarden gaar gennem 
Dyndet, meget let sin Plageaand 
af igen. 

Tilstedeværelsen af de mange 
Cyclops maa mægtig have frem
skyndet Monteens Vækst. Heller 
ikke har jeg endnu fundet, at 
Aalen har ødelagt saa meget Rø
verpak. Men ganske interessant 
er det, at Monteen saa graadigt 
efter!)træber Fiskeiglen. 

Indtil nu er med et rundt Tal 
400 Stkr. af ovennævnte Størrelse 
udfangede. 

Hvad der endnu forefindes i 
Sumpen, lader sig for Tiden ikke 
sige. Fangsten fortsættes! U dbyt
tet er at betegne som storartet. 

: Dammen er en paa . en Mark 
liggende, forsømt Sump, der om 
Foraaret stemmes op ved Sne
smeltningen og om Sommeren lidt 
efter lidt gaar tilbage til en Vand
stand paa 30 Ctm. 

Forrige Efteraar lod Forpagteren 
lægge et Drænsrør fra en ubetyde
lig Kilde til denne Dam, hvorved 
Vandstandens Sænkning dette Aar 
vil undgaas. 

(Fisch. Zeit.) 

6m Virkningen af Qamkonserue
ringsmidler. 

-0-

Hr. Vilh el m Bj ørk har paa 
den sydsverrigske Fiskeriforsøgs
anstalt i Aneboda siden 1907 
anstillet en Række af indgaaende 
Undersøgelser over Virkningen af 
de der brugelige Midler til Kon
servering af Fiskenet mod For
raadnelse osv., over hvilke han i 
sidste Hæfte af "Skrifter utgifna 
af sødra Sveriges Fiskeriforening" 
har afgivet Beretning, (Nr. 4, 1909). 
Det drejer sig i Hovedsagen om 
en Sammenligning mellem det ny 
svenske Præparat " Waiwai " paa 
den ene Side og Barkafkogning 
og Linolie paa den anden Side. 
Katechu og Karbolineum blev des
værre ikke dragne· frem til Sam
menligning. 

Upræparerede Garns Holdbar
hed i Vand aftager som bekendt 
rask, paa Grund af de lavere Or
ganismers Indvirkning, navnlig 
Bakterier og Svampe, og desto 
hurtigere, jo varmere Vandet er, 
og jl! mindre rene Redskaberne 
bliver holdt. 

Til Ruser, der jo i Reglen skal 
bevare deres Form, anvendes og
saa i Sverrig ofte Tjære; dog er
stattes denne i mange Egne af 
den dyrere Linolie, fordi Olien er 
virksommere for Varigheden. 

"Waiwai" bestaar af en Opløs
ning af Garvesyre, som er blandet 
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med Bestanddele af Tjære, navn- en Krog og forneden paahængt 
lig Phenolstoffer og Formalin. - en Vægtskaal, som derefter efter
Man anvender to forskellige Op- haanden blev altid stærkere be
løsninger, den første bliver omtr. I byrdet, hver Gang med en øg
fortyndet med det firdobbelte ning paa 100 Gram, indtil Net
Vand; deri bliver Nettet en halv værket revnede. Følgende Tabel
Time for derefter at tørres hur- ler viser Forskellen paa Rusegarn, 
tigt. Derefter kommer det i den som i 50 Dage (30. Oktober til 
anden Opløsning, til hvilken der 19. December) og i 120 Dage (30. 
er tilsat 9 Gange saa meget Vand; Oktober til 1. Marts) havde ligget 
heri bliver Nettet Natten over og i Havvand, 80 Dage (31. August 
derefter tørret gennem flere Dage. til 20. November) og 102 Dage 

Holdbarheden blev, efter at Net- (30. September til 12. Januar) i 
værket havde ligget i Vand en Ferskvand. 
vis Tid, bestemt paa den Maade, - Kilogramtallet viser Byrden, 
at Netværket blev ophængt paa Netværket kunde udholde: 

Upræpareret 
Med Barkafkog 
Med "W aiwai" 
Med Linolie 

Upræpareret 
Med Barkafkog 
Med" Waiwai" 
Med Linolie 

I Saltvand: 
50 Dage: 

Rusegarn Sildegarn 

4'9 8'0 
5'5 10'0 
9,0 11,v 
8'5 10'5 

I Ferskvand: 
80 Dage: 

Rusegarn Sildegarn 

0'6 1'9 
2,o 4'5 
5,0 6,s 

over 5'3 12,5 

120 Dage: 
Rusegarn Sildegarn 

O,!! 0'8 
0'2 1,o 
l,s 1'5 
4'5 7,0 

102 Dage: 
Rusegarn Sildegarn 

0,0 O's 
, 1'1 1'6 

4'8 5'7 
over 5,a 10'5 

Efter dette egner Linolie sig ,-Xogekursus for ferskvandsfisk. 
bedst for stive Ruser, medens , 
Waiwaipræparatet viser næsten -0-

lige saa godt Resultat og derfor Som vi allerede har meddelt 
er at foretrække til bløde Net. indretter "der Deutsche Seefiske-

Da Fiskeredskabers Holdbarhed rej-Verein" i dette Foraar gratis 
ogsaa har stor Betydning for Ud- Havfisk.."Kogekursus. Hver Aften 
byttet af vort Ferskvandsfiskeri kan besøges for sig. Heraf skulde 
- navnlig i vore Søer - skal vi ogsaa "Deutsche Fischerei-Verein" 
i et senere Nr. optage en Artikel og Provincial- Foreningerne tage 
af Hr. Gotfred Larsen efter Notits; thi ikke alene angaaende 
"Dansk Fiskeritidende" . Tilberedningen, men ogsaa i Fiske-

nes Behandling hersker der blandt 
Fruerne. af lavere og mellemste 
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Stand et forskrækkeligt Ukend-
- skab; ogsaa Fiskevarekendskab 

savner disse Fruer. Enhver ved 
vel, hvordan et godt Stykke Kød, 
som de køber hos en Slagter, skal 
se ud; men de ved ikke, hvor
ledes en god, til menneskelig Næ
ring godt egnet Fisk, skal se ud, 
navnlig om en saadan er fordær
vet eller frisk slagtet. Og saa 
køber de ofte i dyre Domme en 
mindre værdifuld Vare, der heller 
ikke afgiver en god,· velsmagende 
Ret. - Det saa sikkert bedre ud 
for vort tyske Fiskemarked, der-

. som den tyske Husfrue beherskede 
Varekendskabet. De udenlandske, 
ofte ret tvivlsomme Fiskevarer, 
vilde da ingen Køber finde og 
dermed udgaa af Konkurrencen. 
Kun naar en Fiskeret vederkvæ
ger Familien, vil dens Gen~agelse 
oftere følge efter. Fiskekogningen 
bør danne anden Del af Kursus'et. 
Ogsaa heri hersker der Uvidenhed 
blandt Fruerne. Mangen Gang 
bHver nemlig i Haandværkerkredse 
og paa Landet Fisken simpelthen 
afkogt, den værdifulde Suppe bort
kast~t og den tørre Fisk spist 
med Kartofler til. Vilde man an
vende de Penge, der udgives til 
andre, hidtil lidet rentegivende 
Flodfiskeformeringer, til Folkeun
dervisning, saa vilde efter min 
Anskuelse det tyske Fiskeri og 
Fiskehandelen i det mindste være 
lige saa godt tjente dermed. 
Fiskeriforeningernes Vandrelærere 
skulde da i denne Hensigt holde 
Foredrag for Folkeskolelærerne, 
og disse sidste skulde saa bi
bringe Folket det herved erhver
vede Kendskab. Ved Hjælp af 
Folkeskolelærernes Hustruer burde 
der saa aarligt foranstaltes Fiske-

kogekursus, der skulde slutte med 
et Maaltid Fisk. Fiskekogebøger, 
der kan fremstilles for nogle faa 
Pfenninge, kunde uddeles i Koge
skplerne. 

Fiskeriforeningerne skulde se at 
faa Landbrugskamrene interesse
rede, maaske ogsaa Distrikter og 
Sogne. Med forholdsvis smaa 
Midler lader der sig her meget 
udrette. Vort Folkeskolelærervæ
sen er sikkert hurtigt vunden for 
Sagen. H. 

(Fiseh.-Zeit.) 

Blandede lIteddelelser. 
-0-

Aaleyngel. I Neu-Harlinger
s i e l, en af de Stationer, som Deut
sche Seefischerei-Verein har ind
rettet ved Nordsøkysten til Iagt
tagelse og Fangst af den opvan
drende Aaleyngel, har man alle
rede iagttaget store Mængder af 
Aaleyngel og derfra indtil nu for
sendt 169,000 Stkr. Den Branden
burgske Fiskeriforening har alene 
bestilt 200,000 Stkr. 

Den Biologiske Forsøgsstation i 
Miinchen har modtaget 5000 Stkr. 
Aaleyngel. Sendingen er indtruf
fen dertil uden nævneværdigt Tab. 
Hvad disse Aals Udvikling angaar, 
da . staar de i Størrelse gennem
snitlig under den fra England for
skrevne Aaleyngel; ogsaa. den 
ringe Grad af Pigmentering taler 
for, at de i Udvikling staar tilbage 
for den engelske. 

(Efter AUg. Fisch.-Zeit.) 

* 
Om Kulsyrens Skadelighed for 

Fisk har Dr. Hans Reusz, vi· 
denskabeligt Medlem af den Kgl. 
Bayer. Biologiske Forsøgsstation i 
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Mfinchen, foretaget flere Forsøg. 
Fremgangsmaaden ved og Udfal
det af disse Forsøg har han for
nylig offentliggj ort i A Il g e m e i n e 
Fischerei-Zeitung. Hans For
søg har vist, at naar Vandet inde
holder for megen Kulsyre, dør Fi
skene af Kulsyreforgiftning. 
Som bekendt dør Fiskene ved 
Kvælning, naar Vandet er for 
iltfattig. Om Kendetegnet paa 
disse to Dødsmaader skriver Dr. 
Reusz: "Det er værd at lægge 
Mærke til, at G æ Il e l a a g e n e 
efter Døden (ved Kulsyrefor
giftning) ligger fast til Krop
p e n. Da som bekendt Gællelaa
gene hos de paa Grund af Ilt
mangel kvalte Fisk staar langt ud 
fra Kroppen, . saa er heri givet et 
Kendetegn til at afgøre Spørgs
maalet, om en Fisk, der er død i 
Vand, er gaaet til Grunde ved 
Kulsyreforgiftning eller af Ilt
mangel. 

* 
Om den biologiske Metode til 

Rensning af Afløbsvand siger Dr. 
N e r e s h e j m e r bl. a. i et Fore
drag: 

"Den nyeste Renselsesmetode er 
Rensning af Afløbsvandet i Damme. 
Dette er uden Sammenligning den 
mest ydedygtige og rationelleste 
af alle Metoder. Thi det er ikke, 
som man tidligere troede, det hur
tigt flydende kolde Vand, men 
netop det stillestaaende og sig 
opvarmende Damvand, der har 
den største selvrensende Kraft, 
som tydeligt giver sig til Kende i 
mange med store Mængder af 
Gødning mættede Landsbydamme. 
Som bekendt er disse Landsby
damme de bedste Karpedamme 
og viser ofte i Forhold til andre 

Damme en uhyre stor Tilvækst. 
Her bliver altsaa samtlige orga
niske Substanser, der har forure
net Vandet, allerførst omsat i de 
la~ere Dyr og Planter, af hvilke 
Dammen vrimler, og til Slut i 
Fiskekød. Og samme Middel la
der sig, som Professor Hofer i 
Mtinchen allerede flere Gange 
praktisk har vist, anvende til 
Bortryddeise af organisk Afløbs
vand, særligt· Byafløbsvand, et 
Middel, der altsaa afgjort er alle 
de andre overlegen derved, at det 
frembringer Værdier, og saaledes 
under alle Omstændigheder, i Ste
det for at koste noget, indbringer 
noget. (Donts. Fisoh. Zeit.) 

* 
Udtalelse. Som Sportsfisker har 

jeg gjort Forsøg med Ziemsens 
Bundskærer; jeg havde til Hensigt 
at fiske i en stærkt tilvokset 7 
Meter bred Bæk, hvilket var næ
sten umuligt formedelst Vandplan
ter og Græs. Med Hjælp af en 
Dreng paa modsatte Bred kunde 
jeg i Løbet af faa Minutter skære 
nogle passende Anglesteder fri 
for Planterne og havde næste 
Dag den store Glæde paa disse 
Steder at se en Fiskebestand lige 
op til Plantevæggen, som ellers 
aldrig havde været til at se. Ap
paratet var 10 Meter, vejede kun 
2 Pund og lod sig let oprulle til 
en Ring paa 25 Ctm. 

Apparatet anbefales alle Fiskere, 
som generes af stærk Plantevækst 
paa deres Medepladser. 

Købollhavn, Septbr. 1907. 

(sign.) Carl Schack v. Bt'ockclorff. 

* 
Avl af Vand lopper. (Daphnia 

pulex), ikke at forveksle med den 
langt større Tangloppe Gammarus 
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pulex, som Hovedfoder for unge 
Salmonider sker simplest i store 
Vandpøle og Lergrave. Allerførst 
bHver hele Vandfladen skyttet mod 
Solstraalerne ved et over Vandfla
den liggende Stillads med optage
lige Brætter. Ved Insektlivets Op
vaagnen i Vandet, altsaa omtrent 
fra April af, indgyder man Gød
ning, Skylle- og Spildevand til
ligemed Fjerkræskarn i Avlsbas
sinet, hvorefter Vandlopperne for
merer sig saa stærkt, at Vandet 
faar en rødlig Farve. I fornødent 
Tilfælde bliver et eller to Brætter 
løftede op og Vandlopperne ud
fangede med en Gazeketser. Dette 
saaledes avlede levende Naturfoder 
maa tilføres Salmonide-Ungfiskene 
i tilfredsstillende Mængde, og disse 
trænger hele Maaneder ikke til an
det Næringsstof. 

(Abendtztz., Leipzig.) 

Jiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København, 12.-19 .• Juni. 
35-55 Øre pr. Pd. 
50-100 
35-50 
20-30 

350-450 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 14.-19. Juni. 
Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store, 
Gedde, st., melIst., 
Gedde, mellst., 
Gedde, smaa, 
Sandart, smaa, mellst., 
Aborre 
Suu"r 
Sw}er, store, 
Brasen, mat, levende, 
Bra8en, smaa, 
AaI, store, 
AaI, store, melIst., 
AuI, melIst. 
AaI. smaa, 

83-115 Pr. pr. Pd. 
56-86 -
82-103 -
88-109 

]00-]22 
135 
77 

81-112 -
74-90 
31-6J -
4l-65. -

113-126 -
105-119 -
104-118 
61-84 -

AaI, usort., 
Karudse 
Karper 

79-109 .,..... 
67-89 
86-96 -

Hamborg, 14.-19. Juni. 
Ispakkeae Fisk: 

Dauske Laks 117 -140 Pf. pr. Pd. 
Aborrer, melIst., 28-44 
Aborre, smaa, 
Sandart, store, 
Sandart, melIst., 
Suder, store, 
Brasen, mellst., 
Brasen, smaa, 
Gedde, store, 
Gedde, menst., 
Gedde, smaa, 
Havørred, menst., 
Havørred, smaa, 
Bækørred, smaa, 
AaI, store, 
Aal, melIst., 
AaI, smaa,' 

20-40 -
121 

80-123 -
49 

201h-29 -
11-181/ Z -

34-64 
62-80 
25-70 

]01-225 
45-125 -

100 
104 

62-97 
45-72 

I nilltold: Den gule Aals Vandringer i 
vore ferske Vande og i Brakvand. -
Nogle Iagttagelser over Aalen. - Om 
Virkningen af Garnkouserveringsmidler. 
- Kogekursus for Ferskvandsfisk. -
Blandede Medqelelser. Fiskemarkedet. 
- Annoncer. 

Ziemsens 
Bundskærer 

mest fuldkomne og prak
tiske samt billigste 

Apparat til Oprensning 
af 

Damme, Søer og Vandløb. 
Enestaaende Resultater. 

HI Cl Petersen & Co., 
København B. 

Aarhus. Aalborg. Odense. 
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oJn:~gø !:g:: ;!tt~::~flSk I Brug Hedeselskabets 
af Karper og Suder samt I Brun-TI-ære 

Sætte-Kre bs sælges. 
?ortlons"sk og større fisk samt (Montana Brun-Tjære) .• 

prima 8ineæg købes. J(ede~elskabets Salgsf~ren1Ug, 
K t t B t l· d Afh t BIrkebæk pr. Hernmg. on an e a mg ve en -

ningen paa S æ l g e r s nærmeste CoXoXoXoNOX'XoXoXoNoXox.xoxox.1.1.lol.XoXoX.I.I&1 

J ærnbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. PortionsølTed, 

Fiskeriet "Aalykke" " større Ørred, 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
Karper og Suder 

tilbyder prima Ojneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

købes og afhentes paa nærmeste 
Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielsen, 
Fredericia . til absolut billigste Priser. 

Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

.... Telefon Nr. 114 ..... 

t!I!l.!l!X-x.J.r.XeX.XeX.X,XeX.X.XeX!J.X-X-X-X-X-J_I.' 

Sydjydsk Portionsørred, 
Damkultur større Ørred, 
leverer som sædvanlig 
Ojneæg, Yngel og 
Sætte8.sk af Bæk-, 
Regnbue- og Kilde
ørred af vore bekendte 
Moderfisk samt Sætte
fisk af Karper og Su
der til billigste Priser. 

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

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, 

Aborrer 
købes og afhentes 

med Specialvogn paa 
nærmeste Jærnbane

station. 
Kontant Betaling. 

G. Domaschke, 
Fischhandlung, 

Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr. : 
Forellenhandel. 

..... Jlin __ 

Ejendom, 
10 Minutters Gang fra 
Station, ønskes s o l g t 
h ur tig s t muligt paa 
Grund af anden Ejen
doms Overtagelse. -
Til Ejendommen hører 
30 Tdr. Land; deraf 
41/2 Td. Overrislings
Eng, 1 Td. Krat og 1/2 
Td. Ld. Mose - og 7 
gode Ørreddamme 
samt et Udklækkehns. 
Der medfølger af Be
sætning: 6 Køer, 2 
Heste, 4 Svin, 10 Høns 
samt Avlsredskaber. 

Henvendelse til 
Rasmus Møller, 

Rinds!tolm. 

Trykt i .Kolding Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Generalforsamlingen i Aarhus 
den 28. Juni. 

-0-

Som sædvanlig var Deltagelsen 
ikke stor. Ved Generalforsamlin
gerne faas Fornemmelsen af Uro 
og J ag fra Bestyrelsens og de 
mødtes Side. Det gælder om at 
blive færdig. Een eller flere skal 
med Toget; som Følge deraf maa 
der Fart i Sagernes Behandling. 
Ved Mødet den 28. Juni i Aarhus 
var det ikke Toget, der gjorde 
Forsamlingen febrilsk; men allige
vel kunde man høre Røster i For
samlingen: Lad os nu blive fær
dige med det! Denne Gang var 
det vist den dejlige Frokost, der 

Skuffelsen var . stor for alle de, 
som for en Gang havde ventet at 
faa Portionsørred serveret efter 
Recepten. I Stedet for serveredes 
med kogt Laks, der faldt noget 
tør i Smagen. En enkelt Deltager 
skubbede, . efter at have smagt paa 
Laksen, Tallerkenen fra sig med 
de Ord: J eg spiser ikke frossen 
Laks! Denne Fællesspisning kom 
ikke overraskende paa Restavra
tøren, og dog faldt det hele saa 
bedrøveligt ud; thi selve Opvart
ningen var ogsaa tarvelig, trods 
den ikke talrige Forsamling. 

Formanden, Hr. Bie, HobrQ, bød 
paa Bestyrelsens Vegne Forsam
lingen Velkommen og afgav .. for 
denne efterstaaende B e r e t n i n g: 

"Bestyrelsen har i Aar valgt 
Aarhus til Mødested, idet Sammen
komsten derved vil kunne forbin
des med Besøg paa Landsudstil
lingen. 

Hvad Foreningens Medlemstal 
angaar, var dette den 1. Januar 
1909 349 imod 391 den 1. Januar 
1908. Der er altsaa en Tilbage
gang i Medlemstal, og Medlems
tallet i dette Aar synes ogsaa i 
Aftagen. Dette er meget beklage
ligt, da Foreningens Midler derved 
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bliver formindskede, og Foreningen 
tværtimod kunde trænge til for
øgede Indtægter, da der stadig ar
bejdes med et Underskud i .For
eningens Kasse, og ny Opgaver 
ligger for, som trænger til Støtte, 
men som det ikke er muligt at 
tage op, før der gennem forøget 
Medlemstal, eller forøget Støtte 
fra Staten, skaffes forøgede Mid
ler. Naar man ser Medlemstallet 
svinde, kan det ligge nær at stille 
det Spørgsmaal, om Foreningen 
ogsaa, hvad det Arbejde, som ud
rettes gennem den, angaar, er i 
Hensygning, i' Tilbagegang. 

Til dette Spørgsmaal, mener 
jeg, der maa svares absolut: Nej! 
Foreningen er efter min Mening, 
i de senere Aar snarere mere livs
kraftig. De første Aar var mere 
Forberedelsens, de senere Hand
lingens. Virksomheden har været 
ret maalbevidst, og vi har ef ter
haanden, om jeg saa maa sige, 
faaet Rammerne indenfor Forenin
gen mere i Orden, og hvad der 
har gavnet Foreningens Handle
dygtighed er, at vi nu har faaet 
mere Kontakt med Fiskeriinspek
tøren, end i Foreningens første 
Aar, ligesom vi har faaet en ud
mærket Medarbejder i hans Assi
stent: Mag. Otterstrøm. 

Der er ved Foreningens Hjælp 
bleven gennemført adskillige Ting 
til Gavn for Ferskvandsfiskeriet. 
For det sidste Aars Vedkommende, 
skal jeg bl. a. nævne de for første 
Gang afholdte Kursus for Fiske
rnestre, og ligeledes for første 
Gang Indførsel af Aalefaring fra 
England; 2 betydnir;gsfulde Ting, 
som jeg haaber ogsaa fremtidig 
maa komme til at høre ind under 
Foreningens Virksomhed .. 

Det vil sikkert i Dag være paa 
sin Plads,· at jeg giver en samlet 
Oversigt over, hvad Foreningen i 
de 61/ 2 Aar, den har eksisteret, 
har udrettet, og jeg mener, at 
dette lettest sker ved at gennem
gaa de 'i Foreningens Love § 2 
anførte Programpunkter : 'it 

Punkt 1. Beskyttelse af Laks 
og Havørreds Opgang o. s. v. 
samt med Tilstedeværelsen 
af Aale og Lakstrapper. 

Foreningen har opfyldt dette 
Punkts Fordringer (Ferskvands
fiskeriloven af 1907). - Opgan
gen af Havørred og Laks kan nu 
sikres ved Fredningsbælter. Der 
er vedtaget at lade afsætte Fred
ningsba:,llter ved Konge-, Sneum
og Kolding Aa, hvor der allerede 
er oprettet Regulativer, og end
videre er der oprettet Regulativer 
for Varde Aa med Toftnæs og 
Holme Aa (dog endnu ikke stad
fæstet), Storaaen, Lilleaaen,Skive 
Karup Aa, Faks Aa og Rosendal 
Aa, Kjøge Aa og et mindre Vand
løb paa Bornholm. laIt Regula
tiver for 10 Vandløb. 

Til Kontrol af Fiskeriet er ud
nævnt en Fiskeriinspektør med 
Assistenter m, m. 

Punkt 2. Ordning af Foder
spørgsmaalet. Frugten af For
eningens Arbejde: Frysningsanstal
ter. 

Punkt 3. U d s æ t t e l s e a f Y n
g e log U n g Ii s k i d e r ti I e g
ned e Vande. 

Indirekte har Foreningen virket 
saaledes, at hvor Regulativer er 
oprettet, gives der Adgang til at 
faa Andel i de 25,000 Kr., som 
Staten aarlig anvender til Udsæt
telse af Yngel. Endvidere har 
Foreningen importeret 100,000 Stk. 
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Aalefaring fra England til en Pris 
af 3 Kr. pr. 1000 Stk.; hvorved 
den har· haft en Udgift af 120 
Kroner. 

Aalefaringen kom fra. Vest
england, hvor Danmarks Fiskeri
agent i England, Hr. Kaptajn Søl
Ung, varetog Indpakningen, lige
som han fulgte Forsendelsen til 
Esbjerg. Her modtog Hr. Fiskeri
betjent Errboe det til Foreningen 
bestemte Parti, der førtes til Kol
ding. Aalefaringen havde lidt no
get Tab under Rejsen; men det 
største indtraf i KOlding, hvor .de 
anvendte Beholdere ikke viste sig 
praktiske. Efter en Sortering her 
afsendtes Glasaalene til Bestillerne 
og ankom til dem friske og sunde 
med et Tab paa ca. 1 pCt. Im
porten maa derfor i Hovedsagen 
kaldes vellykket i Betragtning af, 
at det er første GaBg saadan Im
port finder Sted. 

Hvis der ikke ad Aare fra Sta
tens Side kan stilles et Beløb til 
Raadighed hertil, saa Foreningen 
kan undgaa Tab, bliver det nød
vendigt at forhøje Prisen lidt over 
de 3 Kr., men ikke mere, end at 
Foreningen er dækket. Den skal 
jo ikke tjene ved Importen, men 
agter kun derved at løse {m af 
sine Opgaver, af hvilke denne sik
kert er af overordentlig stor Be
tydning for Ferskvandsfiskeriets 
Opkomst. 

Punkt 4. Rejseunderstøttel
ser for Fiskeopdrættere og 
Klækk ere. 

Her har Foreningen ydet et be
tydeligt Arbejde i sidste Aar, idet 
den ved et særligt Tilskud fra 
Staten har været i Stand til at 
lade afholde et gratis Kursus for 
10 Fiskernestre fra forskellige Egne 

af Landet paa Ladelund Land
brugsskole. Kursus'et blev ledet 
af Mag. Otterstrøm, og var i alle 
Maader meget vellykket. Forenin
gen haaber at kunne fortsætte 
med saadanne Kursus til Oplys
ning og Dygtiggørelse af de Mænd, 
som skal lede Driften af vore Fi
skerier. 

Punkt 7 . Ordning a f t i d s
svarende Transport og Af
sætningsfo r h o Id. 

Foreningen har gentagne Gange 
rettet Henvendelser til General
direktoratet for Statsbanerne uden 
at finde Imødekommenhed her. 
Som det vil være dem alle be
kendt, har Foreningen udfoldet et 
betydeligt Arbejde for at faa dan
net en Eksportforening, men det 
er stadig strandet paa for ringe 
Tilslutning fra Fiskeriernes Side. 
Paa samme Maade er det nylig 
gaaet i Tyskland for en af tyske 
Dambrugere projekteret Salgsfor
ening. Man tør vel altsaa gaa ud 
fra, at Salgsforholdene er taale
lige, siden der er saa ringe Til
slutning. 

Punkt 8. O prettel s e af ko n
t r o Il e r e t F o r s ø g s s t a t i o n. 

Ogsaa paa dette Punkt har For
eningen virket; om end der, med 
de smaa Midler, der har været til 
Raadighed, ikke har kunnet naas 
frem til det Maal, som man gærne 
ønskede. Ved Hansted har der, 
som det fremgaar af Fiskeriinspek
tørens Ferskvandsfiskeriberetning, 
været gjort Forsøg, og en biolo
gisk Station har været og er i 
Virksomhed til fri Afbenyttelse for 
Medlemmerne af Foreningen. 

Punkt 9. V 13 d Kanalvan
d i n g s a n l æ g a t t r æ ff e F o f-
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a n s t a l t n i n g e r t il a t f o r h i n
dre Ynglens ø del æggeise. 

Her har man faaet en Bestem
melse om Engvandingsgitre sat 
ind i den ny Fiskerilov, og det 
bliver saa de fiskeriinteresseredes 
Sag ved de forskellige Vandløb 
gennem Regulativers Oprettelse at 
gøre Brug af Lovbestemmelsen. 

Foreningen har endvidere paa
vist, at man kan fC'retage Afspær
ringen af Vandingskanalerne uden 
at opstemme Vandet eller genere 
Engvandingen ved de vandret lig
gende Gitre, hvoraf Foreningen 
har fremstillet og forevist en Mo
del, der ogsaa findes paa Udstil-' 
lingen i Aarhus. 

Punkt 10. U d g i vel s e a f e t 
særligt Organ. 

Dette Punkt er ogsaa sket Fyl
dest, idet Ferskvandsfiskeribladet 
udgaar hver 14. Dag, hveranden 
Gang med dobbelt Nr. 

Vi modtog i Fjor et Statstilskud 
paa 500 Kr. til Bladet. Det taler 
paa en varm, interesseret, forstan
dig og alsidig Maade Ferskvands
fiskeriets Sag, og jeg er af den 
Overbevisning, at det virker godt 
til Fremme af Ferskvandsfiskeriet. 

I Forbindelse med Bladspørgs
maalet, maa jeg gøre Forsamlin
gen den kedelige Meddelelse, at 
Fiskeriejer Smidt Nissen agter at 
fratræde Redaktionen til Efter
aaret. Vi haaber dog at kunne 
bevare Smidt Nissens Interesse og 
Pen for Bladet, selvom han fra
træder som Redaktør. Bestyrelsen 
har endnu ikke truffet nogen an
den Ordning med Hensyn til Red
aktionen. 

De forskellige Programpunkter 
er hermed udtømte. J eg skal blot 

tilføje, at Foreningen yderligere 
har taget sig af det vigtige Spørgs
maal: "forbedret Sødrift" ; idet der 
er gjort Forsøg med en Sø i Vest
jylland, Barn Sø; hvis Udfiskning 
gav et meget interessant Resultat, 
som allerede meddelt i Medlems
bladet. Foreningen vilde gærne 
have fortsat Forsøgene, men de 
pekuniære Forhold tillader det 
ikke. Af dette Overblik ses, at For
eningen har virket for saa at sige 
alle Programpunkter. Om end 
ikke Arbejdet direkte overalt kan 
maales, tror jeg dog, at Forenin
gen har haft en gavnlig Indfly
delse paa Ferskvandsfiskeriets U d
vikling i de forløbne Aar. 

Foreningen kan slet ikke und
væres, om ikke for andet, saa for 
at være Talsmand for de mange 
enkelte Fiakerier overfor Rigsdags
myndighederne, til at paakalde 
disses Hjælp og Støtte, være et 
Udtryk for Fiskeriernes og Fisker
nes Ønsker, være vækkende og 
initiativgivende overfor alle Ved
kommende. 

Vi maa derfor se at finde Maa
der, hvorpaa vi kan støtte vor 
Forening. Det kan ske ved at 
Medlemmerne møder ved General
forsamlingerne, og ved Diskussion 
bringer Liv i disse og drager nye 
Synspunkter frem. Det kan ske 
ved, at de gennem Artikler i Med
lemsbladet gør andre delagtige i 
deres indvundne Erfaringer, ved 
at stille Spørgsmaal og søge Raad 
mod de Vanskeligheder, de har at 
overvinde, ved at komme med 
Forslag til nye Forsøg og nye 
Opgaver at tage op. 

Desuden kan Medlemmerne hver 
i sin Kreds agitere for Tilslutning 
til Foreningen, paavirke Amtsraad 
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og Landboforeninger til at yde 
aarlige Bidrag til Foreningen i 
Henhold til den Opfordring dertil, 
som Bestyrelsen har vedtaget at 
udsende. 

Idet jeg slutter Beretningen, vil 
jeg lægge alle Medlemmerne paa 
Sinde varmt at interessere sig for 
Foreningen, saavel de Medlemmer, 
som . er direkte interesserede, som 
de, der kun er Medlemmer, fordi 
de som gode Borgere vil støtte 
ethvert nationalt Foretagende, som 
kan hjælpe med til at udvikle 
Landets Erhvervskilder, og Fersk
vandsfiskeriet kan ved fornuftig 
Pleje af vore ferske Vande skaffe 
bedrede Levevilkaar i Tusinder af 
Hjem Landet over." 

Da ingen havde noget at ind
vende eller yderligere at berette, 
gik man over til Dagsordenens 

Punkt 2. Fremlæggelse af 
Regnsk a b et til Go dkendelse. 

Denne Sag var hurtig til Ende, 
og Regnskabet blev enstemmig 
godkendt. Det er ikke at forlange, 
at noget Medlem skal kunne kri
tisere et Aarsregnskab, der falder 
saa uforberedt over Hovedet. 
Hvis Bestyrelsen vilde fremsætte 
Regnskabet i Medlemsbladet 14 
Dage forud for den ordinære 
Samling, da kunde den vente en 
Kritik, som muligvis kunde have 
sin Betydning. 

3. Indskrænkning af An
tallet af Bestyrelsesmed
l e m m e r kom derefter til For
handling. 

Formanden ønskede ikke Ind
skrænkning og støttedes af Lærer 
Knudsen og Karetmager Petersen. 

For Indskrænkning talte C. V. 
Otterstrøm, Morten Nielsen og Fi
sker N. Petersen. > 

C. V. Otterstrøm fremkom med 
Forslag Om at nedsætte Antallet 
til 7. 

Afstemningen blev til Gunst for 
at bibeholde 15 Bestyrelsesmed
lemmer. 

4. Valg af Bestyrelse. 
De afgaaede : Morten Nielsen, 

Kolding, N. Petersen, Korinth, 
Sagfører Nors, Ribe, Godsejer 
Hansen, Fyn, Direktør Kristian
sen, J edsted, genvalgtes. 

5. Valg af Revisorer. 
Til Revisorer valgtes Købmand 

Ullerichs og Propr. Eich, begge af 
Bramminge. 

Vejledning til rationel Ørredavt. 
Af Smidt Nissen. 

-0-

(Fortsættelse.) 

Dammenes Indretning. 
I sidste Fortsættelse i Bladets 

Nr. 12 omtalte jeg 5 Driftsmaader. 
Ved at klargøre Dammenes Ind
retning, bliver kun at fremstille de 
3 førstnævnte Driftsmaader. 

1) In dretning af Damme til 
Opdræt af Yngel til Sætte
fi sko 

Ved Vælddamme, hvor den na
turlige Bund bibeholdes, maa Dæm
ningen anbringes paa det paa Plad
sen mest indbydende Sted. Dæm
ningens Bundbredde, Anlæg, Højde, 
Ovenbredde, Afspærrings- eller Af
løbsmunkens tilligemed Tudens 
Størrelse osv.; alt dette maa rette 
sig efter de stedlige Forhold. For
staar man her ikke selv at be
stemme i Enkelthederne, gør man 
rettest i at søge kyndig Hjælp. 
Her gælder det: godt begyndt er 
halvt fuldendt. Paa Udstillingen i 
Aarhus ses Modeller af Munke 
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og Tuder til Damme, fremstillede 
af Fiskermester Troelsen, Frøjk. 
Hvorvidt disse Munke med Rense
gitter er praktiske, er et Spørgs
maal, men de omkring Tuderne 
anbragte Kraver er praktiske og 
at anbefale. Disse Kraver sikrer 
mod Udsivninger 1l:nder Tuden og 
ved Siderne af denne. Mange 
Dæmningsbrud hidrører fra en 
begyndende svag Udsivning af op
løst Sand, Muld eller Dynd. Tud
enderne i Udfiskningskanalen ind
byder ogsaa Rotterne, der kan 
være Aarsag i Ødelæggelsen eller 
Bruddet. Kraverne er ogsaa en 
Hindring for Rotterne. 

V ælddammenes Bund maa være 
saaledes planeret, at Vand og Fisk 
under en Udfiskning følger med 
til Udfiskningsstedet. Huller, hvor 
der kan staa større eller' mindre 
Vandplasker, maa fyldes og jæv
nes, og om muligt maa der an
bringes smaa Stikrender fra lavere 
Steder til en Hovedrende, der vi
dere fører Vandet ned mod Aflø
bets Munk med Tud. af Dam
bunden bør paa de fladeste Sider 
være bevokset med Helgræsser 
eller tilplantet med skøre Vand
planter. - 1/3 af Vandfladen bør 
være aabent Vand; tilgængelig for 
Fluer, Myg o. a. Insekter. 

Paa en saadan Plads, der har 
ligget blottet om Vinteren, kan 
udsættes 5-7 Stykker Yngel pr. 
D-Alen Vandflade og der leve og 
trives Sommeren over af den i 
Dammen værende Naturnæring. \ 

I Efteraarstiden maa Dammen 
udfiskes, Ynglen sorteres og over
føres til Fodringsdamme, hvis Fi
skenes Trivsel skal fortsættes i 
samme Tempo. 

Egner selve Vældet sig ikke til 

Anlæg, men Vandet derfra kan 
ledes til en Plads, kortere eller 
længere derfra, som en Bækstrøm, 
da bør man indrette Gravdam
mene saaledes, at ogsaa Ynglen 
der kan opdrættes ved naturlig 
Næring. 

Lad os forestille os, at' en saa
dan Plads egner sig til 6 sidelig
gende eller paralelt ved hinanden 
liggende Damme, hver paa 40-50 
Alens Længde og hver paa en 
Bredde af 9 Al., maalt i Vandfladen, 
OK hver Dæmningsbredde, maalt ud 
for Vandfladen, paa 21

/ 2 Alen; da 
faar vi et Areal med en samlet 
Bredde paa (6 X 9) + (6 X 61

/ 2) 

69 Alen. For Enden af dette 
Areal eller paralelt med Bredsiden 
løber Bækvandet i Fødekanalen. 
Paralel med denne anlægges en 
Dam med hele Arealets Bredde: 
69 Alen og med en Længde af 
15 Alen. Op til denne Fordam 
støder de 6 Damme, hvoraf den 
længste nu ikke bliver 50 Alen, 
men ca. 35 Alen, og den korteste 
ca. 25 Alen lang. - Vi har da 
Fordammen eller Fødedammen og 
6 Bagdamme, Yngeldamme, Op
hold for den udsatte spæde Yngel 
af Ørred. Det er ingen Kunst at 
indrette det hele saaledes, at For
dammen faar fra Fødekanalen 
Vandet for sig, og hver af de 6 
Damme Vandet for sig. Endvi
dere er det ikke vanskeligt at 
lede Fordammens Vand gennem 
Munker og Tuder til de 6 Yngel
damme. 

Fordammen bygges som flad 
Dam paa ca. 1 Alens Vandstand, 
om muligt paa den naturlige Bund; 
ellers lægges den gode J ord eller 
Muld ned i Dambunden, der 
mærgies eller kalkes og tilføres 
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rigelig kvælstofholdig Gødning, 
som nedgraves i Damhunden over 
det hele. Til rette Tid besaas 
Arealet med dertil passende Græs
ser eller Kornsorter. Naar Tiden, 
er inde, spændes Dammen med 
Vand. Vandstanden vedligeholdes. 
Der maa intet Fraløb blive til Yn
geldammene. 

De 6 Yngeldamme er forsynede 
med Munker og Tuder, saa Van-' 
det fra. Fødekanalen kan føde 
disse uden at genere Fordammen. 
Tuderne føres derfor over, - i -, 
eller under Fordammens Bund, alt 
efter Forholdene, til Yngeldamme
nes Midtlinje. Disse Damme har 
som sædvanlig deres Afløb gen
nem Munk med Tud. Dammenes 
Bredde er for hver enkelt 9 Alen, 
og i hver af dem anlægges 2 Bede, 
en ved hver Længdeside med en 
Bredde hver paa 3 Alen. Disse 
Bede anlægges med lidt Fald imod 
Dammens Midte og staar med en 
Vandstand over sig fra 3-6 Tom
mer. De 3 Alen, som er tilbage 
af de 9, falder langs Dammens 
Midte med en Dybde efter For
holdene, fra 1 Alen og opefter. 
I denne Bækrende gaar den 
friske Vandstrøm fra Ind
til Udløb. 

Bækrenden graves ikke som Grøft 
med lodretstaaende. Sider, men 
efter Nødvendighed med Anlæg 
op mod Bedene og ligeledes med 
Anlæg fra Bedene til Dæmningens 
øverste Kant. Hvordan Bedene 
skal behandles, før Dammeneta
ges i Brug, mærgies og gødes, 
haaber jeg Forsøgsstationen ret 
snart vil lære os. Yngelopdræt i 
Damme har visse Fordele ved for
nævnte Indretning. Selve Dam
mene med Gødningsbede afgiver 

for en Tid rigelig Næring til Yng
len. I- den Tid udvikler Fordam
men Naturnæring, som der tages 
til, naar det skønnes, at der ikke 
længere er tilstrækkelig Føde til 
Ynglen i Bededammene. Ynglen 
fiskes da ud og sorteres, og Dam
mene renses for Snavs og Yng
lens Smaafjender, som g'erne sam
les til. Smaafiskene sættes tilbage, 
i Dammene. Under almindelige 
Forhold var man hidtil nødt til at 
fodre, da Dammene efter denne 
Behandling er fattig paa. N !:Bring, 
men nu har man et godt Spise; 
kammer i Fordammen at tage til. 
Ved at aabne for Fordammens 
Afløb indtil Bagdammene, følger 
Føden med ind i disse. Hvor tit 
og længe ad Gangen denne Strøm
tilførsel med Føde skal vare, det 
vil rette sig efter Strømstyrken, 
og vil for en vaagen Passer ikke 
være vanskeligt at bestemme. At 
lade den levende Føde passere 
nedad Bækrenden i saa stor 
Mængde, at Ynglen ikke kan for
tære den, før den naar Udløbet. 
er et Spild af Værdier. 

En Ting endnu er en Vinding 
ved et saadant System. Den Føde, 
som lukkes ind fra Fordammen 
til Bagdammene, bør passere gen
nem Gitre, der ikke tillader de' 
Fiskefjender, som, kan skade Yng
len, at trænge ind til den. Ef ter
haanden som Fiskene vokser, isæt
tes større og større Gitre; tiJsidst 
kan Fiskene fortære selve Fjen
derne. 

Det maa bemærkes, at Indløbs
munk med Tud fra Fødekanalen 
til Fordammen maa have en pas
sende Størrelse i Forhold til Bæk-
kens Vandmængde. (Fortsættes.) 
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.tgstfiskeri. 
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Bundflskeri efter Bækørreder. 
Efter A.Schmitter. 

Der er næppe nogen Fisk i vore 
ferske Vande, der er saa højt skat
tet som Bækørreden, og for at 
fange den anvendes saa mange 
Metoder, som næppe ved nogen 
anden Skælbærer, og det af den 
simple Grund, at dens lunefulde 
Temperament i Dag lader den 
vise Forkærlighed for denne, i 
Morgen for hin og i Overmorgen 
igen for en anden Agn. Maaske 
er Bundfiskeriet den Metode, der 
giver det største Udbytte, især 
med Orm. Men naar denne man
. gen Gang ikke er saa højt skattet, 
saa er det hovedsagentlig i saa
danne Sportskredse, hvor man fin
der det magtpaaliggende at pleje 
den rigtige Sportsaand, og som 
usportsmæssig finder denne Me
tode forkastelig. Ikke med Urette 
anser derfor den øvede fiskerikyn
dige Sportsfisker Ormfiskeriet efter 
Bækforeller, saa meget mere som 
det fordrer mindre Dygtighed og 
derfor byder mindre Tillokkelse, 
udelukkende sotn en mindre be
hagelig Nødhjælp, som han kun 
undtagelsesvis betjener sig af, 
hvor stedlige, tidslige eller ,meteo
rologiske Aarsager udelukker An
vendelse af en sportslig kunstfuld 
Fangemaade. Hertil maa fremfor 
alt Bred- og Vandforholdene reg
nes. Saaledes løber f. Eks. de for 
Ørreds porten saa vigtige Bjærg
bække ikke sjældent ugevis med 
høj, uklar og mudret Vandstand. 
Men da som bekendt det efter 
Regnskyl uklare Vand ikke plejer 

at være gennemsigtigt, saa kan 
Ørrederne ikke stige op efter In
sekterne, og disse er derfor ikke 
anvendelige, men saa meget bedre 
er derimod Bund-Krogfiskeri, og 
det navnlig paa Grænsen mellem 
roligt og strømmende Vand. 

Aarstiden spiller naturligvis og
saa en stor Rolle. Saaledes er 
Fluerne paa kolde Foraars- og 
Efteraarsdage for det meste alde
les virkningsløse, navnlig ~ed Nor
denvind, fordi Ørrederne da ikke 
forlader deres Huller, Brinker eller 
lignende Skjulesteder. Saadanne 
Stader, i hvilke Ørrederne erfa
ringsmæssigt og det netop de 
smukkeste og vægtigste ynder 
at staa, er allerede paa Grund af 
deres mere eller mindre store 
Dybde mindre godt egnet for 
Fluefiskeri, ganske bortset fra, at 
de store Bund- eller Standforeller 
saa godt som slet ikke tager In
sekter. Udøvelsen af denne Gren 
af den "høje Sport" møder des
uden ofte uovervindelige Hindrin
ger ved den altfor stærkt be
voksede Flodseng og Bred med 
Rør, Buske og Krat. 

Isaadanne Tilfælde kan Bund
medninghyppigt være den eneste 
mulige Metode; men naturligvis 
kun den saakaldte "Fisken med 
Haanden" (uden Flaad). Thi da 
der til det paagældende Fiskevand 
mest kommer flade Bække med 
stærkere Strøm og hurtigt veks
lende Dyb de- og Bredeforhold i 
Betragtning, vilde 1\nvendelse af 
et Flaad ikke blot være fuldstæn
dig overflødigt, men direkte være 
til Forstyrrelse og Hinder, fordi 
det gør Ørrederne . endnu mere 
sky og desuden let bliver hæn
gende i tilgroede Steder. Derimod 
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er, naar Vandet ikke er meget 
grundet, et Blysænk saa meget 
mere uundværligt, jo· livligere 

. Strømmen løber, f. Eks. ved Mølle
Stemmeværk, dybe Hvirvler, Vand
fald osv. I særligt stærkt strøm
mende eller rivende Ørredvand 
har det saakaldte "Løbebly"*) 
visse Fortrin fremfor fast Sænk; 
imidlertid er det sidste ~.~ naar 
dets Vægt er rigtig afpasset efter 
Strømstyrken paa ingen Maade 
upraktisk. 

- Der er foran omtalt, at de 
smukkeste Ørreder helst opholder 
sig i det dybe og ugerne og sjæl
dent forlader deres Skjulesteder. 
Derfor fanger Fiskeren med Orm 
gennemsnitlig større Ørreder end 
Fluefiskeren. Desuagtet vil . den 
ægte Sportsfisker under alle Om
stændigheder indskrænke Ørred
fiskeriet med Orm til et uund
gaaeligt Minimum, ogsaa allerede 
af den Grund, at denne Fangst
maade 'slet ikke kan bringes i 
Samklang med en rationel Pleje. 

Medens nemlig de Ørreder, der 
fanges paa Flue, næsten uden 
Undtagelse vedbliver at være leve
dygtige og raske, saa lider de 
ved Ormfiskeriet ikke sjældent 
Beskadigelser, saa at Udsættelse 
igen af Eksemplarer, der ikke bør 
fanges - f. Eks. Undermaalsfisk 

fuldstændigt er udelukket. -
Dertil kommer ved Ormfiskeriet 

*) Som bekendt en større eller mindre 
gennemboret Blykngle - udvalgt 
efter vedkommende Dybde og Strøm 
- tilbageholdt ved Forbindingsste
det af SnØre og J<'orfang ved Hjælp 
af en TræplØk; man fisker hermed 
stadigt nedad, idet man lader Kug
len rulle frem med Strømmen ved 
fortsat Hæven og Sænken. 

- foruden den uundgaaelige Uren
lighed - endnu et mere eller min
dre stort Dyrplageri. 

En. fortræffelig Erstatning for 
Ormmadding ved Bundfiskeri efter 
Ørreder er eksempelvis døde Smaa
fisk paa langskaftede Kroge, der 
bag deres Bøjning er omsmeltede 
med Bly. Endvidere kan man og
saa som Agn godt anvende Gre
ver, Kødet af Krebsetanger og 
Krebsehaler, saa vel som Stykker 
af Blodigel. 

Til Befiskning af dybe Høl, som 
og af Overvandet ved Møller og i 
Søer, er Bundfiskeri med Hæven 
og Sænken hensigtsmæssig. Her
til tjener (særligt i April og Maj) 
som fortrinlig Agn forskellige Lar
ver, f. Eks. Guldsmedden, Majfluen 
og Stenfluen saa vel som deres 
kunstige Efterligninger (Green 
Drake Grub, Creeper, Crab, 
Cad-Bait). I Juni og Juli virker 
kunstige Græshopper ined Blyind
læg meget godt. 

(Fisch. Zeit.) 

Suderen som Bi~sk i )larpe
damme. 

Af 
W. Graf Walderdorff. 

-0-

Selvom Suderen ogsaa hos os 
i Sydtyskland kan glæde sig ved 
at være en saa yndet Spisefisk, 
som den allerede længe har væ
ret i Nordtyskland, hvor den ikke 
mangler paa noget Spisekort, saa 
tager dens Forbrug i den sidste 
Tid dog ogsaa glædeligvis til hos 
GS. Tidligere blev den næsten ikke 
produceret hos os, man fiskede 
den mere som "tilfældigt Udbytte" 
fra de mere vedvarende besatte 
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, 
Karpedamme. Flere af vore Dam
brug med moderne Drift har nu 
optaget Opdræt eller i det mindste 
Holdeise af Suder paa deres Pro
gram. Men man skulde skænke 
denne endnu meg~t mere Opmærk
somhed, da den i væsentlig Grad 
formaar at øge Udbyttet af Karpe
dammene. 

Mangen Gang foreslaas nu at 
opdrætte Suderen som Eneherre i 
Dammen eller dog i det mindste 
som "Hovedfisk" , da den opnaar 
en bedre Pris end Karpen. Dette 
sidste indrømmet, er jeg dog af 
den Anskuelse, at i en Dam, der 
overhovedet egner sig for Suder 
- i Damme med helt haard eller 
sandet Bund trives Suderen daar
ligt - vil det give et meget større 
Udbytte, . naar begge Fiskearter 
sættes sammen, end naar de er 
hver for sig, og at man derfor· 
kun i ganske særlige Tilfælde, 
f. Eks. naar det drejer sig om at 
udnytte større eller mindre Sumpe, 
skride til Besættelse med Suder 
alene. 

Da Karpen og Suderen lever af 
samme Næring, d. v. s. af Dam
mens Smaadyrverden, Insektlarver 
o. lign., saa kunde man antage, 
at de begge vilde' blive stærke 
Foderkonkurrenter. Men betrag
ter vi begge Fiskenes grundfor
skellige Levevis, saa vil det straks 
blive os klart, hvorfor de ikke 
kan betragtes som for Alvor 
stærke Foderkonkurrenter. Kar
pen er en Vagabond. Paa Næ
ringsjagten gennemstrejfer den 
Dammen i alle Retninger; efter 
Tiden paa Dagen og Vejrliget er 
den snart at træffe ved den flade 
Bred, snart ved Bunden, snart i 
Vandets Overflade, kort: altid der, 

hvor den netop forefinder Næ
ringsdyrene i Vandet. 

Suderen er mere bosiddende. -
Den er en udpræget Bundfisk. 
Den forlader næsten ikke Dam
bunden og roder efter Næring i 
den bløde' Bund. Selvom den 
ogsaa der tager den samme Næ
ring som Karpen, saa vilde denne 
Næring dog undgaa Karpen, da 
den ikke havde opsøgt den. 

Deraf fremgaar det, at begge 
Fiskearter godt kan ernære sig 
sammen. i samme Dam, og Dam
men paa denne Maade ogsaa 
bedre udnyttes. Særlig tydeligt 
træder Suderens høje Værd som 
Bisættefisk frem i Karpefoder
damme. U den at tænke paa Fo
derforsyning til Suderne, kan man 
tilsætte Karperne en ganske be
tydelig Mængde Suder og opnaar 
derved, sammen med den glæde~ 
ligs te Vækst af Karperne, desuden 
et Suderudbytte, man aldrig har 
vovet at tænke sig I De af Kar
perne bortstrøede Foderrester hen
ter Suderen frem af Dyndet. Jeg 
tror endog, at de ogsaa endnu 
en Gang optager alle i Karpe
skarnet værende, maaske ikke helt 
udnyttede Foderr'ester, og saaledes 
sørger for fuldstændig Udnyttelse 
af Foderetl 

Som bekendt er Suderen en me
get mindre hurtigvoksende Fisk 
end Karpen og er netop som min
dre Fisk, som Portionsfisk paa 
1/4 til 1/2 Pund, mest attraaet og 
bliver ogsaa i denne Størrelse 
bedst betalt. Naar det altid med 
Sikkerhed lykkedes at opdrætte 
6-8 Ctm. lang Suderynget, som 
paa anden Sommer let voksede 
op til Portionsfisks Størrelse, da 
var Portions suder-Problemet løst! 
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Specialister i Suderavl frembrin
ger jo saadanne Fisk; ogsaa mig 
er det lykkedes at frembringe ind
til 10 Ctm. lang Yngel og tosom
mers Suder af Punds Vægt. 
Men sikkert er det ikke, og 
navnlig er Produktionen af saa
danne Sættefisk efter min Erfa
ring kun muligt ved et kolossalt 
Foderspild. J eg er derfor vendt 
tilbage til Produktion efter det 
gamle System. Næringsrige Karpe
strækdamme besættes foruden den 
normale Besætning af €msommers 
Karper ogsaa med et Par Leg
suder. Paa den Maade vil man 
stedse have tilstrækkelig Suder
yngel, selvom denne for det 
meste kun er af ringe Størrelse, 
maaske 3-5 Ctm. lang. Saadan 
Suderyngel af ringe Størrelse 
vokser, idet mindste hvad Fler
tallet angaar, ikke op til Portions
fisk. J eg sætter dem anden Som
mer ret tæt, saaledes· som hver 
paagældende Dam egner sig der
til, i Karpestrækdammene i et An
tal af 3 til 6 Gange saa mange 
som Karpebesætningen i disse 
Damme, hvor de skulde opvokse 
til 8-10 Ctm. lange og 20-25 
Gram svære tosommers Sættefisk, 
for næste Aar at give cirka 2/5 
Pd.s vægtige tresommers Portions
fisk. 

Men da Stykafgangen af Smaa
ynglen af Suder heller ikke nøje 
kan forudses, saa forefalder det, 
at Afgangen er større end forud
set, og derfor ogsaa de tosom
mers Suder falder større ud end 
paaregnet, og dette har derefter 
for det meste til Følge, at ogsaa 
de tresommers Spisesuder vokser 
ud over Portionsstørrelse, hvad 
igen har til Følge, at Køberen be-

taler os slettere. Men Overvægten 
skader os kun med Hensyn til 
Prisen. 

I den nyere Tid gøres der me
gen Reklame med saakaldte "hur
tigtvoksende" Suderracer, saaledes 
f. Eks. med den masuriske "Kæmpe
suder" . Som i alle næringsrige 
Vande, saaledes ogsaa til Dels i 
vore hjemlige Floder, bliver der i 
masuriske Søer fanget store, ner
pundige Suder og af disse produ
ceret videre i Damme. Det fore
kommer mig voveligt af saadanne 
Vildfisks Størrelse, hvis Alder 
man ikke kender, at slutte sig til 
Racens "Hurtigvækst" , og derfor 
heller ikke til, at Afkommet af 
saadanne Fisk skulde vokse særlig 
hurtigt. J eg anvender for det 
meste tresommers Suder af 1 Pd.s 
Stykvægt til Avlsfisk, og saadanne 
kan man let tiltrække sig, idet 
man skiller velvoksne tosommers 
Suder efter Køn, for tredje Som
mer at hindre dem i at lege, og 
sætter dem i moderat Antal i næ
ringsrige Karpedamme. J eg er af 
den Mening, at saadanne hos en 
selv hurtigt opvoksede Suder giver 
mere Garanti for Hurtigvækst af 
Afkommet end store Vildsuder af 
ubestemt Alder. 

For at vise, hvor højt Suderen 
formaar at øge Udbyttet af et 
Karpedambrug, lader jeg her følge 
de i Aaret 1908 i mit Dambrug 
opnaaede Tilvæksttal for Suder. 

Jeg maa forudskikke, at det 
,gennemgaaende drejer sig om 
Damme af ret moderat Kvalitet, 
og at navnlig Vandforholdene er 
ret slette. 

Jeg lader mig derfor ogsaa i 
de bedre Damme, i hvilke der 
fodres, endnu nøje med ret be-
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skedne Tilvæksttal og besætter og
saa kun saadanne Damme med 
Suder, der lader forudse den øn
skede Udvikling af samme. 

(l<'brtsættes. ) Prof. Dr. Horer. 

lidt om 1oreldrift. 
(Fisch.-Zeit.) 

-0-

Overalt hører man nutildags fra 
Forelopdrætsanstalter, i Særdeles
hed Fedningsanstalter, Klage over 
de Kalamiteter, de store Tab hid
fører, ja, endog nogle Ejere af 
saadanne Anstalter til Forelopdræt 
er blevne saa lede og kede af det, 
at de helt har standset Driften. 
Jeg vil nu for en Gang se lidt 
nærmere paa denne Kendsgerning 
og forsøge at klarlægge nogle Aar
sager til en saadan Massedød. 

Hovedsagentlig skyder man ved 
større Tab Skylden paa Fodrin
gen. Dette Spørgsmaal skal jeg 
dog ikke nærmere omtale, da det 
her i Bladet tidligere er blevet 
behandlet af en af vore betyde
ligste Forelopdrættere paa en me
get udførlig Maade, nemlig af Hr. 
Linket Tharandt. Jeg samstem
mer med ham, naar han siger, at 
kun ferske Ferskvandsfisk er det 
sundeste Foder for Foreller. - I 
min Hjemegn drives der ogsaa 
paa Forelfedningj der fodres med 
Ferskvandsfisk, deres Indvolde, og 
tillige ogsaa, naar saadant netop 
ikke er forhaanden; med ostet 
Mælk, blandet med Efterrnel af 
Hvede, men jeg har endnu aldrig 
en eneste Gang erfaret, at Tabet 
i disse Fedningsanstalter er op
staaet ved Fodringen. Surrogater, 
som Fiske- eller Kødrnel ses over-

hovedet ikke ved disse Dambrug. 
Tiltrods herfor kender jeg dog 
nogle Anstalter, der kan raade 
rigeligt over ferske Ferskvandsfisk 
og dog maa klage over ret be
tydelige Tab, og Skylden maa da 
henføres til et af nedenstaaende 
beskrevne Punkter. 

Ved Anlæg af Damme maa Ho
vedopmærksomheden rettes paa 
Vandforholdene, hvad ikke altid 
sker. Ved mangen ussel lille Bæk 
anlægges Opdrætsdamme for Fo
reller. Om Foraaret, naar Sneen 
smelter, og der er Nedbør nok, 
er der ogsaa tilstrækkeligt Vand j 
men om Sommeren, naar .der her
sker vedvarende Tørke, svinder 
Tilløbet ind til et Minimum, der 
kun kan føde. nogle faa af An
lægets Damme. Ogsaa ved Byg
ning af Fodringsdamme begaas 
der mange Fejl. Naar Anstalten 
bare indeholder saa mange Damme 
som muligt, saa maa den være 
rentabel. Saaledes tænker mangen 
Begynder; men han beregner ikke, 
at de Fisk, der findes i saadanne 
smaa Damme, ved den ringeste 
Svigten fra Tilløbet i en ganske 
kort Tid gaar til Grunde. Man
gen Gang træffer man ogsaa, at 
Vandet i Fedningsdamme altid lø
ber fra den ene Dam i den anden, 
fordi der ikke er Vand nok til, at 
hver Dam kan faa sit eget Til- og 
Afløb, hvad dog ved Fednings
damme altid skulde være Tilfæl
det. Et Forelfederi hører over
hovedet kun hjemme ved større 
Vandløb, hvor man hele Aaret 
igennem kan raade over tilstræk
keligt Vand. 

Først for kort Tid siden lærte 
jeg at kende en Anstalt, som til 
dens 55 Damme kun havde en 
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lille Bæk med fra 12-14 Sekund
titter Vand til Raadighed. I nævnte 
Anstalt gennemstrømmer Vandet 
først to under hinanden liggende 
større Damme; derefter ledes det 
igennem omtrent 50 Damme og 
nogle Opdrætsgrøfter, som i fem 
Rækker ligger terrasseformigt un
der hinanden og i hvilke Ynglen 
opfodres til Aarsfisk. Da Anstal
ten hele Dagen er udsat for Solen, 
saa kan man kalde begge de første 
større Damme, der desuden tillige 
er meget lave, for Forvarmere, og 
dertil kommer endnu Følgerne, 
som opstaar ved Fodringen af de 
større Foreller i begge Dammene. 
At dette ikke er gunstige Chancer 
for Sagen, kan enhver forstaa, der 
har nogen Forstand paa Sagen .. 
Om Sommeren opnaar Vandet 
mangen Dag i de smaa' Damme 
en Temperatur paa 30 Gr. C., og 
d~r vil Ejeren aarligt have op
drættet 200,000 Sættefisk og 100 
Kilo-Centner Spiseforeller. Der er 
vel endnu desforuden en to til tre 
Morgen større Dam derved, som 
forsynes med eget Vand; men 
trods dette kan ingen Fiskemester 
opfylde et saa urimeligt Forlan
gende, hvorfor der ogsaa ved 
denne Anstalt er en stadig Per
sonveksling, da, som Chefen ud
trykte sig, ingen kan noget, og 
heller ingen vil arbejde i Chefens 
Interesse. Overhovedet falder det 
en straks ind, naar man ser An
læget, at ingen Fagmand har ledet 
Bygningen, da ellers mange af de 
55 Damme var faldne bort. At 
bygge saadan en Anstalt, det kal
des simpelthen at smide Pengene 
ud ad Vinduet; rentabel kan 
samme aldrig blive, saalænge Che
fen ikke kan harmonere med sin 

Fiskemester og laane ham øre. 
Større Tab af Spisefisk, saa vel 
som itf Yngel og Sættefisk lader 
sig ofte føre tilbage til fordærvet 
Dambund. Man ser ofte, hvor
ledes en uerfaren eller letsindig 
Fodrer, efter at Forellerne ikke 
vil æde mere, endnu kaster en 
hel Del Foder ud i Dammen; Fi
skene æder det nok op, siger han; 
mel1 han tænker ikke paa Føl
gerne, der kan opstaa deraf. -
Foderet bliver ofte liggende flere 
Dage paa Bunden og gaar i For
raadnelse; mangen sulten Forel 
tager saadant Foder op fra Bun
den, og derved opstaar Tarmsyg
domme. Endvidere tager Strøm-

'men det til Bunds faldne Foder 
og fører det hen i Dammens døde 
Hjørner; derhen kommer ogsaa 
Fiskenes Ekskrementer, og alt 
dette gaar i Forraadaelse. Dette 
raadne Lag forpester hele Dam
men, og der udvikler sig den for 
Forellerne meget skadelige Svovl
brint. 
(F ortsættes.) En Fiskemester. 

fiteratur. 
---'Q::-

Wegweiser f'Ur Fiseher und 
Feichwirte. 

Driftskalender og Henvisning til 
de Steder, hvorfra man kan for
skrive Fisk, saa vel som alle de i 
Dam- og Fiskeridrift, i Fiskehan
del og Sport nødvendige Fornø- ' 
denhedsartikler. 1. Aargang 1909. 
Udgiven af Prof. Dr. Eckstein. 
Trykt og forlagt af W. J a n c k e, 
Eberswalde. Forsendelse til alle 
Interessenter mod Indsendelse til 
Forlaget af 20 Pf. i Brevfrimær-
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ker. Den lille Bog, som væ
sentlig byder en Fiskeri-Kalender 
og en Adresse-Viser, fylder et Hul 
i vort Bogmarked og bliver derfor 
hilset med Glæde af alle Ji'iskeri
Interessenter. Den indeholder som 
Indledning et Overblik over Tysk
lands Fiskerivæsen, en Fiskeri-Ka
lender, Literatur - Fortegnelse, en 
Forenings - Fortegnelse, Lav, Sel
skaber osv.; paa Fiskerivæsnets 
Omraade en FortegRelse over 
tyske, østrigske, russiske, franske,. 
schweiziske og svenske Dambrug 
og Fiskeavlsanstalter, en Forteg
nelse over Fiskehandler og fiskeri
videnskabelige Anstalter. Det med 
stor Flid samlede Materiale er alt
saa det, der er uundværligt for 
enhver Fiskeri-Interessent, og in
gen bør forsømme, ved Indsen
delse af Portobidraget, at gøre sig 
denne nyttige Hjælpekilde tilgænge
lig. Det ligger ogsaa i alle Fi
skeribrugeres egen Interesse, ved 
Meddelelse til Udgiveren om egen 
Drift at fuldstændiggøre det her 
budte Adressemateriale. 

(Fiseh.-Zeit.) 

Blandede Jtteddelelser. 
-0-

Laksens Opgang og Nedgang. 
Ved Papirfabrikken i Silkeborg er 
der i' Aar bygget en Laksetrappe, 
som skal hjælpe Opgangslaksen 
frem. Denne Trappe, der er byg
get· efter skotsk Model, har kostet 
ca. 200 Kr. Det lader til, at 
Laksen har gjort sig fortrolig 
med den, thi man har iagttaget 
Laks, som gik op ad den, og 
det baade hurtigt og heldigt for 
Laksen. Derimod er der mange 
Steder store Hindringer for N ed-

gangslaksen og især for de unge 
Laks, som skal ud til Havet. -
Ejeren af det priviligerede Aale
fiskeri i Resenbro beklagede, at 
han hvert Aar fangede en Mængde 
af disse Smaalaks, som var paa 
Vandring udefter. Samme Ejer 
fanger sine Aal for Udgang i Garn 
eller Ruser, og naar de smaa Laks 
kommer i disse Redskaber, bliver 
de næsten altid klemt ihjel af 
Aalen. 

Den 18. Juni 1909. 

P. Chr. Knudsen. 

* 
Det amerikanske Fiskehjul. Paa 

den store ColumbiaflodJ der, kom
mende fra Bjærgene i Britisk Co
lumbia, og har sit Udløb i det store 
Ocean paa Grænsen mellem Ore
gon og Washington Staterne, an
v~ndes snart sagt alle. mulige Red
skaber' og Indretninger for at 
fange den Mængde af Laks, der 
kommer ind fra Oceanet for at 
lege. Et af de mest raffinerede 
Redskaber' er Fiskehjulet. Fiske
hjulet har fire Netskovle, der hver 
danner en Pose, hvori Laksen 
styrter sig, naar den iler op ad 
imod Strømmen. Fiskehjulet dri
ves rundt af Strømmen som et 
Hjul paa en Vandmølle, og naar 
den Netskovl, som er oppe i Luf
ten, atter gaar ned i Vandet, bli
ver Indholdet af Laks styrtet ud i 
en skraa Trærende, der fører til 
en Fladbaad (Scow), og Laksen, 
der "spræller som en Fisk", ar
bejder sig selv ned i Fladbaaden. 
Paa den Maade, idet Fiskehjulet 
anbringes ved den Kant at Flo
den, hvor Laksen fortrinsvis træk
ker op, gaar det uafladeligt Dag 
og Nat med at "skovle" Fangst 
ind. Fiskehjulet tager Revelog 
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Krat, og det har ofte hændt, at 
der i et Døgn, naar der har været 
"Run" (Laksetræk), ved Hjælp af 
Fiskehjulet er fanget 20-30,000 
Pund Laks. 

Men Fiskehjuleter,hvad alle 
erkender, det værste Rovfiskeri, 
der findes paa Pacifikkysten, og 
der har . været skrevet og talt i 
det uendelige imod den fortsatte 
Brug; men endnu i Dag anvendes 
det til ubodelig Skade for Lakse
bestanden i Columbia-Floden. 

(Fiskeribladet.) . K. M. V. 

J'iskemarkedet. 
-0-

Kø b euh a vn. 26 .• Juni til 3. Juli. 

Aal 35-60 Øre pr. Pd. 
Laks 100-150 
Gedde 50-75 
Aborre 20-30 
Krebs 000-400 ø. pr. 100 Stk, 

B e r l 28. Juni til 3. Juli. 

(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 

Gedde 

Gedde, store, 

Gedde, st., mellst., 

Gedde, smaa, 

Sandart, mat, 

Suder· 

Suder, smaa, 

Brasen 

Brasen, smaa, 

Aal, store, 

Aal, store, melIst., 

Aal, menet., 

AaI. smaa, 

Aal, smaa, menst, 

Aal, usort:, 

Karudse_r 

Karudser, amaa, 

Karper 

Ørred, ispakket, 

90-123 Pf. pr. Pd. 

65-75 

83-92 
10S-116 

96 

69-85 

67 

43-66 

53-62 

130-135 

114-126 -

105-120 -

50-79 

74-106 -

75 103 

59-84 

47 58 

77-82 

63-70 

Hamborg, 28. Juni til 3. Juli. 
l.M 1"t.!i.lI.elle Fisk: 

Danske Laks 
Aborrer, melIst., 
Aborre, smaa, 
Sandart, menat., 
Suder, mellet., 
~uder, smaa, 
Brasen, melIst.: 
Brasen, smaa, 
Gedde, store, 
Gedde, melIs t., 
Gedde, smaa, 
Havørred, melIst., 
Havørred, smaa, 
Aal, melIst., 
Aal, smaa, 

106-154 Pf. pr. Pd. 
23-40 -

70-)20 -
41-45 

26 I 

22-25 
10-17 
50-75 
64-78 
39-70 

100-150 
75-121 -
73-116 
43-69 

Levende Fisk: 
Suder, melIst., 117 Pf. pr. Pd. 

Indhold: Generalforsamlingen i Aarhus 
den 28. Juni. - Vejledning til rationel 
ØrredavL - Lystfiskeri. Suderen som 
Bifisk i Karpedamme. Lidt om Forel-
drift. - Literatul'. - Blandede Meddelel-
ser. - Fiskemarkedet. Annoncer. 

Annoncer. 
-0-

Ziemsens 
Bundskærer 

mest fuldkomne og prak
tiske samt billigste 

Apparat til Oprensning 
af 

Damme, Søer og Vandløb. 
Enestaaende Resultater. 

H. C. Petersen & CO., 
København B. 

Aalborg. Odense. 
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II III li§) I øjneæg, Yngel og Sættefisk 
I af ø r r e d; Sættefisk 

Rnssisk-Degra Smørelse I af Karper og Suder samt 
Sætte-Kre bs sælges. 

(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 
1/1' 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 
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. 

lxi 

fortionsfisk og større fisk samt 
prima Øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent· 
ningen paa S æ l g e r s nærmeste 

J ærnbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 'l~elefon 13 

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

til absolut billigste triser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Portionsørred, rv-a Sydjydsk 
. større Ørred, Damkultur 
Gedder Karper ~ til leverer som sædvanlig 

, 'Il. ~ øjneæg, Yngel og 
Suder Skaller to e: ~ ., a Sættefisk af Bæk., 

Ab' '~ e. o .. ae. Regnbue- og Kilde-
orrer ~ ~ a ... == ørred af vore bekendte 

købes og afhentes al li- § =' Cl:> Moderfisk samt Sætte-
d S al ;>:::' a. $li.> I ~ fisk af Karper og So-

me peci vogn paa ~ &n ~ ...J gs der til billigste Priser. 
nærmeste Jærnbane- . &:' § "'"l s:... Portionsfisk og 

station. ~ ær ~~. ~ større Spisefisk af 
Kontant Betaling. e. * ar m s:=. alle Arter købes i fast 

G. Domaschke, ~ il e tP r::::::r' Regning eller pr. Kom-. _.' ., R mission. 
Fischhandlung, 4!1 ~ c;r.t P. H a n s e n, 
. Berlin 40, 'IJ' Aakjærdal. 

Lehrterstrasse 18-19. P. J ør g ens en, 
Telegr.-Adr.: .. ~ _ Kildeværk. 

ForeUenhandel. ~ Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i .Kolding Folkeblad"s Bogtrykkeri, Kolding. 
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Til Meddelelsen i forrige Nr. om 
Generalforsamlingen i Aarhus den 
28. Juni skal vi endnu tilføje, at 
Hr. Kommunelærer K n u d s e n i 
HenhC\ld til Dagsordenen indledede 
en Diskussion om den gule Aals 
Vandringer. Da der ikke frem
kom noget nyt ud over det, der 
hidtil er meddelt her i Bladet, vil 
vi ikke give noget Referat af 
Foredraget og Diskussionen. 

Efter Fællesspisningen foreviste 
Hr. Fiskeriinspektør L ø f t i n g med 
Assistance af Hr. Magister O t t e r
s tr ø m Landsudstillingens Afdeling 
for Ferskvandsfiskeri for Delta
gerne. Forsamlingen delte sig i 
to Hold, hver med lm af de to 
nævnte Mænd til Fører, og Største
delen af de udstillede Genstande 
blev gennemgaaet og kort og godt 
forklaret. 

De Herrer Arrangører, Fiskeri
inspektøren Og det af Foreningen 
i dette Øjemed nedsatte Udvalg, 
har gjort et stort Arbejde, som 
de har Ære af. U dstillingen var 
smagfuld og stilfuld. 

Ved at sammenligne denne Ud
stilling med tidligere holdte· virker 

I denne imponerende. At der er 
I Fremgang og Udvikling i Fersk

vandsfiskeriet udviser Alsidigheden 
af de udstillede Genstande. Her 
synes intet at mangle for at give 
en fyldestgørende Forstaaelse af 
paa hvilket Stade, Fiskeriet for 
Tiden staar, og hvilke Veje Ud
viklingen i Fremtiden bør følge. 

Enhver, der besøger Landsud
stillingen, bør absolut aflægge 
Ferskvandsfiskeriafdelingen et Be
søg. De, der interesserer sig for 
dette Fiskeri, vil her faa indgaa
ende Forstaaelse af dets Arbejde 
og Virkemaade, og de, der ikke 
hidtil har haft nogen Interesse for 
det eller nogen Anelse om dets 
Betydning, vil maaske saa faa 
øjet opladt herfor efter et saa
dant Besøg. De vil da forhaa
bentlig faa Forstaaelse af, at Ar
bejdet gaar ud paa at lægge be
tydelige Dele af vort Land under 
Kultur, og at der, hvis det lykkes 
Foregangsmændene at løse den 
Opgave, de har sat sig, i en nær 
Fremtid efterhaanden vil skaffes 
en Virkekreds og dagligt Brød for 
mange, mange Familier, ligesom 
den allerede har givet Plads for 
ikke saa faa. De besøgende vil 
da faa at vide, at der er noget til, 
der hedder n Ferskvandsfiskerifor-
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eningen", og hvad denne har sat 
sig som Maal for sit Arbejde. 

Faa eller ingen Forening har 
hidtil været saa overset af Dags
pressen som denne Forening. 
Mange af vore Dagblade har. f. 
Eks. ikke en Gang skænket den 
saa megen Opmærksomhed som 
Hatte-Ikkeaftagningsforeningen. -
Og dog er vort li'erskvandsfiskeris 
Udvikling af stor national-økono
misk Betydning. Heller ikke paa 
Udstillingen beskæftiger vore Blade 
sig med denne Afdeling. Den næv
nes ikke en Gang. Vi har i hvert 
Fald endnu ikke truffet paa noget 
Blad, der har gjort det. Hav
fiskeriet har nydt den Ære; men 
Ferskvandsfiskeriet behandles som 
Stifbarn. 

Under saadanne Forhold er det 
naturligt, at Ferskvandsfiskerifor
eningens Arbejde gaar upaaagtet 
hen og kommer til at savne den 
fornødne Støtte og Deltagelse 
endog fra Kredse, hvor noget saa
dant var at vente. 

Paa Ferskvandsfiskeriets Om
raade har hidtil egentlig kun d e n 
kunstige Fiskeavl Fremgang 
at vise. Udbyttet af Fiskeriet i 
vore Søer og Vandløb viser der
imod i det store og hele ikke no
gen Fremgang. Her er Stagna
tion, om ikke Tilbagegang. Men 
der peges paa Udstillingen paa, 
hvad der kan vindes og naas. 

Den p r i vat e Foretagsomhed 
her i Landet paa den kunstige 
Fiskeavls Omraade vil sikkert ud
vikle sig mere og mere; thi her 
har vi at gøre med Særeje. En 
anden Sag bliver det med de o f
fentlige ferske Vande; her skal 
Stødet "Fremad til Udvikling og 
Indvinding" gives ovenfra. Skal 

der ien nær Fremtid blive større 
Udbytte af Fiskeriet i vore offent
lige ferske Vande, og den nuvæ
rende Stagnation eller Tilbagegang 
ophøre, da skønner vi ikke rettere, 
end at det først og fremmest vil 
komme til at bero paa Fiskeri
inspektøren, og da navnlig: hvor
vidt det vil lykkes ham at faa 
den fornødne Støtte hos Regerin
gen og at bortrydde de betyde
lige Hindringer, der stiller sig i 
Vejen for Fiskeriets Udvikling. -
Ferskvandsfiskeriforeningens Støtte 
i dette Arbejde vil han forhaabent
lig altid kunne paaregne. 

Denne Gang kan vi endnu ikke 
paa Udstillingen vise nogen Frem
gang i Udbyttet af vort Fiskeri i 
Vand1øb og Søer, enten disse er 
offentlige eller Særeje, saaledes 
som Hav- og Fjordfiskeriet viser. 
Og at vort Ferskvandsfiskeri i 
mange Aar ikke har vist nogen 
Fremgang, men derimod Tilbage
gang. er vel den væsentligste 
Grund til, at dette Fiskeri er 
overset, ringeagtet og upaaagtet. 

Det er vort Haab, at det heri 
i en nær Fremtid maa lykkes 
Fiskeriinspektøren i fremdeles 
godt Samarbejde med Ferskvands
fiskeriforeningen - at give Sagen 
en gunstig Vending, saa at vi og
saa, ligesom Saltvandsfiskeriet nu, 
paa næste Udstilling kan konsta
tere en betydelig Fremgang paa 
Udbyttet af vort Fiskeri. 

Folk har i Almindelighed ingen 
Tro paa, at der kan komme noget 
ud af det Arbejde, der gøres for 
at fremme Ferskvandsfiskeriets Ud· 
vikling. ..Det er der jo arbejdet 
paa nu i flere Aar; men vi ser 
ikke, det har hjulpet noget. Der 
siges, at vi skal vente; det kan 
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ikke komme paa en Gang. - Hvor 
længe skal vi da vente, inden vi 
ser Resultater?" - Det er Udbrud, 
der røber en grundig Tvivl og 
Mistro til Sagen. Den eneste 
Maade, hvorpaa en saadan Mistro 
kan slaas ned, er ved at konsta
tere, at det her og 'der i Vandløb 
og Søer er lykkedes at frembringe 
en betydelig Fremgang i Udbyttet 
af Fiskeriet. 

N aar vi først at paavise dette, 
saa skal der snart komme Fart i 
Sagen; men heller ikke før. 

gidt om 1oreldrift. 
(Fisch.-Zeit.) 

-0-

(Slutning.) 

Netop derfor er en grundig 
Rensning af Foreldamme nødven
dig Tid efter anden, hvad kun 
kan iværksættes ved en fuldstæn
dig Tørlægning. Denne Tørlæg
ning er ligesaa nødvendig ved 
Forel- som ved Karpedamme. -
Paa dette Punkt kniber det i saare 
mange Anstalter. For rigtigt at 
udnytte Pladsen, er Dammene for 
det meste meget nært sammen
byggede, og ogsaa Tilløbsgrøften 
er saa nær Siden, at fuldstændig 
Tørlægning er umulig; thi Dam
men sveder fremdeles. Det er 
disse Anlægsfejl, som ikke let kan 
ændres, og sker det, saa er det 
forbundet med uhyre Omkostnin
ger. 

Hvorledes mangen Anstaltsejer 
gør sig skyldig i denne Synd vi
ser efterfølgende Eksempel. I en 
Forelopdrætsanstalt i Udlandet, 
som jeg for kort Tid siden besaa, 
fandt jeg i hver Dam en eller to 
Grøfter, hvis Bund laa ca. 50 Ctm. 

dybere end Udløbets Fundament. 
Dammen kunde derfor aldrig løbe 
helt tør og heller ikke grundigt 
renses. Disse Damgrøfter skulde 
lette Udfangningen af Fiskene; 
men jeg tror dog, at man faar 
det lige saa let med U dfiskningen, 
naar det dybeste Sted er forved 
Afløbet, og Dammen kan lægges 
helt tør. Ogsaa denne Anstalts 
Fiskefoderkeddel underkastede jeg 
et nøjere Eftersyn; men jeg saa 
straks, at det ikke gik aller ren
ligst til her, hvad heller ikke 
mere undrede mig, da jeg erfa
rede, at Fiskemesteren hele Dagen 
maatte køre med Trillebøren og i 
det hele har det ringere end en 
almindelig Daglejer. Blandt andet 
fortalte Fiskemesteren mig ogsaa: 
En Halvpundsørred vandrede fra 
den øverste Dam nedad gennem 
omtrent ti Damme indtil den ne
derste, fra hvilken den ikke kunde 
komme videre. Dette kaster ikke 
noget godt Lys paa Damdæmnin
gerne i denne Mønsteranstalt ; thi 
naar en Ørred kan springe over 
Dæmningerne, saa er ogsaa de 
andre Foreller færdige dertil, og 
hvad Foreller kan anrette af Skade 
i en Yngel dam, det ved enhver 
Fiskeavler. 

Endvidere var det mig paafal
dende ved denne, som ogsaa alle
rede tidligere ved mangen anden 
Anstalt, at man ved U dfiskning al
tid maatte tømme samtlige Damme 
i Rækkefølge, for at faa Fiskene i 
den øverste Dam ud. Det er disse 
rene Anlægsfejl, som bagefter ud
bedrede, altid bliver dyrere, end 
naar det bliver gjort straks ved 
Bygningen. Siger man nu ved 
saadanne Fejl noget til Chefen, 
saa faar man for det meste som 
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prompte Svar: "Saaledes staar det 
i den eller den Bog." Et Værk, 
efter hvilken Lægfolk kan lade 
bygge en Ji'iskeopdrætnings - An
stalt, eksisterer overhovedet ikke 
og lader sig heller ikke skrive. 
Vi har jo gode Bøger, som be
handler dette Thema, men at ar
bejde direkte efter Bogen, det 
gaar ikke an; man maa altid rette 
sig efter Landskabet og Vandfor
holdene; i det højeste lader Vær
kets Indhold sig sammenligne 
med de stedlige Forhold og der
efter afpasse efter samme. Ved 
Nyanlæg skulde man altid hen
vende sig til en dygtig Fagmand. 
En dygtig Bygningsleder vil saa 
vidt muligt tage Hensyn til et
hvert af Chefens Ønsker; men 
ofte bliver der ligefrem givet saa 
naragtige Befalinger, at de direkte 
maa modsiges. Der opstaar da 
ofte Brydning mellem Chefen og 
Fiskernesteren, der dog taler af 
Erfaring; og man faar da straks 
at høre: "J eg betaler; hvad jeg 
befaler, skal ske". - Senere hen, 
naar Følgerne indfinder sig, drejes 
det om; da hedder det: ~ Det 
skulde De have forstaaet, De er 
jo Fagmand." - Det er godt at 
være FiskemeHter! 

Ved at gennemstudere vor Fag
literatur er det paafaldende, at 
Skylden for de mislykkede Udfald 
ved Forelproduktion næsten. altid 
bliver lagt paa Fiskemesteren, men 
kun en sjælden Gang paa Anstal
tens Chef. Det kan jo ogsaa nok 
være, at en Fiskernester en Gang 
gør noget galt; men i de fleste 
Tilfælde· maa Skylden føres til
bage til Chefen. - Naar f. Eks. 
Chefen bag Fiskernesterens Ryg 
saaledes overfodrer Ynglen, at 

denne ikke viI æde otte Dage 
efter, og man ser Foderet ligge 
flere Dage paa Bunden, da tror 

. jeg næppe, at Fiekemesteren har 
Skylden, naar der kommer noget 
paa; men det bliver alligevel skudt 
over paa ham. Fiskemesteren kan 
anstrænge sig, være paa Post Dag 
og Nat, og saa kan Chefen ved 
en saadan forkert Handling paa 
en Gang fordærve hele Sagen. -
J eg kunde endnu anføre flere saa
danne Eksempler; men jeg anta
ger, dette ene er tilstrækkeligt. 

Der gives mange Anstalter, hvor 
Chefen og Personalet harmonerer 
godt sammen. I en· saadan An
stalt gaar det ogsaa flot fremad; 
men der gives ogsaa Anstalter, 
hvor Chefen forlanger Umulig
heder af sin Fiskemester; og her 
er stadig Personskifte. En god 
Fiskernester træder for energisk 
op mod saadan en Chef, og der
for maa han gaa; og en daarlig 
hjælper ham ikke; følgeligt kan 
det ikke gaa fremad, men maa 
gaa tilbage. 

En Fiskemester. 

Om fræparering af fiske· 
redskaber. 

-o-
l vor Tid bruges som bekendt 

en stor Mængde Garnredskaber, 
undertiden for flere Tusinde Kr. 
hos en enkelt Fisker. For de 
fleste Redskabers Vedkommende, 
særlig faststaaende, er Holdbar
heden meget begrænset. - Den aar
lige Forringelse af Værdien kan 
vel anslaas til 20 a 50 pCt., varie
rende efter de forskellige lokale 
Forhold. Det er let forstaaeligt, 
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at Udgifterne til Redskaberne ta
ger en ikke ringe Del af Udbyttet. 
Det vil derfor være af stor økono
misk Betydning for Fiskerne at 
behandle Redskaberne godt og 
benytte de bedste Præparerings
midler. Fra videnskabelig Side 
hal' Opmær~somheden været hen
vendt herpaa. Gennem Undersø
gelser er det paavist, at det er 
smaa Væsener, der trænger ind i 
Traaden og sønderdeler den (gør 
Garnet mørt). Det er altsaa den 
Fjende, vi har at bekæmpe, og 
Spørgsmaalet er saa: hvorledes 
gør man det bedst? Iden Retning 
er der gjort mange Forsøg, dels 
fra videnskabelig, dels fra Fisker-
nes Side. . 

Til Redskaber, der er længe i 
Vandet ad Gangen, undertiden i 
flere Uger, maa Kultjæren be
tragtes som det bedste Præpara
tionsmiddel. Der er dog stor For
skel paa, hvilken Kultjære der an
vendes. Den centrifugeredemaa 
absolut betragtes som den bedste, 
da den ikke saa let skaller af og 
holder Garnet mere blødt. . Ved 
Centrifugeringen fjærnes de i Kul
tjæren værende skadelige Stoffer, 
af hvilke maa nævnes Ammoniak
vandet, som gør Tjæren haard og 
sprød,. saa den let skaller af. 
Men selvom man bruger den 
bedste Kultjære, saaer det hel
digt at blande Kultjæren med et 
Stof, der kan holde Garnet til
strækkelig blødt. 

Til dette Brug kan benyttes flere 
forskellige Slags, som B l a n k
t j æ r e, C r e o s o t o li e, P e t r 0-

leum og Gasolie. Da jeg i en 
Aarrække har forsøgt de tre først
nævnte Slags, maa jeg betragte 
Blanktjæren som den bedste. En 

Blanding af en Del Blanktjære 
med to Dele Kultjære er et ud
mærket beskyttende Præparations
middel. De Redskaber, som bru
ges største Delen af Aaret, bør 
tjæres en Gang aarlig. Ved Be
handlingen maa Tjæren være godt 
v-arm, for at Garnet ikke skal faa 
for meget. Flere Steder betragtes 
Creosotolien . som den bedste at 
blande i Kultjæren, men efter de 
Erfaringer, jeg har gjort, kan jeg 
ikke dele denne Mening. Dog har 
Creosotolien den Fordel, at den 
tildels forebygger, at Garnet klæ
ber Petroleum som Blanding i Kul
tjære er ikke at anbefale, særlig 
til ældre Garn, da den virker op
løsende saavel paa Tjæren som 
paa Garnet. Med Hensyn til Gas
olie skal jeg ikke udtale mig, da 
jeg ikke har praktiske Erfaringer, 
men efter Oplysninger, jeg har 
faaet paa forskellige Steder, hvor 
den er brugt, er den ikke at an
befale. 

Ublandet Blanktjære og Olie 
er forsøgt paa forskellige Redska
ber, men er kun lidet beskyttende 
i Forhold til Udgiften. Dog maa 
undtages Redskaber, som daglig 
eller ofte bliver tørret. Hvor disse 
er udsat for Solvarmen, er Blank
tjæren at foretrække frem for Kul
tjæren, da Garnet i Solvarmen 
skørnes af Kultjæren. 

De ovennævnte Præparations
midler kan dog ofte skade Red
skabernes Fiskedygtighed ; dette 
gælder særlig faststaaende Red
skaber til Aalefangst. Aalen er 
som bekendt en meget fintfølende 
Fisk, som ikke gerne, særlig i 
fint Vejr, nærmer sig Ting, som 
er afvigende fra Omgivelserne i 
Lugt og Farve. For enkelte andre 
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Fiskearter, kan det samme være 
Tilfældet, om end ikke i saa frem
trædende en Grad. 

For at opnaa den størst mulige 
Fiskeevne maa man anvende Præ
parationsmidler, som saa vidt mu
ligt er fri for Lugt. Af saadanne 
maa nævnes Ka teku, Ege bark 
og Blaasten. De to førstnævnte 
Slags, særlig Kateku, anvendes i 
stor Udstrækning paa de fleste 
Fiskepladser og har i lange Tider 
været brugt, nærmest til Redska
ber, som tit bliver tørret. Der
imod er Blaasten kun benyttet i 
ringe Grad, skønt den fortjener 
større Udbredelse, hvad jeg skal 
omtale i en senere Artikel. 

Godtfred Larsen. 

* * * 
Imprægner Fiskegarn med 

BIaastenI 
Blaafarvede Fiskegarn. 

Skotske Fiskere har gjort en 
vigtig Opdagelse, der vil faa stor 
Betydning for Fiskeriet med Driv
og Sættegarn, saafremt den hol
der, hvad den lover. 

Ejerne af en St. Abbs Fisker
baad har nemlig gjort Forsøg 
med Garn, der var farvet saa 
nær som muligt lig Vandets 
F a r v e, i Stedet for den traditio
nelle brune, og disse Garn giver 
langt større Fangstresultat. Eks
perimentet skal have staaet sin 
Prøve; thi af en Flaade paa 63 
skotske Fiskerbaade fiskede den 
ene med de blaafarvede Garn 
langt det meste. Farven, der bli
ver brugt, er Blaasten, og Opda
gelsen har vakt stor Interesse 
mellem Fiskerne i Skotland. 

Vi anbefaler vore Fiskere ved 
Sø og Vandløb at gøre Forsøg 

med saadanne farvede Garn. Da 
Udfaldet af saadanne· Forsøg jo 
har Interesse for alle Fiskere, be
des Resultatet meddelt her i Bla
det tillige med Fremgangsmaaden 
ved Farvningen, og navnlig da, 
hvor megen Blaasten, der er an
vendt. 

Blandede )teddeleIser. 
-0-

Rettelse. I forrige Nr., Sp·. 322, 
staar der: "Wegweiser fUr Fiseher 
und Feichwirte"; læs: " T e i c h
wirte". 

* 
Beretning til Landbrugsministe

riet fra "D en danske biolo
giske Station", 1909, ved Dr. 
phil. C. G. J o h. P eters e n, er 
udkommen. 

Beretningens Indhold: 
I. Om Udbyttet af Limfjordens 

Fiskerier i de senere Aar samt 
om Rødspætteindplantningen i 
1908. Med 6 Tabeller og 1 Kort. 
II. Biologiske Undersøgelser over 
Limfjordens Rødspættebestand. 3 
Tabeller. III. Om Rejefiskeriets 
Udbytte fra 1885-1907 og om 
dets Forbedring ved Fredning. 3 
Tabeller. 

Alle tre Afhandlinger er af C. 
G. Joh. Petersen. 

* 
Dansk Fiskeriforenings Aarsbe

retning for Driftsaaret 1908~-09. 

Vi skal senere her i Bladet med
dele lidt af Aarsberetningens Ind
hold. 
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iiskemarkedet. 

AnI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

-0-

København, 17.-24. Juli. 
35-60 Øre pr. Pd. 
70-100 
40-70 
20-30 

300-400 ø. pr. 100 Stk. 

Altona, d. 97. Juli. 
H. Køser har tilskrevet os: 
Priserne pall. alle Fiskesorter er frem

deles meget høje, og Efterspørgslen og 
Tendens foreløbig god 

Der betales f. T. for: 
Gedde 106-92 Pf. pr. Pd. 
Aborre 
Skaller 
Brasen 
Laks 
Ørred 
Aal, blanke, store, 

mellst., 

45-30 
211/2-15 

39-19 
200-190 
135-90 

110-90 

Berlin, 19.-24. Juli. 
(Officiel Markedaberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 104-132-128 Pf. pr. Pd. 
Gedde, st., meUst., 99-112 -
Gedde, store, 85-73-91 
Suder 110-140-133 
Suder, melIst., 106-128 
Suder, store, 122 - 126-119 
Suder, store mellst., 106-125 
Brasen 65-77-74 
Aal, store, 116-102-124 
Aal, store, mellst., 125-102-123 -
Aal, mellet, 118~99-109 

Aal, smaa, mellst., 84-102-100 
AaI. smaa, 68-50-76 
AnI, uBort., 107 -68 105-
Karudser 72-97 
Karudser, smaa, 84 

Ispakkede Fisk: 
Foreller 
Laks, store, 
Laks, smaa, 
Sandart 

100-81 PC; pr. Pd. 
137 

85-143 
99-140-128 -

Sandart, melIst., 134-140 
Sandart, store, melIst., 137 
Sandart, smaa, 79-109 
Aborrer 38-59-51 
Aborre, smaa, 
Gedner 

51-64 
56-101 

Gedde, melIst., 91 
Gedde, store, 56-74 
Aal, store, 98-105 
AaI, melIst., 57-90-74 
Aal, store, mellst., 90-70-101 
Aal, smaa, 34-51-42 
AaI, usort., 41')-71 
Suder 69-93-90 
Suder, store, 82-67 
Brasen, smaa, 42 ~ 62-43 
Karudse 73-60-61 
Karudse, smaa, 39 

Indhold: :Ferskvandsfiskeri-Udstillingen 
i Aarhus. Lidt om Foreldrift. Om 
Præparering af Fiskeredskaber. Blan-
dede Meddelelser. - Fiskemarkedet. -
Annoncer. 

Annoncer. 
-0-

Karpeyngel. 
Ca. 100,000 Stk. Karpeyngel ud

sælges i Løbet af Sommeren og 
Efteraaret billigst fra 

Brahetrolleborgs Fiskeri 
pr. Korinth St., Fyn. 

mest fuldkomne og prak
tiske samt billigste 

Apparat til Oprensning 
af 

Damme, Søer og Vandløb. 
Enestaaende Resultater. 

HI C. Petersen &. Co., 
København B. 
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FiSkep~I~~:e~.~~!kkeUI . . Sætt~n~k 
Telefon 13 Telefon 13 Ørred, ønskes tilkøbs straks. 

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

Et Parti s t ø r r e ø r r e d 
(overvægtige eller Hanner) ønskes 
tilkøbs straks eller pr. Efteraar. 

Tilbud sendes til 

til absolut billigste Priser. E. Ebbesen, 
Esbjerg. Portionsfisk og større Spisefisk af 

alle Arter købes til højeste Dagspris. 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d; Sættefisk 

Porti onsørred, 
større Ørred, af Karper og Suder samt 

Sætte-Kre bs sælges. 

?ortionsfisk og større fisk saml 
prima 8jneæg købes. 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r s nærmeste 

J ærnbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
M a r t i D N i e l s e D, 

Fredericia . 
Telefon Nr. 26. . ~ Telefon Nr. 114 .... 

PortioDsørred, .."... Sydjydsk 
større Ørred, Damkultur 

Gedder, Karper i:= tu " 
Suder, Skaller, ~ ~ ~." ~ 

Aborrer ~ ~ å = ae.. 
købes og afhentes ~ g ~ = ~ 

med Specialvogn paa "O tit t:tI ~I c:1:> 
nærmeste J ærnbane- ;:; M 8 ~ 

'""" I» l:! c:1:> station. ..... - I -~ 'fJ ~ r,.I. ~ 
Kontant Betaling. e. "Er ~ m s= 

G D hk ~ ;a ~ ~ S'2'" • o In a s e e, . == . ., ... _ 
F 

_. ~ 

ischhandlung, == ~ 
~ ~ Berlin 40, 'II' 

Lehrterstrasse 18-19. 

leverer sbm sædvanlig 
øjneæg, Yngel og 
Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue- og liilde
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. Hans en, 
Aakjærdal. 

P. J' ø r g e n s en, 
Kildeværk. Telegr.-Adr.: _'.a.._ 

Forellenhandel. ~ Begge pr. Lunderskov. 

1'rykt j ,Kolding Folkeblad'. BOR'trykkeri, Kolding, 

1 
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:ij~~ I ikke er udsat over 10 Stkr. pr. 
Kvadratalen. Er Indløb og Afløb 

Indmeldelse i forsvarlig lukket, saa den spæde 

,,1erskuandsffskeriforeniugen" Yngel ikke kan desertere, forstaar 
man at fodre den spæde Yngel, 
at holde Yngeldammene rene, 
at indlede passende Strøm, saa 
Ynglen ikke ødelægges paa Af
løbsristen osv., da kan der opnaas 
fra 40-80 pCt. levedygtige Fisk 
ved U dfiskningen og Sorteringen 
i August-September, saafremt da 
Dammene om Vinteren har faaet 

l' sker til Kontoret 
eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 
Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

f.1fM'!'tJiIjY'MytfM,y.fiII,Yo.Y4I1»YtlMY<lifllY4IilY4li1li):ij den rette Behandling og er gjorte 
sunde og frie for Ynglens mange 

Vejledning til rationel Ørredaul. Smaafjender. 
Mange Steder naas der kun et 

Af Smidt Nissen. 

-0-

(Fortsættelse.) 

Dammenes Indretning. 
De hidtil brugte G r a v d a m m e, 

rene, gravede Damme uden nævne
værdig Plantevækst, hvor der der
for kunstfodres, er brugelige og 
bruges med Fordel, hvor der ud
sættes et efter Forholdene pas
sende Antal Yngel. At udsætte 20 
-50 Stkr. Yngel for hver Kvadrat
alen Vandflade har for de fleste 
Fiskeriers Vedkommende givet 
daarlige Resultater, baade kvanti
tativt og kvalitativt. De bedste 
Resultater er opnaaede, hvor der 

tarveligt U d bytte - fra 5 til 20 
pCt. -, og man er der tilbøjelig 
til at skyde Skylden for det daar
lige Resultat paa de tilstedevæ
rende Forhold: Vandet, Bunden, 
Fiskefjenderne o. a., men de aller
fleste Steder ligger Fejlen ved 
Pasningen. 

Har Ynglen nu i Yngeldammene 
opnaaet S æ t t e f i s k s Størrelse, 
sættes disse i F o d e r d a m m e 
for der at opdrætte"s til S p i s e
f i s k (Portionsfisk). 

Førsteklasses Foderdamme bør 
indrettes saaledes, at hver Dam 
faar sit Vand fra en Fødekanal. 
Dammenes Antal og deres Længde 



347 Fersbands8skerlbladet 348 

og Bredde maa· rette sig efter 
Terrænforholdene. Det er en fejl 
Opfattelse, at Pladsens Størrelse 
eller Dammenes Antal bestemmer 
Produktionens Størrelse. Det er 
Vandmængden og Vandets God
hed, der bestemmer et Fiskeri
anlægsProduktionsevne eller hvor 
mange Damme, der skal anlægges. 
Som oftest er der anlagt alt for 
mange Damme i Forhold til 
Mængden og Godheden af det 
Vand, der staar til Raadighed, og 
Følgen er, at Fiskeriet da ikke 
giver et godt Udbytte. En Dam, 
der kan ryldes eller rornyes med 
Vand i 10-15 Timer, anser jeg 
ror at være af passende Størrelse. 
J o hurtigere Vandet kan fornys i 
en Dam, desto flere Fisk kan der 
være i den, desto lettere er Pas
ningen, og desto sikrere er man 
paa et godt Udbytte. J eg drister 
mig til at paastaa, at det Fiskeri, 
hvis Fødevand kan fylde 10 
Damme i 10 Timer, vil give et 
større Udbytte, end hvis det 
samme Vand anvendes til 20 
Damme, hver af samme Størrelse 
som hver af de 10. Det samme 
Antal Fisk vil trives bedre og 
være mindre udsat for Sygelighed 
og Dødelighed i de .10 Damme, 
end i de 20. - Der spares ogsaa 
megen Tid og meget Arbejde ved 
at passe de samme Fisk i 10 end 
i 20 Damme. 

Det gælder altsaa om ved Be
sættelse af Damme at tage Hen
syn til Vandmængden og Vandets 
Godhed. Hvor man ikke gør det, 
vil der ikke opnaas gode Resul
tater. 

Dammene graves med ca. 12 
Tommers Fald paa hver 100 Alen, 
med 11/2-2 Gange Dæmningsan-

læg; eller hvis man nøjes med 
mindre Anlæg, l-tl/2 , da med 
smaa . Græsbede langs Siderne. -
Der bør helst være saa megen 
Plantevækst, at denne paa mindst 
lIs af Vandoverfladen beskytter 
Dambunden mod den brændende 
Sol, der, naar Dammene ikke er 
ret dybe, og Vandstrømmen min
dre rigelig, vil influere paa Bun
den og fremkalde usunde Livsfor
hold for Fiskene. 

Umiddelbart foran Udløbsmun
ken med Tud bør hver Dam være 
forsynet med en Beholder (Rense
brønd), der, naar Dammen er i 
Brug, er forsynet med Laag. Kan 
Vandet under Damrensning 'ledes 
ud i Udfiskningskanalen og til 
Steder, hvor det ikke generer, er 
Rensebrønd unødvendig, med min
dre man sætter Pris paa at ud
nytte Slammet som Gødning til 
Have eller Mark. Brøndens Stør
relse maa rette sig efter den 
Mængde Slam, der opsamles 
Dammen. 

Mudder og Slam bringes i 
Brønden med en Skraber; med 
en Kædepumpe derfra op paa en 
begrænset Plads paa Dæmningen, 
hvorfra det føres bort, naar det 
er tørt. 

- Fodringsdamme med en 
Bredde af 8-12 Alen er hidtil 
bleven anset for de mest passende 
at fodre i. - Bunden maa' være 
baadformet, d. v. s. være givet en 
saadan Form, at det sidste Vand 
under en Udfiskning ikke passerer 
over en større Bundflade, . men ad 
en Rende (Kølen af den baadfor
mede Dambund). 

Et Damanlæg, som er rigtig an
lagt, hvis Vand er godt, og hvor 
Vandet i hver enkelt Dam kan 
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fornys i 10 Timer fra en" Føde
kanal og med gode U dfisknings
forhold, skal ikke være ret stort 
for at føde en Familie. 

Kender man Vandets Godhed, 
kunde der i et saadant Anlæg 
gives en bestemt Anvisning for 
Pasningen, og Resultatet kunde 
forud opgives. 

Er Damanlæget derimod slet: 
Dammene for brede, daarlige Ud
fiskningsforhold, lav Vandstand, 
hele Dambunden udsat for Solens 
Paavirkning, for lidt Vandstrøm 
(maaske over et Døgn til Vand
fornyelse) og maaske tillige min
dre godt Vand, da skal der en 
Fiskernester til med Omløb i Ho
vedet for at kunne lede Driften, 
saa der kommer noget ud af den. 

Nu vil man maaske spørge: 
Hvor mange Sættefisk pr. Kva
dratalen kan der leve i en Dam, 
der vandfornys i 10 Timer? Skal 
der indsættes 1/4, 1/2 eller et helt 
Pund Sættefisk pr. Kvadratalen ? 

Selvom jeg kendte Vandets og 
Foderets Beskaffenhed, . og hvor 
stærkt, der skal drives paa for at 
faa Besætningen færdig, kan jeg 
ikke sige, hvor mange Sættefisk 
eller Antal Pund, der kan leve og 
trives godt paa hver Kvadratalen, 
naar Damvandet fornys i 10 Timer. 
Det maa læres og erfares gennem 
Driften. Det er den Maade, hvor
paa vi i det mindste nu er hen
.viste til at faa det at vide. 

En Fordybning foran Udløbet, 
som en tysk Fiskernester anbefa
ler i Bladets Nr. 15, til at op
samle Dambesætningen i og der
fra opfiske den, kan jeg ikke an
befale. Saa foretrækker jeg et 
mindre Udfiskningssted bag Ud
løbet, der mindre besværliggør en 

U dfiskning og giver langt fra saa 
stort et Tab i Sommertiden. Men 
maaske Tyskerne ikke bruger at 
rense Damme om Sommeren, men 
kun tidligt i Foraaret og sildigt i 
Efteraaret, altsaa paa Tider, hvor 
de mindst trænger til det. 

At indrette Dammene saaledes, 
at der fra Yngel dammene kan 
fortsættes med Naturfodring for at 
opdrætte Sættefisk til Portionsfisk, 
hører til Em af Fremtidens Op
gaver. Til Opfodring ved Natur
næring af Sættefisk maa der aller
først vindes Forstaaelse af A vI af . . 
smaa Krebsdyr, Tanglopper, Fersk-
vandsrejer og Yngel af den al
mindelige Aakrebs, som Smaa
ørreder fortærer med stor Begær
lighed; endvidere maaske af Yngel 
af Karper, Skaller, Elritser o. a. 
Mig bekendt er der endnu ikke 
gjort Forsøg paa ved rationel 
Damdrift at opfodre Sættefisk af 
Ørred ved Naturnæring til Spise
fisk. Skal der sIaas ind paa den 
Driftsmaade, maa Dammene ind
rettes anderledes end vore nuvæ-
rende Damme. 

(Fortsættes.) 

8f Jndtæg mod 8rusktækning. 
-o-

l "Deutsche Fischerei-Zei
tung" Nr. 10 d. A. er den be
kendte Fiskeribestyrer Br. Diesz
n er fremkommen med et Indlæg 
mod Grusklækningen, i hvilket han 
søger at fremlægge Bevis for, at 
alle de hidtil gjorte Forsøg er 
værdiløse for Praktikerne, og hver
ken er overensstemmende med Na
turen eller støtter sig til denne. 

Efter at Dieszner har omtalt 
adskillige af de Grusklækningsfor-



361 Ferskvands8skeriblndet 352 

søg, der har været offentliggjorte 
i tyske Fiskeritidsskrifter, og som 
ogsaa har været omtalte i nærvæ
rende Blad, skriver han: 

"At anføre alle de mange For
søg, der hidtil er bleven udførte, 
holder jeg for overflødigt; thi de 
løber alle ud paa et. 

J eg vil hellere fremlægge mine 
egne Erfaringer og derved efter
vise, at ingen af de hidtil anførte 
Forsøg er Efterligninger af Natu
ren, ja støtter sig ikke en Gang 
til Naturen; er endvidere alle 
sammen ubrugelige for Prakti
keren, der befatter sig med vor 
Tids Produktion og Ægforsen
delse, og det af den meget simple 
Grund, at de ikke alene kræver 
en stor Anvendelse af Tid af Pro
ducenten, men ogsaa flere helt 
tilforladelige Personer ~ og uhyre 
Pengeomkostninger. - De Herrer 
skulde f. Eks. en Gang opstille en 
Regning for os, hvad det koster 
at producere Tusinde Æg efter 
denne Klækningsmetode, og even
tuelt til hvilken Pris Tusinde saa
danne Æg kan afhændes for fra 
en saadan arbejdende Anstalt. 
Det er kun brugbart bag Fore-' 
dragspulten ! 

Da der nu altid tales om Efter
ligning af og Støtte til Naturen, 
saa ser jeg mig nødsaget til en 
Gang at rette det Spørgsmaal til 
de Herrer Forfattere; Har De 
nogensinde paa selve Stedet be
tragtet Legestederne i Vandet? 
Jeg tror det ikke I - Det vilde 
saa ellers være umuligt med Hen
syn til deres Forsøg paa at tale 
om "Natur". 

J eg har ofte dvælet ved Lege
steder, sidst for tre Aar siden i 
Thiiringen. Ved en Ørredbæk traf 

jeg den Gang en engelsk Sports
mand, som opholdt sig der. Som 
det plejer at gaa med Folk, der 
nærer samme Interesse, blev vi 
snart gode Venner, og da jeg er
farede, at Englænderen altid paa 
sine Rejser førte en vandtæt Klæd
ning med sig, bad jeg ham laane 
mig denne foren kort Tid for 
igen en Gang nøjere at kunne 
undersøge de forskellige Legeste
der, der forefandtes paa gruset 
og sandet Underlag. . 

Mit Ønske blev ogsaa beredvil
ligt efterkommet, og næste Dag 
foretog jeg, ledsaget af den elsk
værdige fremmede, min Ekskur
sion. 

Jeg undersøgte den Gang ti 
Legesteder. Jeg vadede ind i 
det kolde Vand, knælende ned og 
skarpt udspejdende, hvorledes Re
den vel vilde se ud ved en Vand
dybde paa 20 til 40 Ctm. Men 
læg Mærke til, at saadanne Iagt
tagelser ikke vil kunne udføres i 
Løbet af en halv Times Tid. 

Derved viste det sig, at den 
nøjagtigt saa lige saadan ud, som 
jeg tidligere havde iagttaget. 
Legestederne paa gruset Under
grund var allesammen viftede 
rene for Mudder osv. En Dæk
ning med Grus havde paa et Sted 
været umulig, fordi dette Grus 
var for tungt (Valnødsstørrelse), 
for at de kunde' vifte dem med 
Halen paa Æggene. 

Et andet Sted havde Gruset lej
ret sig fast paaUndergrunden; 
men selv der, hvor en Dækning 
paa Grund af det finere Grus 
kunde være sket ved Ørrederne, 
var kun enkelte Smaasten blevne 
bragte paa Æggene. Om dette 
virkelig er sket fra Ørredernes 

,I 



353 Ferskvltudsllskerlbladet 

Side, kan ikke fuldtud siges med 
Bestemthed. 

- Hvad nu de Legesteder, der 
forefandtes paa Steder med san
det Undergrund, angaar, saa maa 
jeg bemærke, at enkelte vel viste 
Fordybninger, som man maaske 
kunde kalde "Leggruber" , paa 
mig gjorde det Indtryk, at Ørre
derne ikke havde haft til Hensigt 
virkelig at fremstille Leggruber, 
men at de havde villet rense de 
paagældende Steder til Legafsæt
ning. 

J eg har ogsaa i min 35-aarige 
Praksis ved alle foretagne Under
søgelser fundet, at Ørrederne helst 
vælger deres Legesteder der, hvor 
Floraen er fremtrædende, fordi 
deres Instinkt sandsynligvis siger 
dem, at der ogsaa er Næring for 
Afkommet. 

- Alle de førnævnt() Forfattere 
burde dog en Gang studere Ørred
bækkene i Bjærge og paa Sletter, 
saa vilde de i virkelige Bjærg
bække kun faa Øje paa ganske 
lidt Yngel, og at Ørrederne i Gen
nemsnit kun bliver 1/4_1/3 Pund 
vægtige. Hvor ganske anderledes 
derimod i Bække paa Sletter, 
frem for alt, naar der i dem er 
indført rationel Drift. Her finder 
man Floraen stærkt fremtrædende, 
og i denne finder Ynglen baade 
sit Skjul og sin Næ~ing - og de 
større Ørreder strutter af? godt 
Udseende. - Naturligvis angaar 
dette kun saadanne Bække, i hvil
ken endnu ingen Udsættelse har 
fundet Sted. 

Thi hvor det sidste har fundet 
Sted, der vil det ogsaa fremdeles 
se kummerligt ud! 

Det er mine Erfaringer i virke
lige Ørredbække i Bjærge og Slet-

ter, og de siger sandsynligvis 
mere, end alle Forsøg med de 
forskellige Apparater og alle Skri
verier derom. Det er naturligvis 
lettere at sidde i Stuen end at 
orientere sig paa selve Stedet og 
gaa i det kolde Vand. 

- Fordrede Ørredernes Instinkt 
virkeligt Leggruber, saa havde de 
uden Tvivl ikke afleget; thi man 
kan jo nøjagtigt gøre samme Er:' 
faringer hos Cypriniderne. Finder 
disse Fisk ikke deres Livbetingel
ser, eventuelt deres Betingelser 
for at kunne aflege, saa afleger 
de netop ikke. 

Hvad har jeg nu fundet paa 
Legestederne ? 

For største Del meget taa Æg 
og' for største Del meget faa seng
lagte. Æggene laa sædvanligt bag 
de rensede Steder, enkeltvis mel
lem Grus. Det samme var at 
iagttage paa sandede Steder, hvad 
ogsaa er meget let forklarligt, 
naar man betænker, at Æggene 
ved Strømmen. i Vandet bliver 
drevne bort ved Aflægningen. 
Der bliver som Følge deraf for 
faa befrugtede Æg, og det giver 
derfor ikke det Udbytte, som ved 
den kunstige Befrugtning. Det er 
jo heller ikke andet muligt, da 
Ørredarternes Legesteder forefin
des i stærkt strømmende Vand. 

J eg har eftersøgt paa Legeste
derne med Fingrene og kun en 
Gang fundet, at Æg var seng
lagte med Sand, men kun en
kelte! 

Hvor bliver nu de valnødstore 
Sten, eventuelt Æggenes hele 
Senglægning af? Hvorledes har 
nu de fornævnte Forfattere fore
fundet Legestederne ? Hvem hol
der det for muligt, at ved en 
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Grusdækning af 6, ja endog 10 
Ctm., Blommesæksynglen kån, ar
bejde sig igennem dette uhyre 
Lag, som jo dog ogsaa tynger 
Æggene frygteligt, da dog som 
bekendt Ynglen under Blomme
sæksperioden ligger rolig - mere 
paa Siden. Skulde sligt et højt 
Gruslag ikke være til Hinder for 
Æggenes Udvikling, da der jo 
ellers ganske særligt altid alvor
ligt advares mod Tryk? 

N æsten alle Forfattere taler om 
"tidligere Udslipning" af Ynglen, 
O!r denne er bleven ført tilbage 
til Anvendelsen af Grusseng. -
Hvorfor har samtlige Forfattere, 
med Undtagelse af Dr. Hein, ikke 
i deres Bidrag givet helt specielle 
Opgivelser af det paagældende 
Ynglevands Temperatur? Denne 
vil vi fremfor alt vide, men helt 
nøjagtig, saa kan vi underholde 
os videre om den "tidlige" Udslip· 
ning. 

Hvordan staar det sig med Grus
sengen i fri Række? Nu, vi har 
hermed gjort nøjagtig den samme 
Erfaring som ved hver' af de an
dre Nyheder. Kunst vedbliver at 
være Kunst! Som ellers 'saa ofte, 
saa har ogsaa her visse Folk 
slaaet sig selv i Ansigtet med 
deres Paastande. Og netop disse, 
som altid paastaar (hvad jo og
saa er rigtigt), at Æggene i de 
naturlige Legsenge er udsatte for 
alt for store Farer, de vil nu ud
saa Æggene i Legsenge, der er 
kunstigt frembragte i Bække. 

Som Forsigtighedsregel skriver 
Forfatterne om "Mørkhed og Be
skyttelse mod Stød": 

Sikkert ,er Mørke for Æggene 
godt, indtil Øjepunktet bliver syn
ligt, efter denne Tid skader det 

dog slet ikke at tage Dækket af 
Apparaterne; tværtimod, man be
høver blot at iagttage Ynglen, 
hvor livligt den derefter viser sig, 
hvor stramt den stiller sig mod 
Strømmen, saasnart den har for
tæret en stor Del af Blommesæk
ken. Det er den største Glæde 
for enhver erfaren Opdrætter, hos 
hvem Hjærtet derved sIaar stær
kere! 

Hvis nogen af de fornævnte 
Forfattere ikke holder det for 
godt, at vor Yngel stiller sig tid
lig mod Strømmen, saa beviser 
han, at han slet ikke har nogen 
Anelse om, hvorledes disse Fisk's 
Levevis foregaar i Naturen Kun 
derved udvikler sig den bedste 
Form hos disse Dyr, og dette 
taler vel allerbedst for Hensigts
mæssigheden af denne Færd. 

Hvad "Stød" angaar, saa har 
jeg derom i sin Tid gjort et For
søg med 3000 Æg. Jeg har dag
lig flere Gange stødt til Yngle
apparatet saaledes, at Vandet har 
sprøjtet ud af Apparatet, og de 
foretoges endog med nylig befrug
tede Æg. Resultatet var hos disse 
Æg næsten det samme som ved 
"ikke stødte". 

- Efter at Amerikanerne var 
bleven indførte i Tyskland, be
gyndte en overdreven Iver i Kul
tivering af disse Fisk (som ogsaa 
tillige med "Bækørreder). Man 
mente, man maatte søge at vinde 
det højeste Udbytte af disse Sal
monider. Stærk, ligefrem unatur
lig Besættelse fandt Sted; der op
stod en Æghandel, der var værd 
at spørge om, og - syge Fisk. 
Meget naturligt; thi disse Ørred
arter var øjensynligt hindrede i 
deres Bevægelsesfrihed, alle Livs-

.. ~ 
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betingelser blev afskaarne dem og 
dertil kom et uegnet Fodermiddel 
til Fedning. De opstaaede Syg
domme blev ikke paaagtede, og 
der indtraadte saa en hurtigom
siggribende Degeneration, der no
get nær helt lamslog hele Ørred
avlen. 

- Som Skadesløsholdelse og en 
Slags Trøst siger man nu, at den 
ufornuftige Fremgangsmaade kun 
havde været en Famlen i Mørke! 
Advarerne blev forhaanede. Med 
Gru maa Fiskeavlerne se Frem
tiden i Møde I - Grusklækning, 
Plade- og Teglstensapparater skal 
nu bringe al Held og Lykke. In
tet Menneske vil f. Eks. indse, at 
vore Salmonidearter lider af Blod
mangel, en Lidelse, som ganske 
særligt er en Følge af Degenera
tion. 

Endnu har ingen paataget sig 
den Møje, nøje under Luppen at 
undersøge denne Sygdom hos Ør
rederne. Det er jo tilstrækkeligt, 
at Fiebiger har henvist til Lever
sygdom og Blodmangel. Det er 
en kendt Sag, at der ved Degene
ration netop opstaar Hjærte-, 
Lunge- og Leversygdomme og 
Blodmangel. Og hvorfra stammer 
vel Fosterblærevattersot ? Staar 
Blommesækken ikke i direkte For-

. bindeIse med Hjærtet? Gennem
læs en Gang Fiebigers Offentliggø
relse i "østerreichischen Fischerei
zeitung" ! Ligesaa har Frk. Dr. 
M. Plehn, denne ivrige Forsker
inde, i den sidste Tid henvist til 
Leversygdomme. - -

Har vi tidligere haft Grund til 
at klage over Fosterblærevattersot? 
Ganske vist forekom denne Frem
toning enkeltvis, men dog paa en 
Maade, saa der aldrig kunde være 

Tale om nogen speciel Sygdom. 
Men vi havde sunde Forældrefisk. 
Hvad var der da ikke for et Liv 
i de frie Vandel Det var en ren 
Lyst at se paa de smukt farvede 
Salmonider. Da gaves der ved 
vore primitive Apparater ingen 
Massedød af Æg, trods det, at 
der ofte laa tre Lag ovenpaa hin
anden; da gav det en sund, livs-· 
glad og hurtigtvoksende Yngel. 

Mumles der i- Amerikanernes 
Hjem ikke allerede om Degenera
tion? Paa Grund af den store 
Ægproduktion af disse vilde det 
ikke være til at undre sig over. 
Forhaabentlig viI Ziemsen ikke 
lade os i Stikken, men efter Hjem
komsten fra sin Rejse frit udtale 
sig herom. 

Nu hedder det, at Vandet skal 
være rigelig iltholdig ved den 
stærkest mulige Gennemstrømning 
af Apparatet. 0, J eminil 

Mine Erfaringer med Riicklappa
ratet har jeg offentliggjort. 5000 
Æg med et Tilløb af 1 Liter pr. 
Minut. Vandet hertil var taget 
fra den herværende Vandledning, 
altsaa et Vand uden særligt Ilttil
førsel, og med godt Udbytte. 

?Taktiske Viuk for Begyudere 
t Xarpedambrug. 

-o~ 

XI. 
(Fortsættelse.) 

- Skal Smaadambl;ugeren selv 
avle sine Karpe.Sættefisk ~ 

I den foregaaende Artikel blev 
Smaadambrugeren, isæt den Bru
ger, der kun driver Karpedambrug 
som en Bidrift ved Siden af 
Landbruget, raadet til Besættelse 
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af- sine Damme med tosommers 
Karper som det bedste og tillige 
anbefalet ham at købe sine Sætte
fisk. Men vi er hidtil blevne Sva
ret skyldige paa Spørgsmaalet: 
Hvorfor skal han ikke selv pro
ducere sine Sættefisk? 

Vinding af Karpeyngel i Karpe
damme finder vi paa Landet nu
tilbags endnu vidt udbredt, netop 
ogsaa ved Smaadambrug. Dam
brugeren gør sig navnlig derved 
uafhængig ved Behovet af Sætte
fisk, ganske vist en Fordel, der 
ikke maa undervurderes. Men lad 
os nu en Gang nøjere betragte, 
paa hvilken Maade han vinder sin 
Karpeyngel ! For det meste har 
han kun en eneste Fiskedam. I 
samme lader han sine Legfisk 
lege, samme tjener tillige som 
Vækstdam for Spisefiskene og til 
Opdræt af Karpesættefisk. Med 
andre Ord, i en saadan Dam fore
findes alle Alderstrin af Karper, 
ligefra Ynglen til Legfisken. Om 
Efteraaret bliver der udfisket; de 
større Karper bliver solgte som 
Spisefisk; de mindre bliver igen 
kastede tilbage i Dammen som 
Sættefisk ved Siden af nogle store 
Legfisk. En saadan Drift var tid
ligere en almindelig udbredt Drifts
metode. Men dens Ulæmpe er 
indlysende. - Allerførst er, da 
Fiskedammen naturligvis tillige 
maa tjene til Overvintring af de 
tilbagekastede Fisk, den saa 
værdifulde Tørlægning af Dam
men om Vinteren udelukket, og 
dermed ogsaa en eventuel Gøden, 
Solen osv. Desuden kan Dam
mens Udbytte aldrig rigtig bereg
nes, hvor megen Yngel, der i et 
bestemt Aar er fremkommen. -
Produktion af Yngel i V ækst-

damme viser overhovedet den store 
Ulæmpe, at de ny fremkomne 
Karpeyngelsfisk er at betragte 
som Næringskonkurrenter til de 
til Fremvækst indsatte Spisekarper. 
Og om hvilke Tal af Yngel, der 
alle vil spise med i samme Dam, 
det drejer sig om, lader sig nogen
lunde ane, naar vi hører, at en 
eneste Karpehun (Rognfisk) gen-
nemsnitligt kan lægge over 1/4 
Million Æg. Selvom ogsaa kun 
en ringe Del af disse bliver ud
klækkede, saa kan dog en eneste 
Karpehun levere flere Tusinde 
Stkr. Yngel. Men saa megen Næ
ring, som den samtlige Yngel af 
en eneste Karpehun bruger til Op
hold og Vækst, formaar en min
dre Fiskedam, hvor det drejer sig 
om Smaadambrug, slet' ikke at 
yde. Følgen deraf er, at Største
delen af Ynglen snart vil gaa til 
Grunde af Næringsrnangel, at end
videre den tilbageblevne Yngel i 
Følge den utilstrækkelige Ernæ
ring vil blive lille og forkommen, 
og at sluttelig ogsaa de til Frem
vækst bestemte Karper ligeledes 
i Følge Næringsrnanglen kun vil 
tage lidt til i Vækst. De sidste 
naar derfor ikke Vægten for Spise
karper og bliver saa kastede til
bage i Dammen for næste Aar at 
naa til Salg. Men ogsaa næste 
Aar vil de komme til at lide un
der Næringskonkurrencen med de 
yngre Fisk, og selv skaffe sig 
endnu flere Næringskonkurrenter, 
da de imidlertid allerede er blevne 
firesommers Fisk og da begynde 
at lege. Paa den Maade, d. v. s. 
ved denne Blinddrift, faar vi alt
saa daarlige Spisekarper, lang
somt voksende Legkarper og for
kommen Yngel. 
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Mod Blinddriften kan derfor ikke 
nok som advares; den egner sig 
sikkert ikke til Vinding af Yngel, 
da vi ved den kun opdrætter Svæk
linge, og skader desuden direkte 
Dambrugeren derved, at den til
intetgør den rationelle Produktion 
af Spisefisk, saa snart som Dam
mens Bundforbedring ved Tørlæg
ning om Vinteren, Gøden, Solen 
osv. umuliggøres. 

Men hvordan skal vi da opnaa 
at faa hurtigtvoksende Karpeyngel 
og -Sættefisk, da det ikke vii lyk
kes ved Blinddriften ? -' viI vort 
næste Spørgsmaal lyde. - Til 
Avl af Karpeyngel gives der kun 
en eneste sikker, rationel Metode, 
der. efter sin Opfinder, den bøh
miske Karpeavler Thomas Dubisch, 
D u b i s c h m e t o d e n. Men samme 
er saa kompliceret og fordrer saa 
mange Slags Anlæg og saa meget 
Arbejde, at den sikkert ikke egner 
sig for Smaadambrugeren. Desuag
tet skal Dubisch-Fremgangsmaa
den kortelig blive skildret, for at 
ogsaa Smaadambrugeren deraf kan 
danne sig et Billede om, hvorledes 
Karpeynglen og -Sættefiskene bli
ver producerede. 

Ved Dubisch-Fremgangsmaaden 
benyttes særlige Damme til Vin
ding af Leg, de saakaldte "Leg
damme " . Legdammen skal være 
ca. 1J4 M. dyb og rundt omkring 
Randen omgiven af en 1/2 M. dyb 
Grøft. Bunden skal være bevokset 
med bløde Græsser. Legdammen 
tjener kun til Aflægning af Legen. 
I den Hensigt bliver der i varmt 
Vejr i Slutningen af Maj eller Be
gyndelsen af Juni i den nylig 
spændte Legdam indsat et Sæt 
Legkarper, bestaaende af en Hun 
(Rognfisk) og to Hanner (Mælk-

fisk). Til Leg egner sig bedst 
4-6 Pund vægtige Moderfisk. -
Karperne leger i den tidlige Mor
genstund, lige efter Solopgang, og 
Hunnen afstryger da paa Planter 
de klæbrige Æg. Efter fire Dages 
Forløb slipper den meget sarte, 
hjælpeløse og med Blommesæk 
forsynede Yngel ud. Legdammen 
har da opfyldt sin Opgave; 5--6 
Dage efter bliver Ynglen udfisket 
med et tætmasket Haandnet (Ket
ser) og udsatte i saakaldte, kort 
forud spændte flade "Forstræks
damme",- hvor der til 1 Hektar 
beregnes omtr. 30,000 Stkr. Yngel. 
3--4 Uger senere kommer Ynglen 
fra den temmelig tomspiste For
stræksdam i en flad, saakaldt 
"Strækdam 1. Klasse" (omtr. 
1200 pr. Hektar). 

- Om Efteraaret bliver de nu 
"ens ommers" Karper (da de 
har levet en Sommer) bragt i 
Vin t er dam m e n. Til Vinter
damme tjener dybe (over 3 M.), 
rolige Fiskedamme, der ligger af
sides fra Vejlarm, og som hverken 
bruges til Skøjteløben eller Isvin
ding, og som har en stadig Gen
nemstrømning af friskt Vand, hvor
ved Kvælning under Isdækket und
gaas. Næste Foraar bliver de en
sommers Karper bragte i flade 
"Stræk damme 2. Klasse" (240 
-360 Stkr.) for derfra om Ef ter
aaret som "tosommers" Karper at 
komme i Vinterdammen. - I det 
derpaa følgende Foraar kommer 
de tosommers. Karper (90-120 
Stkr. pr. Hekt.) i Vækstdamme, 
for om Efteraaret som " tresom
mers " Spisefisk at udfiskes med 
Stykvægt af 11/ 2-3 Pund. Nogle 
af de smukkeste, særligt hurtigt
voksende Eksemplarer af de tre-
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sommers Karper bliver holdte til
bage i særlige Damme som frem
tidige Legfisk, for senere at tjene 
til Besættelse af Legdamme. Der
med er vi komne tilbage til Ud
gangspunktet. 

Naar vi endnu en Gang tager et 
Overblik' over det indvundne ved 
Dubisoh-Fremgangsmaaden, nemlig 
Yngel, Karpesættefisk, Spisekarper 
og Legkarper, saa hørte vi, at 
man til den Slags Drift, som i 
Modsætning til Bidrift betegnes 
som "Fu l d drift", brugte et 
stort Tal forskellige Damme, nem
lig: Legdamme, Forstræksdamme, 
Strækdamme 1. Klasse, Stræk
damme 2. Klasse, Vækstdamme, 
Vinterdamme, endvidere endnu 
Damme for Legkarpeholdelse og 
eventuelt endnu Bevaringsdamme 
for Salgsfisk. Men dette siger os, 
at Smaadambruget, der sædvan
ligt kun har en enkelt Dam til 
Raadighed, maa give Afkald paa 
Fulddrift. Deraf fremgaar end
videre, at Smaadambrugeren 
ikke selv kan frembringe 
sine Sættefisk og heller ikke 
skal; thi ved Fuld drift kan han 
det og ved Blinddrift skal han 
det ikke. , 

Efter dette bliver der ikke an
det tilovers for Smaadriften, at 
han driver sine Damme iBidrift 
som Vækstdamme og til dette 
Øjemed køber sine Sættefisk. At 
der ved Indkøbet maa lægges den 
største Vægt paa Sættefiskenes 
Hurtigvækst og Alder, er allerede 
tidligere fremhævet. 

(AUg. Fisch. Zcit.) 
(Fortsættes.) 

Vandpest. 
-0-

Elodea canadencis. 
(Fiseh.-Zeit.) 

For flere Aar siden havde Vand
pesten slaaet Bo i nogle af mine 
Foreldamme, i hvert Fald indført 
ved Foderfiskekurve, der sønder
skaarne var blevne anvendte som 
Faskiner i Fødekanalen ovenfor 
Dammen. J eg har for at udrydde 
Elodeabrugt alle gennem Fagpres
sen anbefalede Midler, Dambundens 
og Dæmningernes Gennemfrysning 
og Kalkning, Frembringelse af et 
tæt Plantedække af Andemad, 
Vandaks og Hanefod, gentagen 
Afskæring under Vandet med, en 
Kæde af sammennittede, gamle 
Leblade. Jeg har derved hindret 
en altfor yppig Vækst af Vand
pest og opnaaet en betydelig Af
tagen af denne besværlige Vand
plante. Nu iagttog jeg i nogle 
Damme med stærk lerholdig Bund, 
at Vandpesten, der i Følge util
strækkelig Forsigtighed ved Fiske
nes Omsætning optraadte enkelt
vis her, ikke udbredte sig, men 
kun blev som lave Buske paa 
Bunden. Som Grund hertil antog 
jeg Bundens Lerholdighed og har 
i nogle Damme, hvor der fore
fandtes Vandpest, indbragt lerhol
dig J ord, som let lod sig befordre 
dertil fra Nærheden. Resultatet 
var godt, og her vokste da Elodea 
paa Bunden som lave Smaabuske, 
kun enkelte svage Skud naaede til 
Overfladen. Det var interessant, 
om mange Læsere vilde meddele 
lignende Iagttagelser. Vandpest 
trives som bekendt bedst paa 
kalkholdig Dambund, og man an
tager, at de igen forsvinder, naar 

.. ~ 

, , 
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de har fortæret KalkindhOld. et; l Anskuelse. anvendt mest praktisk, 
den skal heller ikke kunne taale naar den endnu grøn nedpløjes 
et Overmaal af Kalk ved Dambun- I eller nedgraves paa Ager- eller 
dens Kalkning; men jeg tror, at Havejord, i hvert Fald har den 
Resultatet her lader længe vente saa mere Værd, end som ved 
paa sig. - Hvor Vandpesten op- Anvendelse til Kompost. 
træder stærkt, bliver den efter min W. Saner, Hasel, Suhl. 

Suderen som Bilisk i )farpe
damme. I dertilvækst 45'4 Kg. pr. ha., 

nemlig saaledes: I Legdammene 
I 27 Kg. pr. ha.; i Strækdammene 

Af 
w. GI' af Walderd ol'ff. 

-0-

(Slutning.) 

I Aaret 1908 havde jeg i samt
lige 43 ha. Karpedamme tillige 
besat disse med Suder. Der blev 
tilsammen opnaaet 1955 Kg. Su-. 

36 Kg. pr. ha., og i Slutvækst
dammene 52'5 Kg. pr. ha. 

Særlig interessant turde Suder
udbyttet i to, tilsammen 18'33 ha. 
store Slutvækstdamme være, i 
hvilke 11,555 Kg. gule Lupiner 
blev opfodrede. Den samlede Til
vækst androg: 

for Karper 5930 Kg. 323,5 Kg. pr. ha. 
'for Suder 1343 = 73'25 
for Regnbueforeller og Forelaborrer 451'5 = 24'5 -

laIt 7724'5 Kg. = 421'25 Kg. pr. ha. 

Da Regnbueforeller og Forel-I dertilvækst. For Aaret 1908 var 
aborrer ikke kommer i Betragt- der anslaaet en Naturtilvækst pr. 
ning med Hensyn til Fodringen I ha. af 120 Kg. Karpe og 30 Kg. 
bliver den samtlige Tilvækst for Suder. 
KarPer og Suder 7273 Kg., der Efter dette stiller Regningen sig 
er at fordele paa Natur- og Fo- saaledes: 

• 1. Den samtlige Tilvækst for Karper 
ab. Naturtilvækst 

hvilket bliver en Fodertilvækst af 

2. Den samtlige Tilvækst for Suder 
ab Naturtilvækst 

hvilket bliver en Fodertilvækst af 

5930 Kg. 323'5· Kg. pr. ha. 
2200 - 120 

3730 Kg. = 203'5 Kg. pr. ha. 

1343 Kg. = 73'25 Kg. pr. ha. 
550 - = 30 

793 Kg. 43'25' Kg. pr. ha. 

Der blev derefter i det hele opnaaet i Fodertilvækst : 

1. for Karper 3730 Kg. = 203'5 Kg. pr. ha. 
2. for Suder 793 - = 43'25 -

Fodertilvækst iaIt 4523 Kg. = 246176 Kg. pr. ha. 
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Med 249 Kg. Lupiner blev der 
følgeligt opnaaet 100 Kg. Mertil
vækst, efter hvad der var anslaaet 
for 1908. 

At slutte efter Udbyttet af om
trent lige saa værdifulde Damme 
uden Foderanvendelse i 1908, 
turde Værdsættelsen af Naturtil
væksten være temmelig rigtig. 

En Foderkoefficient af rundt 2'5 
er for Lupiner meget lav. Lader 
vi Mertilvæksten af Suder ganske 
ude af Betragtning, og beregner 
vi kun Foderkoefficienten af den 
opnaaede Mertilvækst af Karper 
med 3730 Kg., saa erholder vi 
som Foderkoefficient 3'09' - Ved 
Fodring med gule Lupiner regner 
vi med en gennemsnitlig Koeffi
cient af 3. Havde begge Dam
mene som Kostgængere kun haft 
Karper, saa havde sikkert Foder
forbruget ikke været meget rin
gere, ligesom Karpetilvæksten hel
ler ikke vilde have været væsent
lig større, hvoraf den store For
del ved Tilsætning af Suder frem
lyser. 

En Sudertilvækst af 73 Kg. pr. 
ha. er allerede noget, især i denne 
Egn, hvor Karpetilvæksten i Fler
tallet af Dammene ikke naar til 
70 Kg. pr. ha. Renudbyttet af 
Suder er hos mig for 1908 bereg
net til rundt 70 Mk. pr. ha. i alle 
med Suder besatte Damme. 

70 Mark som Biindtægt pr. ha., 
opnaaet ved en Bifisk i Karpe
dammen, synes at være en ret 
fornøjelig Biindtægt. Men jeg er 
dog overbevist om, at denne Bi
indtægt uden Skade for Karpeud
byttet endnu kunde lade sig øge 
væsentligt. 

J eg kan ikke undlade at be
mærke, at jeg ikke har skrevet 

disse Linjer for at fremstille min 
Metode for Suderavl som mønster
gyldig. Enhver indretter sin Drift, 
som han kan og som han af de 
givne Forhold synes raadeligt! -
Jeg ved godt, at mange Suder
avlere er mig langt overlegen, og 
jeg tager altid taknemligt mod 
disses Belæring! 

J eg vil kun fremhæve, at disse 
Linjer først og fremmest er skrevne 
for vore sydtyske, specielt bayerske 
Dambrugere, hos hvilke man ofte 
kan træffe en Sky for Suderen 
som et Skadedyr i Karpedamme. 
Saadanne Betænkeligheder haaber 
jeg at have fjærnet. Men selvom 
Suderen virkeligt i mærkbar Grad 
skulde skade Karpetilvæksten, blev 
det dog altid rentabelt at produ
cere den, da den betales bedre 
end Karpen. Fordi Fader og 
Bedstefader udelukkende produ
cerede Karper, skal jeg dog ikke 
gøre det, naar andre Fisk ved 
Siden af kan øge Damrenten. 

I anden Linje skulde mine Lin
jer give andre Suderavlere Anled
ning til paa dette Sted at lade 
høre fra sig angaaende deres Er
faringer over Suderen "som Bifisk 

Karpedamme ". 
Teublitz, i Januar 1909. 

* * * 
Foranstaaende Artikel findes 

"Allg. Fisch.-Zeit." Nr.3d. A. -
Samme Tidendes Redaktion har 
tilføjet følgende 

Efterskrift. 
Det i Slutningen af foranstaa

ende meget interessante Afhand
ling udtalte Ønske om at frem
komme med U dveksling over Er
faringer angaaende Suderen, slut-
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ter vi os gærne til og aabner 
straks Diskussionen med en vig
tig Meddelelse om denne Fisk's 
Naturhistorie. 

I vide Kredse er den Mening 
udbredt blandt Fiskeavlere, hvad 
Forfatteren af foranstaaende Af
handling, Hr. Graf Walder
d o r ff, allerede har bemærket, at, 
da Suderen og Karpen ernærer 
sig af de samme Bestanddele af 
Damplanktonet, disse Fisk da 
skulde være Næringskonkurrenter, 
hvorfor en adskilt Opdræt skulde 
være mere at anbefale end en 
fælles i samme Dam. At det i 
Virkeligheden ikke kan være saa
ledes, trods Overensstemmelsen af 
Næringsdyrene, d,erfor har Hr. 
Graf Walderdorff igen ved 
sine Erfaringer leveret nyt Bevis, 
tilligemed den Oplysning, at Su
deren netop overvejende søger sin 
Næring dybt i Dyndet paa Steder, 
hvor Karpen sædvanligt ikke kom
mer. Aarsagen til dette erfarings
mæssige, ja vel fastslaaede Fæno
men ligger efter Iagttagelser, som 
Hr. Dr. Hans R e u s z har anstil
let, deri, at Suderen taaler at 
udholde væsentlig større 
Mængde af Kulsyre i Van
det end Karpen. 

- Som bekendt foregaar der i 
Karpedammes Dynd vedvarende 
Opløsning 8;f de organiske Sub
stanser, der samler sig der, ved 
hvilken Ilt forbruges, og ved Si
den af andre Luftarter hoved
sagentlig Kulsyre produceres. 
Den Mængde Kulsyre, som herved 
fremkommer, kan naa en Grad, 
da den ligefrem er giftig for Fi
skene. Nu har Dr. Reusz godt
gjort, at Karpens Velbefindende i 
et Vand allerede med 260 mg. 

Kulsyre paadrager sig betydelige 
Forstyrrelser og ved 300 mg. kom
mer i Sidestilling, medens 300 mg. 
Kulsyre endnu taales af Suder. 
De viser først ved 400 mg. pr. 
Liter de første endnu ganske 
ringe Symptomer af Kulsyrevirk
ningen. Heri ligger Forklaringen 
paa, at Suderen kan søge efter 
Næring i dybe og naturligt kul
syrerige Dyndlag, i hvilke Kar
perne allerede bukker under for 
Kulsyrens giftige Virkning. 

Prof. Dr. Horer. 

Blandede )teddeleiser. 
-0-

Fiskernarkedet i Tyskland. I 
"Fisch.-Zeit.« for 7. August skri
ves der: Geddeprisen naaede 
i denne Uge en Højde,som man 
ikke er vant til paa denne Tid, 
selv Aaleprisen har den slaaet; 
thi 1,32 Mk. for et Pund Gedde 
er vel en Pris, der maa anspore 
os til at gøre . noget for denne 
Fiskeart. Gedder, godt ispakkede, 
bragte 1,01 Mark, medens store 
gik ned indtil 55Pt Meddeleren 
føjer til: Min Advarsel . mod at 
sende store Gedder herhen synes 
at være. overhørt. Levende B r a
s en kostede '77 Pf., K aru d s er 
97 PI. pr. Pd. Prisen paa ispak
kede ø r r e d e r svingede mellem 
50 Pf. og 1 Mark. I V ~ s t e n 
bragte G e d d e r meget høje Pri
ser; i D r e s d e n, L e i p z i g og de 
r i n s k e I n d u s t r i s t æ d e r mang
lede de helt. Finske, danske 
og n o r s k e Gedder skal være 
under Vejs. 

Stillingen paa Markedet er i 
Almindelighed over middel; ned
gaaende bevæger Priserne paa' 
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Krebs og Aal sig - opgaaende 
for Gedder, Suder og Karud-
ser. 

* 
Blaastens Anvendelse til Garn. 

En særdeles fiskerikyndig Autori
tet i Norge har oplyst "Dansk 
Fiskeritidende"s Red. om, at den 
omtalte Anvendelse, som skotske 
Fiskere gør af Blaasten til at 
give deres Garn saa nært &om 
muligt Vandets Farve, allerede 
længe har været kendt i det nord
lige Norge, hvor Blaasten eller 
Kobbervitriol betragtes som et 
let og praktisk Stof til Farvning 
af Fiskegarn. . 

Fremgangsmaaden er følgende: 
Fiskegarnene lægges i Opløsnin
gen ca. 1 a 11

/ 2 Kilo Kobber
vitriol til 1 Tønde Vand - og 
ligger deri ca. 1 Døgn, hvorefter 
Garnene kan sættes i Søen uden 
Tørring. Dersom Garnene ikke 
skal benyttes straks til Fiskeri, 
maa de ved Optagning fra Vitriol
opløsningen afskylles i rent Vand, 
inden de ophænges til Tørring. 
Denne Beitsning af Garnene gen
tages oftere, a:lt efter Brug og 
Udvaskning i Søen. 

* 
Laksefiskeri i Alaska. Lakse

fiskeriet i Alaska, der ogsaa afgi
ver mange Laks til Tyskland, har 
i 1908 været bedre end nogen
sinde. Der blev fanget 43,304,979 
Stkr. Laks, mod 34,900,068 (1907), 
31,756,775 (1906). Der arbejder 
omtrent 50 Konservesfabrikker og 
37 Salterier. De førstes Produk
tion beløb sig til 2,606,972 Kister 
a 48 Pd. til en samlet Værdi af 
10,186,000 Dollars. Salterierne le
verede for ialt 352,707 Dollars. 
Den mildtsaltede Laks, der bliver 

hovedsagentlig anvendt i Røgeri
øjemed ; Tyskland er en god Kunde. 
Fisken bliver flækket langs Mid
ten, Hoved, Hale og alle Finner, 
med Undtagelse af Brystfinnen, 
bliver fjernede, og Rygbenet skaa"' 
ret ud; derefter bliver hver Y dre
side otte til ni Gange let indkar
vet med en Kniv. Skællene bli
ver omhyggeligt skrabede af Y dr e
siden, og Indresiden godt udskrabt 
med en Kniv. Derefter bliver 
Lakssiden med Indersiden opad 
lagt forsigtigt i et Kar, der til
dels er fyldt med friskt Vand og 
knust Is. Heri bliver de omtrent 
en Times Tid "til Afkøling". Tid
ligere blev Siderne lagte i Salt
vand; men Isvand har vist sig 
meget mere formaalstjenligt. -
Lakssiderne bliver derpaa let sal
tede og til Forbruget afkølede, 
Ved Røgning bliver Fiskene kun 
vaskede faa Minutter, og de er 
nu egentlig igen "ferske Fisk", 
og ikke Fisk, der, som i den Tid 
da man brugte at salte Laksene 
stærkt, næsten havde mistet al 
deres Olie og Smag. Forrige Aar 
opkom et nyt Lakseprodukt, der 
blev kaldt "Flaxamo". Fisken 
blev let røget, derefter skaaren i 
tynde Skiver og pakkede i herme
tisk lukkede Daaser; til Konser
vering blev der tilsat lidt Olje. 

(Efter Deuts. Fisch.-Zeit.) 

* 
Fiskerhøjskolens Beretning I. 

Det smukt udstyrede lille Hefte 
er udgivet af Andreas Otter
strøm og sendes gratis til en
hver, der indmelder sig i F i s k e r
høj s k ol ef oren in gen. Kontin
gentet, mindst 1 Krone, indsendes 
til Fiskerhøjskoleforeningen, Ker
teminde. 

I Beretningen findes bl. a. et 
Par Smaastykker om "Fiskerhøj-· 
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skolens Tilblivelse og Opgave" 
samt et "Brudstykke af et Fore
drag, holdt ved Fiskerhøjskolens 
Slutningsmøde, af Lærer Georg 
Larsen." 

* 
Rettelse til Artiklen i Nr. 14 

om "Vejledning til rationel Ørred
avl" , Spalte 308. Der staar: da 
faar vi et Areal med en samlet 
Bredde paa (6 X 9) + (6 X 61

/ 2) 

= 69 Al.; der skal staa: (6 X 9) + (6 X 21
/ 2) = 69 Alen. 

1iskemarkedet. 
-0-

København, 31. Juli til 7. Aug. 
35-60 Øre pr. Pd. 

100 150 
Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

40-70 
20-30 

000-450 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 2.-7. August. 
(Officiel Markedsberetning'.) 

Levende Fisk: 
Gedde 127-101-120 Pf. pr. Pd. 
Gedde, st., mellet .. 113-99-107 -
Gedde" store, 91-103 -
Sandart, mellet., 170 
Aborre 90 
Suder 125-1,59-144 -
Suder, mellet., 131-123-126-
Suder, store, 127 110-120-
Sllder, st., mellet., 123-122-131 -
Brasen 66-81-62 -
Aal, store, 131-123-124 -
Aal, store, mellet., 130-119-132 -
Aal, mellst" 110-129 -
Aal, smaa, meUst, 111-11\1-106 -
AaI. smaa, 70-93 -
AaI, milldste, 65 
AaI, U8ort., 90-123 -
Karuclscr 80-96-94 -

Ispakkede Fisk: 
Laks 139-127-150 Pf. pr. Pd. 
Sandart 117-150 ~ 
Sandart, mellst., 165-150-157 -
Sandart, smaa, 122 
Aborrer 45-67-46 
Gedder 
Gedde, store, 
Gedde, II a.! 

68-101-86 
82 

51-81-63 

Aal, II a" 70-86 
Aal, store, 116-106-122 
Aal, mellst., 90-80 
Aal, store, melIst., 96-109-108 -
Aal, smaa, 50 
Aal, smaa, mst., 72-77-70-73 
Aal, mort., 78-68-81 
Suder 93-74-89 
Suder, store, 
Karudse 
B,asen 

75 
69 

35- 52-36 

Indhold: Vejledning til rationel Ørred
avl. - Et Indlæg mod Grusklækning. -
Praktiske Vink for Begyndere i Karpe
dambrug, - Vandpest. - Snderen som 
Bifisk i Karpedamme. - Blandede Med. 
delelser. - Fiskemarkedet. - Annoncer. 

Annoncer. 
-0-

KarpeyngeI. 
Ca. 100,000 Stk. Karpeyngel ud

sælges i Løbet af Sommeren og 
Efteraaret billigst fra 

BrahetrolleborKs Fiskeri 
pr. Korinth St., Fyn. 

Ziemsens 
Bundskærer 

mest fuldkomne og prak
tiske samt billigste 

Apparat til Oprensning 
af 

Damme, Søer og Vandløb. 
Enestaaende Resultater. 

H. C. Petersen &. Co., 
København B. 

Aarhus. 
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iJ~~~~3IiJm~~~~:ll§§]æ I øjneæg; Yngel og Sættefisk 
I af ø rr e d; Sættefisk 

Rnssisk-Degra Smørelse I 
(eget Fabrikat) 

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

PrØv den, - men efter Brugsanvisnin. 
"en, som fi1.ldes under Bunden af enhver 
Daase, og De vil erkende, at De hal' 
faaet, hvad De s~jg'er. -- Faas iDaaser 
l/l' og til henholdsvis 1 Kr., 50 og 
25 Øre 111'. 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. 

J ørgen Bjerregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

af Karper og Suder samt 
Sætte-Kre b s sælges. 

'ortionspsk og større fisk samt 
prima 8jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r s nærmeste 

Jærnbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder l)rima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste ,ris er. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Portionsørred, rv... Sydjydsk 
større Ørred, Damkultur 

Gedder, Karper, ~ t; 
t:::C 

Suder, Skaller, ~ f: ~ =~ (7C:l.~ 
Ab '"1 CD o orrer ~ læ: a 

O"-~== købes og afhentes 
med Specialvogn paa 

nærmeste J ærnbane-
station. 

Kontant Betaling. 
G. Domaseltke, 

Fischhandlung, 
Berlin 40, 

Lebrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr. : 
ForellenhandeI. 

83 =- ::s C"C> t;J:j'CD~ =... 
"O &ir to ~I C"C> 
:-s M 8 t;I:::I 
""" s»::S C"C> 
~ æ; h. Q.Ij. Si" 
s. -a. ~. ~ =-
~ftI~tp == . = . ~ ... -_. P""1'-

= t;I:::I 

~ CD 

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. Hans eu, 
Aakjærdal. 

P. Jørgensen1 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

1'qkt i .Koldillg Folkeblad". Bogtrykkeri, Kolding. 

1 

l 
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Tiden er jo nu snart inde, da 
Redaktørskiftet skal foregaa. Smidt 
Nissen er ubevægelig og vil ikke 
lade sig overtale til at fortsætte, 
hvad der efter mit Syn er meget 
beklageligt, og jeg tror, at mange 
siger det samme. Det er sikkert 
en meget tidsspildende Bestilling 
og kan mangen Gang være bryd
agtig, særlig naar man som Smidt 
Nissen kun faar en i Forhold til 
Ulejligheden lille Betaling for det. 
J eg vil gærne have Lov at sige 
Smidt Nissen Tak for den Tid, han 
har været Bladets Redaktør. 

At være fuldkommen er jo umu
ligt. S. N. har selvfølgelig og sine 
Fejl. J eg har hørt Ytringer om, 
at Bladet var for tørt, Stoffet var 
fra Tysk, det var ikke 5 Øre, ja, 
endog ikke en Pibe Tobak værd. 
Det er haarde Beskyldninger. Jeg 
mener, at vedkommende passende 
kunde bruge den Slags mod sig 
selv. Naar Bladet har været noget 
i Retning af ovennævnte, saa har 
det været Medlemmernes - ikke 
Redaktørens - Skyld. Man skulde 
næsten til Tider tro, at der intet 
Ferskvandsfiskeri fandtes i Dan
mark. Saa godt som alle Medlem-

I merne tier stille, ja, nogle er endda 
I saa stille, at de .slet ikke læser 

Bladet, men ganske rOligt lader 
Posten aflevere det og saa lægger 
det hen til andre gamle Blade og 
Papirer. Paa den Maade er det 
ikke let at være Redaktør. Det er 
meget at forlange, at en Mand 
alene skal give Stof til Bladet hver 
fjortende Dag, ud af egne Erfarin
ger og Forsøg fra eget Fiskeri. 
J eg synes, at Bladet tit har inde
holdt mange gode og interessante 
Artikler, som absolut er blevet alt 
for lidt paaskønnede. 

J eg vil haabe, at Bladets ny Re
daktør vil lade det staa aabent for 
alt det, der kan være Ferskvands
fiskerisagen til Gavn og er af In
teresse, saa at det fr e m d e l e s 
ikke maa være Mandens Navn, men 
Artiklens Indhold, der er det be
stemmende for dens Optagelse. 

Efter sikkert Forlydende har jeg. 
hørt, at den ledige Stilling som 
Redaktør søges af Dr. phil. Hoff
meyer, Sorø. J eg vil tillade mig 
at henstille til Bestyrelsen, even
tuelt Forretningsudvalget, at antage 
denne Mand. Han har selvfølgelig 
ogsaa sine Fejl, men han er en 
Mand, der er godt skaaret for 
Tungebaand, Pennen lystrer ham 
ogsaa godt, han har en god U d-
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dannelse, saavel teoretisk somprak~, tør C. Kristiansen, Jedsted Mølle, 
tisk, har Kendskab til Forholdene . og Skanderborg Zinksoldefabrik ; 
baade i Danmark og Tyskland og for smukt forarbejdede og vel 
er stærkt beskæftiget med et større præparerede Fiskeskind, udst. af 
Fiskeriforetagende. Jeg har faaet S. P. Gommesen. 
den Forstaaaelse af hans Virksom
hed, at han vil noget, venter ikke 
efter andre, . men tager selv fat. 
Maaske Bestyrelsen allerede har 
udpeget den ny Redaktør; man 
fristes til at tro det, da der, mig 
bekendt, ikke offentlig, hverken ved 
Generalforsamlingen eller i Med
lemsbladet, fra Bestyrelsen er frem
kommen Opfordring om at søge 
Pladsen. For Sagen i sin Helhed 
vilde det i alle Tilfælde være ret
test, at saa vigtig en Sag som 
denne blev behandlet mere offent
ligt for Foreningens Medlemmer. 
Jeg er vis paa, at det største An~ 
tal af Medlemmerne ikke aner, at 
Redaktørskiftet erforestaaende. Mon 
det er heldigt? 

Et Medlem. 

fra ferskuandsfiskeriudsti11ingen 
i Aarhus. 

-o-
l denne Afdeling uddeltes føl

gende Diplomer: 

Diplom 1. Klasse 

for et praktisk og tidssvarende 
Geddeapparat samt et Krogtrug, 
udstillet af Fisker J ens Petersen, 
Tissø pr. Rudsvedby j 

for udmærket behandlet Salgs
fisk, saavel røget som fersk, udst. 
af Theodor Schmidt, Varde. 

Diplom 2. Klasse 

for et praktisk og tidssvarende Sor
teringsapparat, udst. af Fiskeridirek-

Anerken de l s e s - D ipl om 

for en Kasse friske, frosne Sild, 
ildst. af Aktieselskabet Limfjorden; 

for velkonstruerede og tidssva
rende Modeller af Dambrugsinven
tar, udst. af Troelsen, Frøjk pr. 
Holstebro; 

for velforarbejdede og af udmær
ket Materiale forfærdigede Træsko
støvler, . udst. af Fabrikant Vilh. 
J ensen, Svendborg; 

for Fangkasser til Yngel samt 
Aalekroge med Klemmer, udst. af 
N. Pedersen, Brahe-Trol1eborg. 

Saltuandsfiskeriets Skadedyr og 
Rampen imod dem. 

Ved J. O. Bøving-Petersen. 
-0-

Ovennævnte lille Skrift er nylig 
udkommet og tilsendt os. 

Kampen imod Skadedyrene og 
disses Fangst har ikke liden Inter
esse for vore Damkulturer, idet en 
hel Del af disse Skadedyr sikkert 
med Fordel maa kunne anvendes 
ved Fodringen i vore Fiskedamme. 
Af de Skadedyr, som vi mener kan 
anvendes i dette Øjemed, skal vi 
nævne følgende: Ulk, Hundestejler, 
Søstjerner, Snegle og Krabber. -
Selvfølgelig har de nævnte Skade
dyr ikke lige stor Værdi som Fi
skefoder. Værdiansættelsen kan i 
Grunden først bestemmes gennem 
Forsøg. Disse burde helst foretages 
paa Statens Forsøgsstation. 

Saafremt Ulk, Hundestejler og 

.' 
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Søstjerner kan leveres i frisk Til
stand ved Kulturerne, kan disse 
anvendes direkte som Foder, der
som de da er at faa til en billig 
Pris. Det var heldigt, om Tilbud 
af Leverance af nævnte Skadedyr 
vilde fremkomme her i Bladet med 
Opgivelse af Pris fra Afsender
Station. 

Krabber kan der ogsaa bruges 
en Del af ved Siden af det første. 
Hvilken Behandling der skal fore
tages meg Snegle, før de er an
vendelige og kan forsendes, maa 
være Genstand for Forsøg. Disse 
knnde maaske ogsaa foretages ved 
Forsøgsstationen. 

Vi anmoder Bestyrelsen for Dansk 
Fiskeriforening om at have sin Op
mærksomhed henvendt paa denne 
Anvendelse af de omtalte Skade
dyr og foranledige, at Tilbud om 
Leverance af disse til Damkulturer 
fremkommer her i Bladet. 

Dansk fiSkeriforening. 
-0-

Aarsberetning for Driftsaaret 
1908-09 

(1. April 1908 til 31. l\iarls 1909). 

Beretningen begynder med under 
14 Punkter at meddele de vigtigste 
Begivenheder for det danske Fi
skeri i nævnte Driftsaar. Vi skal 
nævne nogle af disse: 

Punkt 3. Bestyrelsen optager 
Forhandlinger med Landbrugsmini
steriet om Stats bidrag til Afhol
delse af en skandinavisk Fiskeri
udstilling, forbunden med en inter
national Udstilling af Motorer til 
Fiskeribrug samt et almindeligt 
nordisk Fiskermøde i København 
1912. 

Punkt 4. Ved Hjælp af Statsbidrag 
besøger ca. 80 danske Fiskere den 
skandinaviske Fiskeriudstilling i 
Trondhjem og deltager i det med 
samme forbundne 3. nordiske Fi
skermøde. 

Punkt 5. Efter Andragende fra 
D. F. F. indstiller Landbrugsmini
steren og bevilger Rigsdagen eks- , 
traordinært 1000 Kr. til Fiskerrej
ser i Indlandet i Anledning af 
Landsudstillingen i Aarhus. 

Punkt 6. Den 1. danske Fisker
højskole aabnes i Kerteminde under 
Ledelse af Cand. mag. Otterstrøm. 
Skolen modtager Statsunderstøt
telse. 

Punkt 11. Ca. 2000 københavn
ske Borgere opretter Landets første 
Fællesindkøbsforening af Fisk, base
ret paa direkte Indkøb hos Landets 
Fiskere. Efter 2 Maaneders Virk
somhed maa der aabnes den 2. 
og efter 31/ 2 Maaned den 3. Butik. 
Foreningens Virksomhed og dens 
Medlemsantal er jævnt tiltagende 
og synes at ville blive et nyt, sundt 
og tidssvarende Led i Afsætningen 
af dånsk Fisk. 

Punkt 13. DanskFiskeriforenings 
Virksomhed er i stadig Tiltagen, 
idet der er indmeldt 5 ny lokale 
Foreninger. Samarbejdet mellem 
Foreningen og de lokale Forenin
ger udvikler sig jævnt og naturligt, 
eftersom de lokale Foreninger har 
Brug for og lærer at anvende den 

. Hjælp, som Foreningen formaar 
at yde. 

Punkt 14. Foreningens Med
lemsantal. 

Foreningens Medlemsantal er ste
get med 429 Medlemmer. Med
lemsantallet ved Driftaarets Slut
ning er: 
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Umiddelbare Medlemmer. . 612 
Overordentlige do. . . . . . . . 12 
119 Fiskeriforeninger med. 9,510 

laIt. .. 10,143 

Af Foreningens Regnskab i nævnte 
Driftsaar skal vi meddele nogle Po
ster: 

Paa Indtægtssiden: 
. Kr. ø. 

Lend brugs ministeriets 
Tilskud: 

Til Foreningens alm. 
Formaal ......... 14,650 00 

Fiskerrejser ........ 7,000 00 
Faresignal stationerne 5,000 00 
Til Udryddelse af Ska-

dedyr (Sæler og 
Aalekrager) ...... 4,484 00 

Modelsamlingen . .. . . 1,000 00 
Foredrag og Sama

riterkursus*) . . . . . . 3,000 00 
Søgaaende Fiskeri .. 500 00 

~._---

laIt. .. 35,634 00 

Tilskud fra den Uaben-
Levetzauske Fond. . . 1,000 00 

Paa Udgiftssiden:, 
Kr. ø. 

Medlemsbladet. ...... " 8,211 44 
Husleje .............. , 2,700 00 
Løn til Redaktøren.. . .. 1,200 00 
Honorar til Foreningens 

juridiske Konsulent.. 400 00 
Bestyrelsesrejser : 

Forretnings-
udvalget . . 109 70 

Bestyrelsen. 1,724 25 
Udvalg .... 634 20 

---- 2,468 15 

*) Af Samariterkursus er der ingen 
afholdt i Følge Meddelelse under 
Punkt 12. Af Foredrag over Fi
skeriæmner er der afholdt 63. Af 
de 3,000 Kr. er der anvendt 2,300 
Kr. 99 øre. 

Ordinær Generalforsam-
ling ............... . 3,172 45 

Sekretærens Løn ...... . 3,600 00 
Kontorpersonalets Løn-

ninger ............. . 2,285 50 
Kontorudgifter ........ . 1,141 85 
Tryksager og Papir ... . 282 50 
Porto ................ . 800 00 
Tillidsmanden forJylland: 

Løn ......... 600 Kr. 
Rejseudgifter. 300 

900 00 

Dansk Fiskeriforenings Aarsbe
retning udkommer som Tillæg til 
Dansk Fiskeritidende. 

Blandede Jeddelelser. 
-0-

Tyske Fiskepriser i Ugen til 14:. 
August. G e d d e n naaedel,40 Mk. 
pr. Pd., den højeste Fiskepris for 
levende Vare i denne Uge, medens 
A al kun kunde bringe det til 1,28 
Mk. pr. Pd., og 1 a Suder kun 
1,36 Mk. "H." føjer atter i "Fisch.
Zeit." hertil den Bemærkning: "Fi
skeavlsanstalterne skulde næste 
Foraar lægge sig mere efter G e d d e
a v l; den giver mere Udbytte og 
er sikrere end ø rr e d a vI." (For 
Tysklands Vedkommende har "H." 
vist Ret.) Markedets Total
s t il li n g v a r g o d. S ø g t : 1 m a 
Middelgedder, Portionssu
der og Storaal. 

* 
Snogen som Fiskerøver. "H. " 

skriver i "Fisch;-Zeit." i et af de 
sidste Numre, at der er mange 
Dambrugere, der ikke kan forklare 
sig de store Tab, de har i 
deres Yngeldamme; men han 
har i den allerseneste Tid været 
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Vidne til en Begivenhed, der maa
ske i mangt et Tilfælde kan kaste 
Lys over de uhyre Tab af Fisk i 
dissse Damme. 

Han opholdt sig nemlig i sin 
Sommerferie hos en gammel yen 
i Schlesien. Til Domænen, som 
hans Ven var Forpagter af, hj3rte 
ogsaa et lille Vildfiskeri paa en 
Strækning af en Flod, der tidligere 
var en af Schlesiens fiskerigeste 
Floder og er det forholdsvis ogsaa 
endnu. Da "H." en smuk Sommer
rnorgen opholdt sig ved Floden, 
hørte han pludselig,' at det raslede 
ved Siden af ham, og han fik nu 
øje paa en S n o g, et meget stort 
Eksemplar af over 1 MetersLængde. 
Den bugtede sig ganske tæt forbi 
hans Fod, men da han sad saa 
stillle som en Mus, mærkede den 
ham slet ikke, hvilket. tyder paa, 
at Slangen . ingen Næse har og kun 
frygter og angriber det, der bevæ
ger sig. Snogen gled med Ele
gance ud i Vandet, dukkede straks 
under, kom op, dukkede igen -
og fortsatte dermed i 3/4 Time. 
Derefter steg den op paa Bredden, 
omtrent 10 Skridt fra "H.", og rul
lede sig sammenpaa en Forhøjning 
i det tørre Græs. Han greb sin 
Stok, listede sig hen til Snogen og 
knuste med et Hug dens Hoved. 
Ved at skære Bugen op paa den 
fandt han her 6 fingerlange Smaa
fisk. 

"Naar vi nu antager," fortsætter 
"H.", "at Krybdyret igen om Efter
middagen fanger 6 Smaafisk, saa 
udgør dette fra April til Oktober 
(inkl.) = 210 Dage X 12 = 2,520 
Smaafisk. Selvom nu ogsaa kun 
10 saadanne Bæster bebor en Dam
bred, vil man let kunne udregne 
den Skade, som disse tilnærmelses- . 

vis udretter. At Snogen fisker, har 
jeg tidligere iagttaget, men dog 
aldrig set, at den fisker minutvis 
under Vandet og sluger sit Rov 
under Vandet. Ved den nævnte 
Flod findes der en Mængde Snoge, 
der lejrer sig paa solrige Steder, 
hvor man let kan dræbe dem. Man 
anser Snogene for nyttige, da de 
skal fange Mus; men det gør de 
slet ikke; thi jeg har endnu aldrig 
set en Snog fange. en Mus, ikke 
engang den lille Vandspidsmus 
tager den. Storken, Pindsvinet, 
Ilderen og Fiskeodderen er Sno
gens Dødsfjender desværre bli
ver disse Dyr stadig færre, me
dens Snogen og Vandrotten har 
formeret sig forskrækkeligt." 

* 
Vildænderne. "P." skriver fra 

Harboøre den 26. Juli til "Dansk 
Fiskeritidende" : 

Andejagten, der ellers plejer at 
være god i denne Egn, synes i 
indeværende Sæson at have en mer 
end almindelig tynd Bestand. Grun
den dertil søges fornemmelig i For
sommerens ugunstige Vejrlig, idet 
sikkert megen Yngel er gaaet til 
Grunde, fordi de gamle Ænder af 
Kulde, Regn og Hagel er blevne 
drevne bort fra de først lagte Æg. 

J agten paa Vildænderne har dog 
kun underordnet Betydning for Fi
skerne i Forhold til F a n g s t e n 
af disse Dyr i Vintertiden. I den 
vestlige Del af Fjorden er dette 
Fiskeri meget rentabelt. Det kan 
træffe sig, at en enkelt Fisker kan 
faa 100 Ænder og derover i Gar~ 
nene pr. Døgn. Naar Vildande
sværmene ankommer, bliver der 
Travlhed med Udsætningen af det 
saakaldte Nedgarn eller Andegarn. 
Det er et Garn med Masker paa 
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omtrent 6 Tommers Størrelse, som 
stenes saa haardt og bæres af saa 
store Flaad, at det staar fuldstæn
dig oprejst i Vandet, fast imod 
Bunden, næsten som et Slags 
Hegnstraad. Naar nu Vildænderne 
kommer sejlende, dykkende og sø
gende frem efter Føden, jager 
mange af dem Hovederne gennem 
Maskerne, ligesom Benene straks 
bliver indfiltrede i Garnene. De 
fleste, Som kommer i Berøring der
med, maa lade Livet ved Drukning, 
og Fiskerne- eller Jægerne, om 
man vil kalde dem saaledes -
tager Garnene op engang imellem 
og tømmer dem. Dette er ikke et 
særlig vanskeligt Arbejde, der, som 
sagt, til Tider kan kaste godt 
af sig. 

Mon denne Fangstmaade ikke 
kunde anvendes i flere af vore 
Søer, hvoraf nogle jo er rige paa 
Vildænder? Ved Fodring kunde 
disse vist vænnes til at søge be
stemte Steder, hvor Garnene saa 
senere kunde udsættes. 

* 
Laks- og Ørred-Bastarder. Her

om skriver ~H." i "Fisch.-Zeit.": 
Der gaves en Tid, da det samt

lige kunstige Fiskeri var stemt for 
Krysningsprodukter og Bastarder. 
Denne Tid ligger 30 til 40 Aar 
bag os, vi er altsaa i Stand til at 
dømme, om Udfaldet er godt eller 
mislykket af denne Drift, og vi 
vil frit vedgaa: Bastardavlen har 
ikke alene ikke nyttet os, men ska
det os. - Af Bastarderne, med 
hvilke Tyskland og Østrig aare
langt har umaget sig, er der ikke 
mere Spor forhaanden; alle de 

. alt for ivrige Fiskeavleres Produk
ter har Naturen fejet bort. Foran 
mig ligger en gammel Liste paa 

alle de Fiskeavlsanstalter i Tysk
land, Østrig og Schweiz, der pro
ducerede Bastarder. I Tyskland 
har 150, i Østrig 212 = 362 Fi
skeavlsanstalter i sin Tid arbejdet 
for Udbredelse af Bastarder. Det 
er en hel Mængde, og det har ko
ster mange Daler og Gylden. -
Ørrederne skulde i faa Aar vokse 
saa hurtigt som Laks og derefter 
vandre i den fattige Mands Gryde. 

Det nuværende Fiskeri kan af 
denne forbigangne Tid lære, hvor
ledes det ikke skal være. Havde 
man i hin Tid befolket Bækstræk
ningerne med renracede Fisk, 
havde man valgt de Ørredarter, 
der passer til Bækkens Natur, var 
dermed sikkert naaet glimrende 
Resultater. I de faa Bække i 
Tyskland og Østrig, hvor man 
har brugt den Fremgangsmaade, 
er Fiskebestanden nu forholdsvis 
god. De øvre Strækninger af vore 
Bække er endnu ubesmittede; 
vilde man nu tage sig af dem, 
det vilde sikkert bære sine Frug
ter. 

* 
Den norske Fiskehandel. I det 

norske Storting har Stortingsmand 
N i s s e n gjort opmærksom paa, at 
N orges fiskerige Besiddelser ved 
Ishavet kan finde det fordelagtigte 
Marked i Rusland. Der er Efter
spørgslen efter Fiskenæringsmidler 
større end i andre Lande, og Fersk
vandsfisk er i det hele for dyre til 
at kunne besejre den norske Kon
kurrence. Den norske Fiskehandel 
med Rusland bliver i Virkeligheden 
i den nyere Tid plejet ivrigt med 
Moskau,Janoslaw, Nischnij-Nov
gorod og Rjiisom, og de der lig
gende Konservesfabriker forsyner 
sig med norske Varer. Den norske 
Stortingsmand forlanger af sin Re
gering, at denne skal fremme Han
delen med Rusland mere Udfør
selsgodtgørelse. I Virkeligheden er 
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det russiske Fiskeri i det yderste 
Norden endnu jomfrueligt, heller 
ikke er Fiskeriet paa Murmankysten 
endnu aabnet. Russeren er for 
doven til at udnytte en saadan 
Værdi; han mangler ogsaa Drifts-
sikkerhed. (Fisch. Zeit.) 

liskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 

KØbenhavn, 16.-21. Aug. 
35-60 Ørc pr. Pd. 

100-1bO -
40-70 
20-30 

300-450 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 16.-21. August. 
(Officiel Markedsberetlling.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, store, 
Gedde, st., mell~t .• 
Sandart, mat, 
Aborre 
Aborre, smaa, 
Suder 
Suder, store, 
Suder, st., mellst., 
Suder, sma1J, 
Brasen 
Brasen, smaa, 
AaI, store, 
Aal, store, tnellst., 
Aal, mellst., 
AaI. smaa, 
Aal, smaa, mellst, 
-Aal, usort., 
Karudscr 
Karudse. smaa, 
Karper, 35-40'er, 
Karper, fiO'er 

95-132 Pf. pr. Pd. 
62-106 

100-117 -
120-J21 

86 
51-fiL -

123-155-
123-125 
121-135 -
60-158 
64-73 -

44 
105 -120 
88-118 
88-116 
61-85 

, 

90-107 
80-96 
63-100 

56 
82-91 
83-89 

Altona, d. 24. Aug. 
Meddelelse fra IT. Køser: 

Efterspørgslen af alle Fiskesorter er 
meget god, og der betales for prima Va
rer høje Priser. I Dag opnaaede jeg føl
gende Priser for. 

Ispakkede Fisk: 
180-190-170 Pf. pr. Pd. Laks 

Ørred, store, 
Ørred, mellst, 
Ørred, smaa, mellet. 
Ørrt'd, smaa, 
Gedde, mellst., 
Brasen 

120-130 -
150-180 ...,. 
120-130 ~ 
100-125 -
80-95 
20-39 -

Skaller 
Blankaal, store, 
Blankaal, melIst., 
BJankaal. smaa, 

12-19 -
90-99-100 -

95-93 
65"":50 -

Tendensen er ilot. 

Indhold: Redaktørskiftet. -,- Fra Fer~k
vandsfiskeriudstillingen i Aarhus. - Salt
vandsfiskeriets Skadedyr og Kampen imod 
dem. Dansk Fiskeriforening. - Blan
dede Meddelelser. - Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Annoncer. 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jærnbanestation mod Kontant. 

Martin Nielse n, 
Fredericia. 

__ Telefon Nr. 

Ziemsens 
Bundskærer 

mest fuldkomne og prak
tiske samt billigste 

Apparat til Oprensning 
af 

Damme, Søer og Vandløb. 
Enestaaende Resultater. 

H. C. Petersen &. CO., 
København B. 

Aarhus. Aalborg. 
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F I-S k e m e s t e r I Ojneæg, Yngel og s.'ætte6sk 
- I af O r r e d; Sættefisk l af Karper og Suder samt k U r s u S. . Sætte-Krebs sælges. 

l Løbet af Oktober Maaned vil 
der paa Ladelund Landbrugsskole 
blive afholdt et 10 Dages Kursus 
for Fiskemestre, omhandlende Fi
skenes Naturhistorie og de ferske 
Vandes Dyre- og Planteliv. Del
tagernes Antal bliver højst 10. 
Nærmere Bekendtgørelse vii frem
komme i næste Nummer af nær
værende Blad. 

?ortionsnsk og større fisk samt 
prima 8jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r s nærmeste 

J ærnbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

C. V. Otterstrøm, 
Magister, 

Landsudstillingen, Aarhus. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

Karpeyngel. 
Ca. 100,000 Stk. Karpeyngel ud

sælges i Løbet af Sommeren og 
Efteraaret billigst fra 

Brahetrolleborl(s Fiskeri 
pr. Korinth St., Fyn. 

tilbyder prima Ojneæg, Y ugel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste 'riser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Portionsørred, r,,-a Sydjydsk 
større Ørred, Damkultur 

Gedder, Karper, ! t7l ~ 
Suder, Skaller, ~ fJ: ~ :! ~ 
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Det er nu 3 Aar siden, jeg 
overtog Pladsen som Redaktør af 
Ferskvandsfiskeribladet. Jeg over
tog Posten paa den udtrykkelige 
Betingelse, at Foreningens Besty
relse efter den Tid skulde over
drage dette Hverv til en anden. 
Min Forpligtelse er altsaa udløben 
nu. Jeg er gentagne Gange fra 
forskellig Side bleven opfordret til 
at fortsætte; men jeg har maattet 
svare et afgjort Nej til Opfordrin
gerne. 

Da jeg overtog Hvervet, var det 
ikke uden en Del Betænkelighed, 
dels fordi jeg forudsaa, at det 
vilde lægge alt for stort Beslag 
paa min Tid og kræve mere Ar
bejde, end jeg kunde afse og yde, 
dels fordi jeg følte, jeg savnede 
behørig Lyst og Evne til at være 
Redaktør. 

- J eg overvandt imidlertid min 
Betænkelighed, navnlig da jeg fik 
Tilsagn om Støtte af min Broder, 
fhv. Lærer P. Nissen i Gjelballe, 
der gik ind paa at være Redak
tionssekretær saaledes, at Bladets 
Kontor blev hos ham, ligesom jeg 

I da ogsaa blev lovet Støtte fra 
I andre Sider. 

Skønt der efter denne Ordning 
ingen Løn kunde blive til mig 
udover det lille Vederlag, jeg 
kunde faa for mine Artikler i Bla
det, mente jeg dog, at jeg i et 
Tidsrum af 3 Aar maatte bringe 
et Offer af Tid og Kræfter i Fi
skerisagens Tjeneste, fordi jeg saa 
paa Ferskvandsfiskeriets Udvikling 
som en Samfunds sag af meget 
stor Betydning, og fordi jeg troede 
at sidde inde med Erfaringer paa 
Ferskvandsfiskeriets forskellige Om
raader, som jeg mente bedst at 
kunne gøre frugtbringende ved at 
overtage Pladsen som Redaktør. 
Mit Arbejde som Redaktør skulde 
dels være forebyggende, dels 
o p b y g g e n d e. 

Vort Ferskvandsfiskeri falder paa 
30mraader.: 1. Damkulturen, 
2. Fiskeriet i vore Vandløb 
og 3. F i s k e r i e t i vor e S ø e r. 
Det er navnlig paa de to første 
Omraader, jeg mente at sidde inde 
med en Del Erfaringer. 

Søfiskeriet havde jeg derimod 
kun lidet Kendskab til; men jeg 
havde beskæftiget mig· saa længe 
med Udklækning af Ørredyngel og 
dennes Opdræt i Damme,. at jeg 
indsaa, hvad jeg naturligvis ikke 
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var ene om, at den kunstige Ud
klækning af Fiskeyngel maatte 
kunne sættes i Forbindelse med 
rationel Sødrift saaledes, at det 
blev muligt at øge Udbyttet af 
vort Søfiskeri i høj Grad. Selv
følgeligt var det samme at vente 
ved rationel Drift af vore Vand
løb. 

Jeg vil nu i Korthed omtale, 
hvad jeg som Redaktør vilde ar
bejde for paa de tre Omraader. 

1. Damkulturen. 

Da jeg blev Redaktør var der 
Fart i Udviklingen af vor Dam
kultur; navnlig med Hensyn til 
Mængden af Anlæg. Damkulturer, 
især for Ørredfisk, skød op som 
Paddehatte rundt om i vort Land. 
Men denne Vækst var i højeste 
Grad usund; thi den var for en 
stor Del bygget paa markskrigerisk 
Reklame. - Folk havde gennem 
denne Reklame og Agitation faaet 
den Forestilling, at man bare be
høvede at grave en hel Del Damme 
og sætte en hel Mængde Ørred
yngel i dem for saa efter et Par 
Aars Forløb aarligt at kunne 
skaffe sig en Indtægt af mange 
Tusinde Kroner ved fortsat Drift 

. af nogle faa Tdr. Land Vandareal. 
Og det hele skildredes saa let 
gjort som Fod i Hose, bare man 
havde lidt rindende Vand til sin 
Raadighed i ja selv i Mergelgrave 
og Naturdamme kunde man pro
ducere Laks ved bare at kaste en 
Del levende Lakseyngel ud i dem. 

Følgen af denne Reklame blev, 
som sagt, at der fremstod en 
Mængde Damkulturer i meget kort 
Tid. Hvem vil ikke komme let til 
nogle Hundreder eller nogle Tu
sinder Kroner aarligt? Der blev 

anlagt Ørredkulturer paa de mest 
umulige Steder; og. selv hvor der 
fandtes de allerbedste Betingelser 
for saadanne Anlæg, var disse 
mangen Gang forfejlede, og hvor 
de ikke var det, fik man adskillige 
Steder alligevel ikke noget ud af 
det, fordi man ikke forstod at 
røgte sin Kultur. Man krøb ikke, 
til man lærte at gaa, man sprang 
snarere ind i det. 

Naarsaa endvidere den Svin- . 
d e l, der fulgte med Bevægelsen, 
toges i Betragtning, var det natur
ligvis at forudse, at det vilde ende 
med et Krach for flere af vore 
Fiskerier og med en almindelig 
Reaktion, som blev des større, jo 
længere der fortsattes paaden 
Maade. 

Een af Grundene, hvorfor jeg 
overtog Hvervet som Redaktør, 
var, at jeg vilde modarbejde denne 
markskrigerske Reklame og Agita
tion og den fordærvelige Svindel 
og om muligt se at bringe Bevæ
gelsen ind i et sundere Spor. -
Dernæst vilde jeg, naar Reaktio
nen kom, søge at give vore Dam
brugere fornyet Mod og faa dem 
til at tro paa Sagens Gennem
førelse, trods de forfejlede eller 
mislykke4e Forsøg, . ud fra de. Er· 
faringer og Resultater baade jeg 
og andre har opnaaet paa dette 
Omraade. 

Krachene og Reaktionen kom. 
Tyskerne spaaede, at med Aaret 
1907 var alle vore Ørredkulturer 
gaaede rabundus; men saa galt 
gik det dog ikke. Men Skuffelsen 
blandt Dambrugerne var temmelig 
almindelig, overalt hørte man om 
fejlslagne Forhaabninger; og uden
forstaaende, som med Opmærk
somhed havde fulgt Bevægelsen, 
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var nu straks paa det rene med, 
at det hele var Humbug. 

Jeg har baade med Mund og 
Pen modarbejdet Markskrigeriet 
og Svindelen og søgt at sætte 
Mod i de Dambrugere, der kun 
har at se tilbage paa mislykkede 
Forsøg og fejlslagne Forhaabnin
ger, saafremt disse da ikke var 
en ligefrem Følge af saa elendige 
Forhold, at rentabel Damdrift var 
umulig. Det kan være lidt nok, 
jeg i disse Henseender har udret
tet som Redaktør, men helt uden 
Frugt tror jeg dog ikke mit Ar
bejde har været. Jeg har des
værre adskillige Gange gjort den 
nedslaaende Erfaring, at de Ad-. 
varsler, Raad og Vink, der med 
Hensyn hertil er givne i Bladet, slet 
ikke er blevne læste af Holderne. 

Saavidt jeg kan skønne, er Til
bageslaget nu ovre, og Fremtiden 
vil forhaabentlig nu fremvise en 
jævn og sund Fremgang paa Dam
brugets Omraade. 

2.· ·Vore Vandløb. 

For tre Aar siden stod en Revi~ 
sion af "Lov om Ferskvands
fiskeri" paa Dagsordenen. Her 
vilde selvfølgeligt Ferskvands
fiskeriforeningen gerne gøre sin 
Indflydelse gældende gennem 
Samarbejde mellem Foreningens 
Bestyrelse og Regeringens Konsu
lent. Men ogsaa Foreningens an
det Organ, Medlemsbladet, vilde 
ventelig kunne faa ikke liden Ind
flydelse paa den ny Fiskerilovs 
Indhold, idet der maatte gaas ud 
fra, at der af Vedkommende vilde 
blive taget behørigt Hensyn til de 
Forslag, der maatte fremkomme i 
Bladet i den Retning, især naar 
disse fandtes velbegrundede. 

Ogsaa her mente jeg at kunne 
yde nogen Tjeneste, og det var 
atter en Grund, hvorfor jeg mente, 
jeg ikke burde undslaa mig for at 
overtage Hvervet som Redaktør. 

Jeg tror, det er lykkedes For
eningens Bestyrelse ved godt Sam
arbejde med Fiskeriinspektøren at 
faa en Lov om Fiskeri i vore 
ferske Vande, der tilsteder en Ud
vikling af dette Fiskeri. Det er 
nu forbeholdt Fremtiden at faa 
Loven anvendt i Praksis. - Saa 
længe Lovens Bestemmelser kun 
staar paa Papiret, er de ikke me
get værd. - Og, som opmærk
somme Læsere af Bladet vil have 
lagt Mærke til, er der gentagne 
Gange her i Bladet taget Ordet 
for, at der bliver optaget et Par 
Vandløb til rationel Drift for at 
faa konstateret, hvilken Virkning 
Loven vil· faa, naar den fuldt ud; 
udføres i Praksis. Kendsgerninger 
maa Folk bøje sig for. Jeg tror, 
det er den eneste Vej, der er at 
gaa for at vække vedkommende 
Beboeres Interesse og faa dem til 
at lukke øjnene op for den Ud
vikling, som Fiskeriet i vore Vand
løb gemmer ved en fuldt gennem
ført rationel Drift af disse Vande. 

3. V (}re Søer. 

Mit Kendskab til Søfiskeri og 
Sødrift er, som sagt, ikke stort. 
J eg har derfor bestræbt mig for 
at faa Fagmænd til at skrive 
herom i Bladet. Det er desværre 
ikke lykkedes mig i den Udstræk
ning, som ønskeligt var. Ganske 
vist kan vi med Hensyn til r a t i o· 
n e l Sødrift ikke sidde inde med 
store Erfaringer endnu; men nogle 
Forsøg maa der dog vist være 
gjorte hist og her, og det havde 
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været formaalstjenligt, om Udfal
det af disse, enten de var heldige 
eller ikke, var blevne offentlig
gjorte her i Bladet. Udfaldet af 
Foreningens Forsøg med "Barn 
S ø" er, saavidt jeg husker, det 
eneste, der er blevet offentliggjort. 

Forsøget med Barn Sø havde 
naturligvis sin store Interesse; men 
rationel Drift af denne og lig
nende Søer kan dog ikke opstilles 
som Norm for de fleste af vore 
Søer. Den nævnte Sø kan nemlig 
tørlægges, hvad der gør Udfisk
ningen forholdsvis let; . men det 
kan de fleste af vore Søer ikke. 

Ved at sætte Sødriften i For
bindelse med kunstig Udklækning 
af Fiskeyngel, vil det venteligt 
være muligt at frembringe en stor 
Fiskebestand i vore Søer; men 
hvad stort kan det nytte, naar vi 
ikke er Herre over L dfiskningen 
af disse. Her trænger vi til at 
faa gjort Forsøg efter en større 
Maalestok, og jeg ser ikke rettere, 
end at vi maa se at faa gjort 
Forsøg med Fællesdrift af flere 
Søer, der ikke ligger for langt fra 
hinanden. Disse Søer kan da have 
fælles Fiskernester, fælles Fiske
redskaber og om nødvendigt 
og muligt ---: fælles Motorbaad, 
dels til Anvendelse ved Fiskning 
og dels til Rensning af Søerne 
for den Plantevækst, der hindrer 
Befiskningen. Thi det er jo en 
Kendsgerning, at alt dette for 
Øjeblikket gør Driftsomkostnin-

_ gerne saa store for Fiskeriet i 
den enkelte Sø, at Nettoudbyttet 
af dette bliver forholdsvis for 
ringe. 

Jeg mener derfor, at ved ratio
nel Sødrift maa Vægten lægges 
paa de to Ting: Øgning af Fiske-

bestanden og Formindskelse af 
Driftsomkostningerne. - J eg ser 
ikke, at det kan ske paa en hen
sigtsmæssigere Maade end ved 
fælles Drift af flere Søer, særlig 
naar disse er af mindre Størrelse, 
og jeg har vedblivende taget Or
det for, at der skulde gøres For
søg i den Retning. Men der er 
ikke en eneste, der har skrevet 
for eller imod dette Forslag her i 
Bladet. Er der nogen, der kan 
anvise en a:nden og bedre Vej, da 
forstaar jeg ikke, hvorfor man ikke 
kommer frem dermed. Grunden 
til denne Tavshed ligger maaske 
for en Del deri, at kun ganske 
faa S ø e j e r e og Sø fiskere er 
Medlem af Foreningen og altsaa 
ikke læser Bladet. Disse Folk har 
derfor ikke været til at faa i Tale 
hidindtil; og saa længe det ikke 
kan ske, saa længe kan der van
skeligt fremskaffes Samarbejde og 
Sammenslutning af Søejere og Sø
brugere til Fællesdrift af en større 
Sø eller flere mindre Søer. - Det 
samme gælder forøvrigt ogsaa for 
Lodsejere og Fiskere ved vore 
Vandløb. 

Skal vi faa vort Fiskeri i Sø og 
Vandløb fremmet, saa maa de paa
gældende Ejer~ og Brugere ved 
disse Vande være til at faa i 'fale 
og maa sættes LForbindelse med 
hverandre. Tvinge dem. til at. gaa 
ind i Foreningen kan der jo ikke 
være Tale om.. Efter mit Skøn 
bliver den hurtigste og nemmeste 
Vej at naa dette paa: at tilsende 
disse Medlemsbladet gratis i en 
længere Tia, og saa i denne Tid 
lægge Sagen· saa klart frem for 
dem, som vi formaar. Jeg er 
efter min Fratrædelse som Redak
tør - villig til at stille mig til 
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Tjeneste og skrive om disse Ting 
i Bladet saa godt jeg formaar. -
Det samme vil forhaabentlig ogsaa 
andre gøre, navnlig af dem, der 
sidder inde med en Del Sagkund
skab paa dette Omraade. 

Det er derfor mit Forslag til 
Foreningens Bestyrelse at foretage 
en saadan gratis Uddeling af 
Bladet til de paagældende Per
soner. Kan de fornødne lvIidier 
ikke skaffes til Veje hertil ved 
S t ø t t e f r a A m t s r a a d e n e, 
Landhusholdningsselskaber o. s. v., 
saa maa det forsøges at faa det 
manglende gennem Landbrugsmi
nisteriet. Det maa kunne lade sig 
gøre at skaffe de fornødne Midler 
hertil paa en eller anden Maade; 
thi Sagens Fremme er af vidtræk
kende Betydning. 

Denne Fremgangsmaade udeluk
ker jo ikke, at vedkommende Per
soner ved Sø og Vandløb gen
nem Møder med Foredrag og For
handling kan anspores til rationel 
Drift af de paagældende Vande ved 
Samarbejde og Sammenslutning. 

Noget maa der gøres for at 
fremme vort Søfiskeri, hver Dag 
der spildes, er et Spild af Kapital i 
der maa derfor handles hurtigst 
muligt. 

- Til Slut en Tak til de faa 
Mænd, der af og til har leveret 
Artikler til Bladet. J eg havde 
ved min Tiltrædelse som Redaktør 
ventet, at dette skulde være sket 
i højere Grad, end Tilfældet har 
været. Vi har dog ikke savnet 
Stof til Bladet. Hvor vidt vi har 
været heldige i Valget af Stof, 
maa Læserne afgøre; men vi har 
dog altid haft Ferskvandsfiskeriets 
Udvikling paa de tre nævnte Om
raader for øje. 

Ordet har været frit i Bladet 
for Medlemmerne. Vi har kun en 
enkelt Gang maattet afbryde en 
Polemik paa Grund af Pladsman
gel, eller fordi Sagen var uddebat
teret. Kun Em eneste Gang har 
vi nægtet Optagelse af en Artikel, 
fordi denne indeholdt en offentlig 
Irettesættelse af Red., netop fordi 
vi havde givet frit Ord i Bladet. 
Vi henviste Klageren til Bestyrel
sens Formand og til Bladudvalget ; 
kun gennem disse vilde vi mod
tage en Irettesættelse. - I dette 
Tilfælde vilde en saadan have haft 
til Følge, at jeg straks havde søgt 
om min Afsked som Redaktør. -
J eg tør aabent sige, at vi til en
hver Tid kun har haft Forenin
gens og Sagens Tarv for øje. 

Smidt Nissen. 

Vejledning til rationel Ørredaul. 
Af Smidt Nissen. 

-0-

(I<'ortaættelse.) 

Dammenes Indretning. 
Storfisk. Damme, som fore

skreven til Produktion af Portions
fisk, kan ogsaa anvendes til Pro
duktion af større Fisk i dog helst 
med lidt dYl?ere Vandstand end 
til Sættefisk med 1-2 Alen Gen
nemsnitsdybde. Til Storfisk, som 
skal kunstfodres, vil. en Gennem
snitsdybde paa 11/ 2-3 Alen være 
mere passende. At indrette Dam
mene bredere, er ikke nødvendigt 
foret godt Udbytte. 

Raades der over· en 'mindre 
Vandstrøm, men rigelig, god Plads, 
vil det være en Vinding at gøre 
Dammene store (brede og lange), 
hvis man tillige kan gøre dem 
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dybe og lægge en større Vand
flade blot for Vindens og Solens 
Paavirkninger. 

Hvor Vandet fra en Fødekanal 
l}an falde ind og ned paa Dam
fladevandet, er man tilbøjelig til 
at anbringe en overliggende Tud 
eller ogsaa en Knæmunke med 
overliggende Tud. I begge Til
fælde er disse almindeligvis usikre. 
-'- Frosten kan lette disse Tuder, 
og til enhver Tid indbyder de 
Rotterne. Yngel og Sættefisk er 
især meget agtpaagivende for 
den mindste Strøm; selv gen
nem et Rottehul, kan de magelig 
smutte ud. 

Sikrest og bedst er en Munke i 
Fødekanalen med en underliggende 
Tud, saa dybt nede i Dæmningen, 
at Frosten ikke kan naa at løfte 
denne. For ikke at gaa tabt af 
Ilttilførsien, anbringes paa Tud
enden i Dammen et Rør af samme 
Dimension og ~lateriale saaledes, 
at . dette rager op over Overflade
vandet i Dammen. Vandtilførslen 
kommer derved frem som Spring
vand i denne. 

Der er forskellige Meninger om 
Afløbets Indretning, om Over
fladevandet eller Bundvandet skal 
lukkes ud af Dammen. 

Naturens Anvisning fra Søer, 
Mpser og Damme er ikke til at 
tage fejl af; den viser hen til, at 
Overfladevandet skal lukkes ud, 
og Naturen er mønsterværdig i 
den Henseende, naar den ikke 
bliver forstyrret af Mennesker. -
Men rationel Ørredavl er netop en 
Forstyrrelse, et Indgreb af Men
nesket i Naturens Orden. Vil det 
da være raadeligt at følge denne, 
at udelukke Overfladevandet af 
vore Damme? Ja og Nej. - Ja, 

hvis man holder sine Damme rene, 
holder en sund Dambund, fri for 
de Giftstoffer, der er generende 
for Fiskelivet. IJævnlig Mugning 
eller Rensning af Damme er nød
vendig. Nej, hvis Renligheden 
mangler. De usunde, kvælende 
Stoffer trænger op mod Vandfla
den. Findes de i mindre Mængde, 
lader de sig fjerne gennem Afløbet 
med Overfladevandet. - Er Van
det derimod rigelig befængt med 
usunde, kvælende Stoffer, gør man 
rettest i at fjerne Bundvandet gen
nem Afløbet. Strømtilførslen vil 
da holde sig langs Bunden, hvor 
der da bliver nogenlunde taaleligt 
at være for Fiskene. 

Større Damme paa en eller flere 
Tønder Land egner sig næppe saa 
godt til kunstig Fodring. Hvis 
Bunden kan tørlægge s, bearbejdes 
og kultiveres, var det værd her 
at forsøge Fedning af større Fisk 
ved naturlig Næring. Hvert andet 
eller tredie Aar skulde Dammen 
besættes med Portionsørred eller 
større Ørred. I den eller de ledige 
Somre skulde Dammen beredes til 
et godt Spisekammer for Ørred
besætningen med Krebsdyr, Yngel 
af Karudser, Karper, Elritser eller 
andre. Jeg har set Sættefisk ud
sat i et saadant naturligt Æde
sted. Resultatet efter Sommerens 
Forløb kunde have været bedre. 
Muligvis var ogsaa Besætningen 
af Ørredsættefisk for rigelig; men 
de udsatte Sættefisk var ogsaa for 
smaa. Ynglen af Karperne og en 
Del Elritser var blevne for store; 
Ørredfiskene kunde ikke' magte 
disse. Havde der været udsat et 
mindre Antal Ørredfisk paa 1/4 til 
1/2 Pund Stykket; vilde alt være 
gaaet med. 

.... ~ 

J 
... ~ 
! . 
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Ynglens første Pleje. 
Er Ynglen kommen til Verden 

i Klækkeanstalten, maa der om
hyggelig sørges for Ro, hvis man 
vil have en kråftig Yngel at ud
sætte. I Almindelighed kommer 
den til Verden under trange Om
givelser, Søskende oven over sig, 
Søskende under sig og Søskende 
ved Siden af sig. Al den Ynglen 
omgivende Smaakriblen og Krab
len gør den Angst, forstyrrer dens 
Ro. Lige umiddelbart før Ynglens 
Komme til Verden var det absolut 
rigtigst at sprede Æggene i Rum, 
Truge, hvor det omstridte Grus 
vilde gøre god Tjeneste. Ikke 
Smaagrus, men Smaasten af Due
og Hønseægs Størrelse i et enkelt 

. Lag paa Bunden af Truge, hvor 
Vandet, passende for den spæde 
Yngel, risler over og gennem 
Stenene. 

Paa en saadan Plads vil den 
spæde Yngel finde det nødven
dige Skjul og den nødvendige Ro 

. mellem Stenene. Her vil intet uti
digt Forbrug af Fosterblæren finde 
Sted. 

Naar den herfra sit Skjul kom
mer frem eller lader sig se, da er 
den tjenlig til at udsættes i de 
Vande, som er den tiltænkt. . 

De vinterlegende Ørreder, hvis 
Yngel kommer frem i tidligt For
aar, vil det være vanskeligt at 
skaffe rigelig. Naturnæring paa 
indskrænkede Pladser, hvorfor 
man griber til kunstig nærende 
Foder til Yngel i Klækketruge 
eller Beholdere. Jeg foretrækker 
at sætte Ynglen ud i de Damme, 
som i det Øjemed er gjorte istand, 
hvad enten de saa skal have N æ
rhig paa naturlig eller kunstig 
Vis. Til den foraarslegende ame-

rikans~ Regnbueørred, hvis Yngel 
først kommer frem i Slutningen 
af Foraarstiden, er det langt let
tere at skaffe Naturnæring, da Li
vet i Naturen da er længere frem
skreden. 

Vil man fra .først til sidst be
nytte de Klækkeapperater, som nu 
almindelig bruges, og hvori der 
ligger fra 20~-50 Stk. Æg paa 
hver Kvadrattomme, da vil det 
være ganske nødvendigt at have 
Dække over Klækkebakkerne, saa 
Lys og Skygge ikke generer 
Ynglen. Den mindste Forandring 
i LystiIførslen eller blot Skyggen 
af en forbigaaende Person, sætter 
hele Yngelfamilien i Bevægelse, 
saa den kan komme til i panisk 
Skræk at hvirvle rundt i Bak
kerne. Denne utidige Bevægelse 
er et Forbrug af Kraft, et N æ
ringstab af Fosterblæren, hvis Be
stemmelse det er at nære det 
spæde Legeme en Tid. Eftersom 
Foraaret er koldt eller varmt, 
slaar Rationen i Fosterblæren til. 
I varme Foraar slipper Posemaden 
tidligt op; men til Gengæld leve
rer Naturen tidlig Føde for det 
spæde Liv. For at faa en kraftig 
Y!1gel frem og op, gælder det 
som sagt om at vaage over, at 
Fosterblærens Næring anvendes 
til sin Bestemmelse. Al den Strid, 
der er ført om Opholdsstedet for 
Ørredæggene, betragter jeg som, 
en Strid om Kejserens Skæg; Er 
Befrugtningen vel foretaget, da er 
det ikke Hovedsagen, om Æggene 
kommer til at ligge paa Zink, Træ 
eller Sten, naar Underlaget og 
Vandet ellers er sundt; men Ho
vedsagen er, at Æggene (paa sidste 
øjnepunkts Stadium) og Ynglens 
U dvikling fortsættes jævnt og uden 
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Indmeldelse i 

,,1erskvandsfiskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 
Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

Forstyrrelse, hvad der har sin 
Vanskelighed at skaffe i tilstræk
keligt Maal i de gængse Klække
truge og Bækker, fordi Æggene 
i disse som oftest ligger altfor 
stærkt sammenpakkede. 

(Fortsættes.) 

J(aturdammene 
ved .ariager Bloster. 

~o~ 

I Aaret 1900 oprettede Spare
kassedirektør Karmark, Hobro, og 
jeg med Ejeren af Mariager Klo.;. 
ster en Kontrakt, som i Hovedtræk
kene gaar ud paa, at K. og teg 
skulde sætte de gamle Kloster
damme i Stand og drive dem, 
imod at vi fik Anlægsomkostnin
gerne amortiserede i Løbet af 15 
Aar, fik alle vore Udgifter til Be
sætning, Udfiskning, Reparationer 
etc. forlods dækkede, Anlægs og 
Driftskapital forrentet med 4 pCt., 
hvorefter Nettooverskuddet skulde 
fordeles med, den ene Halvdel til 
Ejeren, og den anden Halvdel til 
os. Jeg antager at det kan inter
essere Bladets Læsere at se, hvor
ledes Driftsregnskabet for sidste 

Aar stiller sig, og meddeler Dem 
det derfor herved. 

J eg skal bemærke, at der ialt 
er 4 Damme, 2 større Damme paa 
tilsammen ca. 11/;, Td. Ld., i disse 
produceres Spisefisk, . 2 Damme 
paa tilsammen ca. 1/2 Td. Land, 
hvori produceres Sættefisk. 

Den største Dam paa ca. 1 Td. 
Land har i Regnskabet en Drifts
periode af 3 Aar, de andre 3 
Damme af 1 Aar, hvilket altsaa 
vil svare til ca. 4 Tdr. Ld. Drift 
i 1 Aar. - Dammene er Natur
damme i· hvilke der ikke er fodret. 
Regnskabet stiller sig saaledes: 

Indtægt: 
Kr. ø. 

Solgt 455 Pd. Ørred . . . .. 386 39 
150 Pd. Karpe ..... 104 75 
5500 Stk. Aarsfisk " 343 00 

laIt ... 834 14 

Udgift: 

Sættefisk, 600 Stk. 1 Aars 
Regnbuer, ............ . 

Karper, 60 Stk. 2 Aars, .. 
Yngel, 9000 Stk. Regnbue, 
Amortisation .. , ........ . 
Rente 4 pCt. af Anlægs- og 

Driftskapital .......... . 
Udfiskning, Kørsel, Op

rensning og Reparation, 
Fragt m. m ........... . 

Kr. ø. 

36 00 
23 43 
72 00 

151 14 

57 20 

167 35 
----

laIt ... 507 12 

hvilket giver et Overskud af 
32 7 K r. 02· Ø r e t il F o r d e
li n g, saa Ejeren, foruden V ærdi
forøgelsen ved Amortiseringen, 
har haft ca. 42 Kr. i Aarsleje pr. 
Td. Land og vi ca. 16 Procent 
Rente beregnet af den oprindelige 
Anlægskapital som var 1379 Kr. 
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Hele Nettoudbyttet af 
D r i f t e n er i Virkeligheden føl
gende: 

Amortisation. . . . . . . . . . .. 151 Kr. 
Renter................. 57 
Overskud. . . . . . . . . . . . . .. 327 

lait. .. 535 Kr. 

altsaa ca. 134 Kr. pr. Td. Land 
aarlig. 

- Dammene har siden Driften 
begyndte givet følgende samlede 
Nettoudbytte: 

Amortisation til 1. Juni 
1909 ............... . 795 Kr. 

Forrentning 4 pCt. af An
læg og Drift.. .. .. . .. 401 

Overskud til Fordeling.. 1009 
----

lait. .. 2205 Kr. 

hvilket giver et gennemsnit
li g t N e t t o u d b Y t t e a f ca. 1 3 O 
Kr. pr. Td. Land aarlig. 

Hobro, 23. August 1909. 

I. A. Bie. 

1iskemesterkursus. 
-o-

l Dagene fra den 18.-28. Ok
tober vil der i Lighed med i Fjor 
blive afholdt et Kursus for Fiske
mestre. 

Kursus vil blive af 10 Dages 
Varighed ~g afholdes paa Lade
lund Landbrugsskole pr. Brørup 
Station. Deltagernes Antal be
grændses til højst 10. Planen er 
med ca. 5 Timers .daglig Under
visning at gennemgaa: 

1. Vandets kemiske og fysiske 
Beskaffenhed. 

2. Fiskenes Anatomi. 

3. Fiskenes Fysiologi. 
4. Fiskenes Biologi. 
5. Vore Ferskvandsfisk. 
6. Fiskedammenes Dyreliv. 
7. Fiskedammenes Plantevækst. 

Til den mundtlige Gennemgang 
vil der knytte sig Forevisning af 
Præparater o. 1., og der vil blive 
afholdt praktiske Øvelser for Del
tagerne i Bestemmelse af Vandets 
Iltholdighed, i Bestemmelse af for
skellige Dyrearter (særlig Fiske
arter) og Plantearter og tillige 
anatomiskel Øvelser. Desuden vil 
der blive Lejlighed til udenfor 
Undervisningstiden at afholde Dis
kussioner om Emner vedrørende 
Ferskvandsfiskeriet, og der vil saa 
vidt muligt blive foretaget Ekskur
sioner til forskellige Dambrug. 

Kursus vil blive afsluttet med 
en Prøve af Deltagerne; de, der 
med Udbytte har deltaget i Un
dervisningen, vil faa et skriftligt 
Bevis herfor. Tidspunktet for Prø
ven vil blive bekendtgjort i dette 
Blad, og fiskeriinteresserede ind
bydes' til at overvære den. 

Undervisningen paa Kursus er 
gratis; for Kost og Ophold paa 
Ladelund Landbrugsskole betales 
1 Kr. 25 Øre om Dagen. Senge
klæder maa medbringes. Delta
gerne vil kunne faa Tilskud til 
Afholdelse af Udgifterne. 

Andragende om Deltagelse maa 
indsendes inden den 1. Oktober, 
det bør indeholde Oplysning om 
den paagældendes fulde Navn, 
Alder, ved hvilke Dambrug han 
har været, og ved hvilket han nu 
har Plads, . samt hvor længe han 
har beskæftiget sig med Fersk
vandsfiskeri. Et Par Dage efter 
Indmeldelsesfristens Udløb vil der 
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blive sendt de paagældende Med
delelse om, hvorvidt de er komne 
i Betragtning. - Nærmere om 
Mødetid o. l. vil til den Tid blive 
meddelt. 

Forespørgsler og Andragender 
adresseres til undertegnede. 

C. V. Otterstrøm, 
Magister, 

Landsudstillingen, Aarhus. 

1iskesport. 
-o-

l. 
Ferskvandsfiskeribladets Læsere. 

har sikkert ligesom jeg med stor 
Interesse fulgt med, hver Gang 
nEn gammel Lystfisker" fortalte 
om sin kære Sport og gjorde os 
delagtige i sine Oplevelser paa de 
vaade Veje og dækkede op for os 
af sine rige Erfaringer, støttet af 
de berømte engelske og tyske 
Ichtyologers Værker, og alle 
vil beklage, at Døden saa pludse
Hgt standsede hans fortræffelige 
Pen, den, som jeg er overbevist 
om, det kun har været ham en 
Glæde og Tilfredsstillelse at føre 
igennem Sportsfiskeriets forskellige 
Afskygninger, og sikkert vilde vi 

. endnu gennem mange Artikler 
have kunnet nyde hans fornøje
lige og instruktive Skildringer fra 
Frilufts.livet, hvis der var bleven 
skænket ham endnu nogle Leve
og Virkeaar. 

Redaktionen har bedt mig om 
at fortsætte, hvad jeg med Gh~de 
skal forsøge, skønt jeg føler, hvor 
vanskeligt det vil være al løfte 
Arven, særligt da de fleste Emner 
fra Sportsfiskeriets Omraade har 
været underkastet en saa grundig 
Behandling her i Bladet. 

Jeg skal begynde med et Til
bageblik paa de forskellige Fiske
metoder, deres praktiske Anven
delse og sportslige Berettigelse i 
de ferske Vande, for samtidig 
eller senere at komme nærmere 
ind paa de Fangstmaader, der 
ikke tidligere her i Bladet har 
været gjorte til Genstand for Om
tale. 

* * * 
Vil man vælge mellem de mange

artede Maader at fiske paa, set 
igennem Lystfiskerbriller, gør man 
klogest i først at gøre sig klart, 
hvilke der kommer ind under Be
grebet Sp ort, og hvilke der 
nærmest maa henregnes til E 1'

h v e r v sf i s k erLBegge Dele er 
selvfølgeligt lige hæderlige og 
attraaværdige; men en Grænse er 
der, en Grænse, der ganske vist 
kan flyttes en Del, men som dog 
ikke helt kan lades ude af Be
tragtning, hvis Sportsfiskeren vil 
have Ære af sin Daad og ikke vil 
resikere at blive mistænkt for an
dre Motiver for sin Ihærdighed 
end ren og skær Fornøjelse. 

Efter min Opfattelse gælder det 
for Lystfiskeren om at opnaa de 
størst mulige Resultater, ikke ved 
sine Redskabers Mangfoldighed 
og Styrke, men med saa faa og 
smaa Midler som muligt, saaledes 
at Fiskeren kan tilskrile sig selv, 
sin Dygtighed og manuelle Fær
dighed Æren af Fangsten, uden 
at han noget Øjeblik er gaaet paa 
Akkord med sin Samvittighed 
eller er faldet for Fristelsen til at 
udøve et mindre "fint" Fiskeri for 
at faa Posen fuld. 

_.- At trække Grænsen imellem 
Sport og Fiskeri, der ikke har 
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Adkomst til dette Prædikat, er 
som sagt slet ikke saa helt let, da 
Forholdene, Søernes Beskaffenhed, 
Vegetationen osv., meget ofte be
grænser de Fangstmaad.er, der kan 
anvendes og til en vis Grad kan 
give Absolution for Synder, der 
helst ikke burde være begaaede 
og under andre Forhold vilde an
ses for at krænke Sportens hellige 
Fane. 

Men selvom der kan være 
meget differerende Anskuelser og 
siges meget baade pro et contra 
om adskillige Fangstmaaders Egen
skaber og større eller mindre 
sportslige Berettigelse, kan sikkert 
alle blive enige om, at alt Fiskeri 
med Sættesnorer og selvfiskende 
Redskaber, af hvad Navn nævnes 
kan, altsaa ikke alene Ruser, 
Bøjer, Brikker og lignende Red

vandsfiskeribladet" efter 1. Okto
ber d. A. 

Vi tillader os paa Foreningens 
Vegne at byde Hr. Hoffmeyer 
Velkommen I som Redaktør og 
at udtale det Ønske, at det som 
saadan maa lykkes ham at yde et 
frugtbringende Arbejde i F e r s k~ 
van d sfis keriforeningens Tje- . 
neste og for Ferskvandsfiskeriets 
Udvikling. 

Jeg vil endvidere tillade mig at 
udtale det personlige Ønske, at 
Hr. Hoffmeyer vil nedlægge sit 
Mandat som Medlem af Forenin-
gens Bestyrelse. Det forekommer 
mig at ville være gavnligt for 
hans Virksomhed som Redaktør, 
idet han da vil blive mere frit 
stillet. Smidt Nissen. 

* * * 
skaber, ikke bør anvendes af no- Fra 1. Oktober d. A. er nla
gen Lystfisker og selvfølgeligt ikke dets I{ontor altsaa hos Ul'. Rolf· 
har det fjerneste med Sport at meyer, Sorø. 
gøre, ligesom ethvert Fiskeri, der 
udøves ved mekanisk Drivkraft, • 
som f. Eks. Blink fra Motorbaad Igning af 1iskeforbruget. 
o. 1., der desværre siges at blive 
taalt i nogle af Sjællands store 
Søer. Det modsatte Yderpunkt 
vil sikkert alle Lystfiskere ogsaa 
let enes om, idet der næppe kan 
være delte Meninger om, at Flue
fiskeriet staar fremmest i Rækken, 
langt over alle andre selv nok saa 
dejlige Filikeglæder. 

Jack. 
(Fortsættes.) 

, ed aktørskiltef. 
-0-

Vi har modtaget Meddelelse om, 
at Hr. Dr. Hoffmeyer, Sorø, er 
valgt til Redaktør for "Fersk-

-o-
l "Hamburger Nachr." læses føl

gende: 
I de sidste. Maaneder er der i 

de herværende Tidender offentlig
gjort mange Artikler om denne 
Sag. Den høje Værdi og den for
træffelige Adkomst af denne Næ
ring er almindeligt kendt. Der
imod har man kun vidst lidt om 
de usædvanligt lave Priser. Der
til mærker man heller intet nu i 
de herværende GæstgiVlersteder. 
Ved at undersøge Priserne paa 
Spisesedlen, vil man finde, at Fisk 
er dyrere end Kød. For kort Tid 
siden blev i Tidenderne et Pund 
Kabliau tilbudt for 9 til 12 Pfg. 
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I bedre Restaurationer koster Por
tionen med Sennepssmør eller Sen
nepssauce 90 til 120 Pfg. End
videre er det en mislig Omstæn
dighed, der ikke fremmer Fiske
forbruget, at der skal ventes saa 
længe, før de bestilte Fisk bliver 
serveret. Da Efterspørgslen efter 
Fisk kun er meget ringe, saa kan 
denne heller ikke staa saa hurtigt 
beredt til Servering. Hver enkelt 
Portion maa koges særskilt, hvil
ket varer 15 til 20 Minutter. Kun 
faa Gæster har saa megen Tid 
eller Taalmodighed, at de kan 
vente saa længe. De fleste væl
ger en Ret lige fra Panden. V ær
terne kan vanskeligt ændre de nu
værende Forhold. Derfor skulde 
Fiskeriselskabet, hvem Øgning af 
Fiskeforbruget ligger saa meget 
paa Sinde, holde en Restauration 
i et befærdet Strøg og forvalte 
den selv, saaledes at der paa denne 
udelukkende serveredes Fiskeret
ter. - Paa Forbundsskydningens 
Festplads skal der med en Be-
kostning paa 20,000 Mark oprettes 
en Fiskespisehal, hvor der dag
ligt skal kunne udleveres cirka 
12,000 Portioner. Besøget vil ved 
maadeholdne Priser uden Tvivl 
blive meget stort. Men dermed 
bliver der ikke gjort Propaganda 
for Fiskeforbruget. Festdagene vil 
suse bort, Hallen bliver reven ned 
igen, og Ynderne af Fiskeretter 
er derefter igen henviste til de 
dyre Gæstgiversteder. - Derfor 

. gjorde Selskabet vel i at yde et 
endnu større Bidrag til Oprettelse 
af et lignende Etablissement i 
Hjærtet af Byen. Ved stærk Søg
ning, som sikkert er at vente, kan 
der altid staa et Antal Portioner 
beredte. - Drikke, navnlig Vin, 

maatte udskænkes til lave Priser. 
Offener Vin maatte ogsaa være at 
faa i ganske smaa Kvantiteter, 
maaske l/S Liter. For det nye 
Foretagendes Fremgang vilde det 
ogsaa være nødvendigt, at Tobaks
rygning blev strængt forbudt i 
Spiselokalet, og Forbudet gennem
føres. Fiskekødet er meget føl
somt og let modtagelig for røg
agtig Lugt, hvorved Fisken taber 
sin Velsmagenhed. Det skulde 
glæde mig meget, hvis min Til
skyndelse faldt paa frugtbar Bund. 

fløsts naturhistoriske Tavler. 
-0-

Paa Andr: Frd. Høst & Søns 
Forlag i København er der ud
kommet 6 naturhistoriske Tavler, 
af hvilke vi særlig vil henlede 
vore Læseres Opmærksomhed paa 
Tavle V. Ferskvandsfisk og Tavle 
VI. Saltvandsfisk. Billederne er 
af Prof., Dr. W. Raschke og op
rindeligt udgivne i Tyskland med 
tysk Tekst. - Høsts Billeder .er 
forsynede med dansk Tekst af 
Magister J. B ø v ing -P ete r s en. 

Vi anbefaler alle fiskeriinteresse
rede at købe nævnte 2 Tavler. -
Tavlerne har den Fordel, at Bille
derne er baade tydelige og gode, 
skønt alle Fiskearter i Ferskvand 
og Hav findes paa de respektive 
Tavler og desuden den gode op
lysende Tekst. 

For at faa Billederne saa smukt 
udførte og saa naturtro som mu
ligt,· er disse fremstillede i indtil 
10 Farver. Det er ogsaa lykke
des ret godt; dog synes Billederne 
at være lidt stærke i Farven. 

Hver af Tavlerne har en Stør
relse af 58 X 88 Centimeter. 
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I Forhold til det Antal gode I Ad 1. Beror paa Antallet. - Et 
Krebsevand kan ligesom an
dre Fiskevande kun "brød
føde" et vist Antal. 

Billeder med tilhørende Tekst, der 
findes paa'hver Tavle, maa man 
sige, at Prisen er forholdsvis lille, 
hvad ogsaa er nødvendigt for at Ad 2. 
selv mindre bemidlede nskeriinter
esserede kan anskaffe sig dem. 

De har baaret Dem rigtig 
ad. Der kan ogsaa fodres 
med kogte Roer (særligt 
Gulerødder). En Længde 
af 12 Centimeter er en pas
sende Taffelkrebs. De kan 
dog naa en større Længde, 
indtil 18 Centimeter, men 
over 13 Centimeter er Und
tagelser og kaldes Kæmpe
krebs. 

Der findes andre fortrinlige na
turhistoriske Billeder, men de har 
den Fejl, dels at ikke alle vore 
hjemlige Fisk findes paa dem og 

,dels, at de er alt for dyre. 
D'Hrr. Høst og Petersen fortje

ner derfor Tak, fordi de har af-
hjulpet et længe følt Savn af gode 
og billige naturhistoriske Billeder. 

Tavlerne kan bestilles i enhver 
Boghandel. Hver Tavle koster 
1 Kr. 25 øre. 

Spørgsmaal og Svar. 
--o-

l. Kan Krebs udsat i almindelige 
Mergelgrave for cirka 20 Aar 
siden trives uden kunstig Fo
dring? 

2. J eg har de 2 sidste Somre 
fodret med Kød (Lunge, Kalve
hoveder og Hestekød), og jeg 
har bundet Kødet fast til en 
Snor saa lang, at Kødet ligger 
paa Bunden. Efter ca. 8 Da
ges Forløb har jeg fjærnet mu
lige Rester. Begyndte at fodre 
i April. Trods alt har Kreb
sene kun naaet en Længde af 
ca. 12 Ctm. Er der noget ved 
den anvendte Fremgangsmaade 
at bemærke? 

3. I Aar har jeg købt 500 Sætte
krebs 8-10 Ctm. lange og ind
sat i samme Grave. Kan det 
være skadeligt, at de gaar 
sammen med de andre? 

Et Medløm. 

Ad 3. Tilførsel af fremmed Race 
maa altid anses for heldig. 

Blandede leddeleIser. 
-0-

Pakning af slagtet Havfisk. Det 
tyske Ugeskrift "Der Fischhånd
ler" anbefaler indtrængende at an
vende hvidt Pergamentpapir ved 
Kurvepakning af slagtet Fisk. De 
fleste Afsendere bruger nu graat 
eller brunt Papir, der er meget 
porøst, opløses iet i Vand og klæ
ber sig fast til Fisken og bidrager 
ved at begunstige Slimafsondring 
til at skade Varens Udseende. 

Det er jo ikke nødvendigt til 
de billigere Fiskesorter at anvende 
det dyreste Pergamentpapir; der 
anbefales hertil "satiniertes Pack
papir", der faas til 11 Mark pr. 
Centner. 

* 
Skrifter, udgivne af .. S ø d r a 

Sveriges Fiskeriforening", 
Nr. 5, 1909. Til Sammenligning 
med de Pengemidler, der aarligt 
staar til "Ferskvandsfiskeri~ 

foreningen" s Raadighed, skal 
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vi efter nævnte Skrift meddele 
"Sødra Sveriges Fiskeriforening"s 
Indkomster i 1908: 

T i l F o r s ø g s v i r k s o m h e d en: 
Bidrag fra Staten .. Kr. 5,000,00 
Bidrag fra Hushold-

ningsselskaber .. . 
Medlemsbidrag .. . 
Solgt fra Søer og 

Damme ...... . 
Diverse Indkomster. 

6,500,00 
370,00 

1,276,11 
108,90 

Kr 13,255,01 

Til Fiskeriskolen: 
Bidrag fra Staten .. Kr. 8,200,00 

Til den Biologiske Anstalt: 
Af' "Lars Hjertas 

minne" . . . . Kr. 4,000,00 
Renter. . . . . . 96,24 
Laante Midler. 9,450,00 

..................... _-----
laIt Kr. 35,001,25 

Ferskvaridsfiskeriforeningen har 
næsten 'Grund til at blive mis
undelig. 

* 
N ogle Ord om de ved Limhamn 

fangede Smaaaal. Herom skriver 
Dr. Ose. Nordqvist i Skrifter, 
udg. af "Sødra Sveriges Fiskeri
fOrening", Nr. 5, 1909: 

Da jeg d. 3. Maj d. A. besøgte 
Limhamn, fik jeg af høre, at Fi
skerne der i de nærmest forud
gaaende Dage havde erholdt store 
Mængder af smaa Aal, af hvilke 
Størstedelen var Undermaals-Aal, 
d. v. H. havde en Længde under 
31 Centimeter. Saaledes havde en 
Baad i sine Ruser paa Em N at er
holdt ca. 300 Kg. Aal, hvoraf ca. 
200 Kg. var Undermaals og kaste
des ud i Havnen. Da jeg syntes, 
af denne Rigdom paa Undermaals
Aal maaske kunde anvendes til 

Indplantning i Indsøer, bad jeg 
Fiskeriopsynsmanden Per Wider
berg om at sende mig en Prøve 
af disse Aal, som jeg ogsaa mod
tog den 6. Maj. Af disse under
søgte jeg 100 Stkr., hvilke havde 
en Længde mellem 23 og 36 Ctm. 
Paa 6 af disse Aal kunde Kønnet 
ikke bestemmes. Af de tilbage
værende 94 Aal var 85 Hanner 
og 9 Hunner, altsaa kun 9,,, pCt. 
Hunner. Da Aalehannerne aldrig 
bliver store - i Henhold til Dr. 
F. Trybom*) er udvokste Hanner 
sædvanligt 33 til 45 Ctm. lange 
- fremgaar det, at det beklage
ligt ikke kan lønne sig at tage 
Aal fra Limhamn til Indplantning 
i Indsøerne og sandsynligvis hel
ler ikke fra andre Dele af Øresun
det, hvor Hannerne udgør den 
største Del af Aalebestanden. Til 
Indplantning i Søer maa mari som 
hidtil søge at erholde Aal fra Aaer 
og Elve, i hvilke Hunaal i Reglen 
alene stiger op. 

* 
Et usædvanligt rigt Aalefiskeri 

har i sidste Halvdel af Juli fun
det Sted ved Søerne i Nordtør
ring ved Lemvig skrives der til 
"Dansk Fiskeritidende'" d. 6. Au
gust. Et Par Aaleglibere faadt 
paa at forsøge Glibning dersteds, 
og da de en Dag tog 200 Pd., og 
dette rygtedes, strømmede 'straks 
en Mængde Lejlighedsfiskere til. 
Aalene toges særligt i Grøfterne 
og Smaavandene i Nærheden af 
Vester Sø. - Paa Grund af den 
store Tilstrømning maatte Lods
ejerne forbyde Fiskeriet, da deres 
Enge ødelagdes; der var en 

*) Filip Try bom: Fiskevård och fisk· 

orl.ling. Stoekholm 1893, side 72. 
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Dag omtrent Hundrede Fiskere 
samlede. 

Aarsagen til dette rige Fiskeri, 
som man ikke før har kendt Ma
gen til, søges i den Omstændig
hed, at Vandet i Søerne er blevet 
mindre egnet til Ophold for Aalene, 
da Søerne ved en Sluse er af
spærret fra Limfjorden, og Aalene 
da søger bort. Der antages, at 
der i den korte Tid, Fiskeriet har 
været drevet, er taget flere Tu
sinde Pund Aal, og Lodsejerne 
tager fremdeles af den rige Be
stand. Aalenes Kvalitet er ma
get god. 

1iskemarkedet. 
-0-

København, 28. Aug. til 4. Septbr. 
AaI 30--65 Øre pr. J'd. 

, Laks 75 -UlD 

Gedde 40-65 
20-30 Aborre 

Krebs 400·~SOO ø. pr. 100 Stk. 

'Hamborg, 30. Aug. til 4. Septbr. 
Ispakkede 'Fisk; 

Aborrer, store, 45 Pf. pr. Pd. 
Aborrer, mellst., 30-401/ 2 

Aborrer, smaa, 29-36 
Sandart, mellst., 110 -131 -
Brasen, melIst.. 2S-24 -
Gedde, store, 64-86 -
Gedde, n:wllst., 50-108 -:-
Gedde, s:Uaa, 44-89 -
Hayø~~d. store, 80 -140-
Havørred, mellst., 
Havørred, smaa, 
AaI, mellst., 
Aal, smaa. 

95-160 -, 
62-130 ~. 
69-95 
29-70 _. 

B e ri i n, 30. A ug. til 4. Septbr. 
(Officirl. Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde 
Gedde, . store, 
Gedde, st., mellst., 
Gedde, melIst., 
Sandart, melIst., mat, 
Aborre 

80-141 pr; pr. Pd. 
65-89 
83-88 

114-124 
HIS 

80-95 -

Aborre, smaa, 
Suder 
Suder, store, 
Suder, st., melIst .. 
Suder, smaa, 
Brasen 
Brasen, smaa, 
Aal, store, 
Aal, store, mellst., 
Aal, mellst. 
Aal. mindste, 
Aal, usort., 
Karudser 
Karudse. smaa, 
Karper, 1O-15'er, 
Karper, 3n-45'er, 
Karper, 50-60'er 

69-76 
121-158 -
107-116 -
108-1134 
]49-160 -
45-64 
35-46 .-

112-119 
lOO-l~O -
95-110 

50 
73 105 
68-85 
51-67 
71-77 
75-79 
75-77 

Indhold: Ved min Fratrædelse SOUl 

Redaktør. - Vejledning til rationel 01'
redavl. - Naturdamrnene ved Mariager 
Kloster. - Fiskernesterkursus. - }'iske
sport. - Redaktørskiftet. - Øgning af 
Fiskefornruget. Høsts naturbisto~'iRke 

Tavler. - Spørgsmaal og Svar. - Blan-
dede Meddelelser. Fiskernarkedet. 
Annoncer. 

Annoncer. 
~~ 
~ Ziemsensj 

Bundskærer 
mest fuldkomne og prak

tiske samt billigste 

Apparat til Oprensning 
af 

Damme, Søer og Vandløb. 
Enestaaende Resultater. 

H. C. Petersen &. CO., ~ 
København B. ~ 

Aarhus. Aalborg. Odense. I 
~~:frir~ 
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øjneæg, Yngel og sæ. ttefisk lliJ'~~~~~Gtm!§l. ~~~~iLtJ!§I 
af Ørred; Sættefisk 

af K a rp e r og S U d e r samt I Rnssl'sk-Degra Smørelse 
Sætte-Krebs sælges. I . 

Portions"sk og større fisk samt 
prima Øineæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r s nærmeste 

,J ærn banesta tion. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I .. underskov 

Telefon 13 Teleføn 13 

tilbyder prima øjneæg,Y ngel 
og Sættefisk af Bæk-, KiI_le
og Regll bueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder . 

til absolut billigste ?ris er. 

(eget Fabrikat) 
gør alt I .. ædertøj 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· finde~ under Bunden af enhver 
Da aRe. og De vil erkende, at De Jlar 
faaet, hvad De søger. -- Faas i Daaser 

1/2 og 1/4 til henholdsvis 1 Kr., 50 og 
25 Øre 13r. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund )I; etto, -- saadanne Bøtter leveres 
em ballage· og portofrit for 6 Kr.; - ved 
lndsendeJseaf 60 ø. i Frimærker sendes 
Dem omgaaende 2 K vart-Daaser porto
frit til Prflve. 

Jørge.. Bierregaard, 
Vestergad e 20, Vejle. 

Telefon 517. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 
alle Arter købes til højeste Dagspris. 1iJ~~~~~11l 

Portionsørred, rv-.. Sydjydsk 
; større' Ørred~ Damkultur 
Gedder, Karper. ~ ~ 

~ 
Suder, Skaller, t;1 ~ ~ ~ ~ 

. Aborrer ~ ~ ~ = ae. 
købes og afhentes tB =-. t::J ., ~ 

~CD~"'~ 
med Specialvogn paa "O v.r to ~I c:I:> 

nærmeste J ærnbane- ;'I cy» '2 t:.Q 
::t: I» t::J c:I:> 

station. ~ 'li b 0-. ~ 
Kontant Betaling. 2. c;- ~ m s;:::.::. 

G. Domascltke, '~a ~ ~ g 
Fischhandlung, So. III s

!Z ~ Berlin 40, 'II' 
Lehrterstrasse 18~19. 

Telegr.-Adr. : 
}' ore II enhan d el. 

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. 

Portionsflsk og 
større Spiseflsk af 
alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kom
mission. 

P. Hansen, 
Aakjærdal. 

P. JørgelIsen, 
Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Trykt i ,Kolding Folkeblad". Jlogtrykkeri, Kolding, 
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-0-

(Sluttet.) 

Ynglens Udsættelse. 
Naar Ynglen kan staa oprejst i 

Klækkebakkerne, er Tiden for dens 
U dsættelse i Damme, hvis man da 
ikke vil fodre i Klækkehuset eller 
i dertil indrettede Foderbassiner. 
En Gang var man ikke klogere 
end, at Ynglen· først tog Næring 
til sig, naar den havde mistet 
største Parten af Fosterblæren. -
At udsætte Ynglen i Damme paa 
det Tidspunkt, da den ligger paa 
Siden, er ikke at anbefale; ej hel
ler at vente, til Fosterblæren er 
opbrugt, eller til den har faaet en 
sort Farve, stort Hoved og en 
Naalekrop. 

Dammene maa, forinden Ynglen 
udsættes, være godt udluftede af 

at opkradse eller løsne Dambun
den, saa Jordsyren kan frigøre 
sig. Den tidlige Foraarssol kan 
trække J ordsyren op til Dam
bundens Overflade; men Solen kan 
tillige overtrække Dambunden med 
en Skorpe, der kan hindre Syrens 
Frigørelse, hvad der kan resulter~ 
i en yppig Vækst af Alger, gene
rende for Ynglens Trivsel, naar 
den optræder i al for stor Mængde. 
- En Dam kan være bar eller 
nøgen, og Vandet kan være saa 
fattig paa Smaadyr, saa det kan 
blive Smalhans for den tidlig ud
satte Yngel af dansk Bækørred, 
naar der udsættes paa Slump store 
Mængder. Man maa være saa be
faren i Yngelopdræt, at man kan 
skønne, hvor stort et Antal Yngel, 
der kan næres af et givet Vand 
eller paa et givet Areal en Tid 
uden kunstig Fodring. Ogsaa maa 
det kunne skønnes, naar Tiden er 
inde til at fodre. Man skal ikke 
tage Bestik efter den eller den 
Kultur, fordi denne har begyndt 
at fodre. Man skal vænne sig til 
at se i sine. Damme, paa Fiskene 
og Dyrelivet i disse og derved 
skønne, hvad der er, eller hvad 
der mangler. 
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Skal kunstig Fodring begynde, 
da maa denne Begyndelse, som al 
Begyndelse, være svag. Beteg
nende er en Udtalelse af en Fi
skemester, hvem jeg spurgte, om 
han havde begyndt at fodre Yng
len. "Ja", sagde han, "i Gaar 
viste jeg den Foderskeen " . 

Det er med Smaafisk, som med 
alle andre Dyr; medens de er 
unge, skal de have Foder lidt og 
tit. ::Men kunstig Fodring kræver 
Opmærksomhed, Agtpaagivenhed 
og megen Omtanke, hvis et godt 
Resultat skal naas. En ligegyldig 
eller ligeglad Fodermester er 
ubrugelig i lige ::Maade den 
Fiskernester, der ikke lægger 
Mærke til Fodringens Udførelse. 
En Fodermester eller Fiskernester 
maa vide Besked paa, hvormange 

. Fisk, .der er i Dammene, hvor 
hurtig disse fornys med Vand m: m. 
for at kunne bestemme Antal af 
Sættefisk til Dammene og den 
daglige Fodermængde til Bestan
den. - 5' Kvint Foder daglig til 
hvert Pund Fisk, betragtes som 
normal Fodring. Til Tider kan 
der gives mere, til andre Tider 
mindre. Det skønner den Foder
eller Fiskernester ret snart, som 
ejer Anlæg for Røgt og Pleje af 
Fisk. ::Mangler han Evner i an
givne Retning, er han ikke værd 
at holde paa. Den Bedrift taaler 
ikke klodset Betjening. En udue
lig Fiskernester kan i kort Tid 
fordærve, hvad en dygtig i Aarin
ger kan forhverve. 

Fis~ene skal æde op, hvad der 
udkastes til dem. Hastværk er 
her Lastværk. Som oftest gaar 
det saadan til, at der spildes me
get ved at have alt for travlt med 
Fodringen. Man ser sig ikke for 

og prøver ikke med lidt, hvor 
mange Fisk, der er til Stede paa 
Stedet, hvor man kaster ud. Der 
øses bare ud; om der kommer to 
eller Hundrede efter Foderet, tæn
kes der ikke over. 

Stærkt findelt Foder falder til 
Bunds, .ja, meget· af den grove 
med; thi før end Fiskene er halvt 
færdige med første Ladning, pla
sker en ny Sending ned over Ho
vedet paa dem. Spild af Foder 
paa denne ::Maade er et direkte 
Tab, da det. ikke bliver . optaget 
og omsat. Et endnu værre Tab 
fremkommer senere derved, at Fi
skene paa en uren og usund Bund 
samler den grove Spild 0Pi maaske 
først Dagen efter. De fint delte 
eller fint formalede Foderdele bli
ver tilbage paa Bunden, hvor de 
skaber Forraadnelse og Gæring . 
Det ene med det andet bevirker 
daarlig Trivsel, Sygdom og Døde
lighed i Fiskebestanden. Ganske 
roligt og ubemærket dør Fiskene 
af Diarrhoe; kendelig efter Døden 
paa den skarpe Bug med den 
tomme Mave. Som oftest frem
kommer en gul Væske ved at 
stryge ned paa den tomme Mave. 
Denne Vantrivsel og' Dødelighed 
er· meget almindelig i vore Ørred
kulturer i Sommertiden og forrin
ger mere eller mindre et godt Re
sultat. Er man ikke omhyggelig 
med at opsamle de døde Indivi
der, begynder de sunde at nappe 
i de døde, og det tager da Fart 
med Dødeligheden. Øjeblikkelig 
Udfiskning, Rensning og Skylning 
er en Nødvendighed for denne 
Sygdom. Kan en Desinfektion 
med en Blaastensopløsning foreta
ges, uden at skade andre Vande, 
da er den ikke utidig. I l~ngere 

.11 

.,.~ 

' .. ~ 
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Tid derefter maa Fooeret blandes 
eller æltes med 1/4 sandblandet 
Ler i Foderet, for at Fiskenes 
Mave kan komme i Orden. 

De Kødhakkemaskiner, som an
vendes til Findeling af Foderet, 
er meget upraktiske, idet de smad
rer eller maser Foderet alt for 
meget. H vor meget der end pas
ses paa under Fodringen, vil alt
for stor en Del ikke blive opsnap
pet, men falde til Bunds. En Ma
skine, der s k a r Foderet i Styk
ker, i Stedet for at mase det, 
vilde være en betydelig· Vinding. 
Der vilde· da ikke medgaa saa 
mange Pund Foder til at frem
bringe et Pund Fiskekød eller 
forekomme saa stor Syge- og 
Dødelighed i vore Kulturer, som 
der gør. 
. Aarsfisk ogPortionsfisk fodres 

almindeligt kun 2 Gange daglig; 
større Fisk kun en Gang dagligt. 

Uregelmæssig Fodring· er ogsaa 
et Tab. Fiskene skal, saa vidt 
Vejrliget tillader det, vænnes til 
at tage Foder paa bestemte Tider 
af Dagen. Den øvrige Tid skal 
de være i Ro. Uregelmæssig Fo
dring skaffer Vagabondering, som 
er et Spild af Kraft. Den Føde, 
man byder sine Fisk, maa være 
sund og frisk, som den Føde er, 
man selv spiser. 
- Til kunstig Fodring er sunde, 

friske Fisk fra Havet eller Søer 
nu antaget som det bedst ren
table Foder; og det bruges til 
smaa, saa vel som til større Ør
redfisk. 

* * * 
Der kunde være andet og mere 

at meddele om rationel Ørredavl. 
Men jeg mener dog, at det væ-

sentligste af, hvad der direkte og 
indirekte kan give en og anden 
et godt Resultat af rationel Ørred
avl, nu er omtalt i de skrevne 
Artikler. 

Bngler Aalen i vore ferske 
Vande. 

Af Smidt Nissen. 

-o-

Der er i Aar blevet skrevet en 
hel Del om AaIens Vandringer i 
"Ferskvandsfiskeribladet" , . og Hr. 
Magister C. V. Otterstrøm er bL a. 
som en fastslaaet Kendsgerning 
gaaet ud fra, at AaIen ikke yngler 
i vore ferske Vande, og det frem
gaar af det, Hr.Otterstrøm har 
skrevet om denne Sag, at han 
anser det Menneske for bornert, 
der tillader sig at nære Tvivl om 
dette som en Kendsgerning, 
men ser paa det som en Theori 
eller Paastand, der først skal be
vises og derfor indtil videre m a a 
v æ r e G e n S t a n d f o r U n d e r
s ø g e l s e. At dette forholder sig 
saaledes, fremgaar navnlig klart af 
Hr.Otterstrøms Artikel i dette 
Blad for 15. Marts d. A. 

Jeg ved ikke, hvor Hr. Otter
strøm har det fra, at Aalen k u n 
yngler i Havet. - Paastanden er 
vist næppe fremkommen som Re
sultat af egne Undersøgelser, og 
det var derfor rart at faa at vide, 
hvad det er for Autoriteter, Hr. O. 
støtter sig til, og hvilke Beviser 
disse har fremlagt for, at AaIen 
ikke ogsaa yngler i fersk Vand. 
Saa meget er sikkert, at Hr. Ot
terstrøm ikke har en Meningsfælle 
i afdøde Professor A r t h u r F e d
dersen. Da Spørgsmaalet jo er 
af meget s1:or Interesse og Bet yd-
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ning, vil jeg tillade mig at give 
et Uddrag af, hvad Prof. A. l!'ed
dersen i sin Tid skrev herom' i 
Artiklen: "Vore ferske Vande 
og deres Beboere", Artiklen 
staar at læse i "D a n m a r k s N a
t u r", Skildringer af danske V i
denskabsmænd, under Redak
tion af J u l. S c h i ø t t. - Efter i 
nævnte Artikel at have skrevet, at 
ikke al Aaleyngel, som G I a s a a I 
eller Aalefar}ng, trækker op i 
de ferske Vande, men at vistnok 
den største Mængde Aalefaring 
bliver staaende langs Kysterne, i 
Fjorde og Vige, og har omtalt 
Tiden for Aalefaringens Opgang, 
skriver han senere: 

"Paa den anden S~de bør det 
ogsaa fremhæves, at ingenlunde 
alle Aal atter trækker ud fra de 
ferske Vande til Havet, efter at 
de er bleven udvoksede. Medens 
nemlig den saakaldte M ø Il e a a l 
eller V æ r k a a l (med spidst Ho
ved) skrider fra Ferskvandene 
mod Havet, er Bredpanden in
gen vandrende Aal, men en Aal, 
som har fundet sig til Rette i 
Ferskvand. Tidligere har man 
ikke ret haft Opmærksomheden 
henvendt paa denne Ulighed imel
lem de Aal, som færdes i vore 
Indvande, ligesom man ogsaa 
længe mente, at der kun levede 
Hun-Aal i de ferske Vande. Det 
er nu godtgjort, at man træffer 
begge Køn i Søerne og trækkende 
ud fra disse; men de altid smaa 
Hanner skrider tidligst, og af den 
Grund har man ikke lagt Mærke 
til dem. Men naar den bredpan
dede Aal ikke skrider, maa man 

. indtil videre holde for, at den 
yngler i det ferske Vand, lige saa 
godt som den maa gøre det i det 

salte og brakke Vand, hvor denne 
Aaleform ogsaa lever. En Støtte 
faar denne Opfattelse derved, at 
Aalefaring er iagttaget tidligere 
ved Tilløbene til den store Mos
Sø, end ved de længere. nede ad 
Gudenaaløbet liggende Stemmevær
ker ved Glentholm (Ry Mølle) og 
Silkeborg, og tillige i mindre 
Størrelse. 

Man har villet paastaa, at Aa
lens Æg overhovedet ikke skulde 
kunne udklækkes, med mindre de 
blev gydt i Havet, og man har 
villet støtte denne Opfattelse der
til, at man hidtil ikke j Fersk
vand har set anden Aaleyngel end 
den, som er kommen op fra Ha
vet; og fordi Vande, som havde 
rigeligt med Aal, saa længe de 
stod i Samkvem med Havet, der
imod er blev en aaletomme, naar 
de blev fuldstændigt afspærrede 
fra Havet. Men fordi man endnu 
ikke har set Aaleyngel, som man 
med Vished kan erklære for ud
klækket i de ferske Vande, er Sa
gen dermed ikke afgjort, saa me
get mindre, som Aalen jo er en 
Fisk, der ellers meget godt kan 
læmpe sig. Med Rette har man 
derfor gjort opmærksom paa, at 
Paastanden, at alle Aal udklæk
kes i Havet, endnu langt fra er 
godtgjort, og det fremhæves ud
trykkeligt, at f. Eks. de unge Aal, 
som i Juli og August gaar op i 
den øvre Klarelf, ikke kan være 
udklækket udenfor Elfsborg og en 
Maaned forud have passeret Klip
pan, især da man med Sikkerhed 
paastaar, at Aal ikke fandtes i 
Wenern før Bygningen af Troll
hatta-Kanalen, og da de Millioner 
af Aalefaring, som gaar op i Klar
elf, er mange Gange. flere end de, 
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som gaar forbi Sluserne ved Troll
hattan. Det er derfor rimeligt, -at 
Wenern for Aalene n u er det 
Hav, hvortil deres Mødre er dra
get for at formere sig. Men heraf 
følger saa, at naar Wenerns Fersk
vand passer for Aaleæggenes U d
klækning, maa ogsaa andre Fersk
vande kunne passe. Den svenske 
Prof. L i l j e b o r g har opstillet den 
Gisning, at Aalen oprindelig er en 
Havfisk, der efterhaanden har væn
net sig til at søge Føde i Fersk
vandene og derved har afpasset 
sin Levemaade derefter, og han 
sammenstiller dette Forhold med 
Laksens, idet han mener, at Laksen 
paa sin Side oprindelig er en 
Ferskvandsfisk, som efterhaanden 
har vænnet sig til at drage til 
Havs for Fødens Skyld. 

Hermed er det da særdeles in
teressant at sammenholde Resul
tatet af en Indbringelse af Aale
yngel i en af Graubiindens Alpe
søer, Caumasøen, som ligger 1000 
Meter over Havfladen og uden 
Samkvem med Havet. Man bragte 
nemlig 1882 omtrent 3000 Stkr. 
Aaleyngel til denne og to andre 
Alp evan de. I de to sidstnævnte 
synes Aalene at være omkomne, 
medens de har staaet sig i Cau
masøen, som 1886 og 1887 yder
ligere modtog nogle Tusinder Stkr. 
Aaleyngel. Ti Aar senere var 
disse Aal blevne indtil over tre 
Fod lange (1'3 Meter), og da in
gen Aal senere end 1887 var ble
ven indbragt, maa U ng-:Aal, om 
saadanne træffes i Søen, - være 
blevne udklækkede i den. Men 
dette er netop Tilfældet; thi for
leden Aar fangede man fem unge 
Aal i Søen, og imellem disse en 
Han. Denne Iagttagelse fra Cau-

masøen stemmer særdeles godt 
med de langt ældre af Prof. R 0- -

b e r t C o 11 e t t for N orges Ved
kommende. Allerede for over 20 
Aar siden skrev denne norske 
Fiskekyndige om Aalen, at den 
mangler i alle Indsøer, der ligger 
i betydelig Højde over Havet, men 
forekommer desuagtet i Vand drag, 
der ved større eller mindre Fosser 
er skilte fra Søen, og hvorhen den 
næppe nogensinde frivillig er van
dret i Nutiden, lige saa lidt som 
den kan antages frivillig at ud
vandre herfra. Robert Collett 
tænker sig Muligheden af, at en 
Overføring ved Hjælp af fiske
ædende Fugle kan være sket til 
slige ellers utilgængelige Vande; 
men han synes tillige, at det er 
udenfor al Tvivl, at Aalen yngler 
her." (Sluttes.) 

fiske s p ørt. 
-0-

II. 
Fisken med Flue er en fornem 

Sport, der bærer Adelsstemplet 
paa sin Pande, og ikke uden 
Grund, thi Kunsten at føre den 
elegante Stang saaledes, at Fluen 
danser henover Strøm og Brise., 
nøjagtig efterlignende Insekternes 
Bevægelser paa de forskellige· 
Aarstider og under alle Vejrfor
hold, er ikke givet enhver; det 
kan simpelthen ikke læres saa
ledes, at det har nogen Art, hvis 
ikke der er medfødte Evner til 
Stede. Man maa besidde et smi
digt Haandled, et sikkert øje, en 
stærk Ryg, et Par gode Ben, og 
ikke mindst maa Energien og Ud
holdenheden være til Stede, thi 
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hvis Vejret ikke er fint og navnlig 
hvis det blæser for meget, kan 
selv en Mesterfisker lide Skuffel
ser, som en Novice, der ikke endnu 
helt er grebet af Fiskelidenska
bens stærke Klør, vilde tage sig 
nær, men som en ægte Fiskersjæl 
tager med Humør, fordi han alle 
Tider vil forstaa at trøste sig ved 
at tilhviske sig selv, at det jo i 
Grunden ikke saa meget kommer 
an paa et Par Ørred mere eller 
mindre, som paa Udbyttet i Form 
af en sund og god Motion, et 
Kvantum frisk Luft i Lungerne 
og Bevidstheden om at h;iVe 
gjort et alvorligt Arbejde til For
del for sine Nerver derude i Na
turens uendelige Fred, --' og al
drig hviler Hjernen bedre, end 
naar man i Selskab med sin Ynd
lingssport har trættet sine Lem
mer og gjort sig fortjent til den 
sunde Søvn eller Middagen5 Glæ
der. 

Desværre er der her r Landet 
kun ganske enkelte Steder, hvor 
Fluefiskeriet kan udøves, da denne 
herlige Sport som bekendt næsten 
kun drives og kan drives i Jyl
lands rindende Vande og Aaer, 
hvoraf der slet ikke findes saa 
forskrækkelig mange, der tilmed 
ikke alle ere rige. Derfor vH Ør
redfiskeriet trods sin Adel og Høj
hed aldrig opnaa overvældende 
Betydning for den danske Lyst
fisker, særlig da Englænderne alle 
Tider vil være sikre Konkurrenter 
til ethvert blot nogenlunde værdi
fuldt Ørredvartd, og at kæmpe 
imod engelsk Kapital og Iver, vil 
i de fleste Tilfælde være ret haab
løst, thi for vore engelske Fiske
brødre, hvem vi forøvrigt skylder 
uhyre meget, fordi de har lært os 

. at frede Ungfisken og holde Spor
tens Fane højt, ser nu en Gang 
saa stort paa Forholdene, at det 
ikke falder dem ind at ofre en 
Tanke paa Spørgsmaalet om, hvor
vidt hvert Pd. Ørred kommer tn 
at staa i 1 eller 10 L. 

Lystfiskernes Lod herhjemme er 
altsaa den: kun rent undtagelses
vis at faa Lejlighed til at føre 
Fluestangen og maa i Almindelig
hed nøjes med at gøre Gedden 
og Aborren til Genstand for sine 
Efterstræbelser, men begge disse 
Fisk er heller ikke at foragte og 
kan, i Særdeleshed for førstnævn
tes Vedkommende, give os rig 
Lejlighed til Udøvelsen af en 
baade fin og fornøjeHg Sport. 

(1<'ortsættes.) . 
Jack. 

gidt Statistik. 
~o-

Fiskefangst for 30 Aar sidtIn. 

r. 
Følgende Statistik er udarbejdet 

efter en Del Optegnelser, som Hr. 
Proprietær v. D e u r s, Ry Mølle, 
velvilligst har overladt mig. 

Statistikken sætter os ind i, til 
hvilke Tider de forskellige Fisk 
optræder i størst Mængde. Da 
det er ret sjældent, . at der saa 
langt tilbage i Tiden er ført Bog 
over' Fangst af Ferskvandsfisk, 
har jeg tænkt mig, at samme Op
tegnelser kunde gøre Regning paa 
Interesse. - Statistikken begynder 
1. Juli 1879 og stammer fra Ry 
Mølle, som ligger ved Mos Søs 
Afløb. 

I Juli Maaned 1879 fangedes i 
Aaleværket 5094 Pund Aal for 

I. 
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Udgang; paa Kroge fangede man 
i samme Maaned 353 Pund Aal; 
ialt 5447 Pund Aal. August 
Maaned . sam ine Aar gav i Værket 
4602 Pd. Aal og paa Kroge fan
gedes i samme Maaned 384 Pd. 
Aal, ialt 4986 Pd. Aal. Septem
ber samme Aar gav kun· 1764 Pd. 
Aal, som alle fanged,es i Aale
gaarden (Værket). Oktober Maa
ned samme Aar fangede man i 
Værket 149 Pd. Aal. I samme 
Maaned fangedes 7 8 P u n d G e d
d e r Qg 1 O 7 P d. ø r r e d. I N 0.

vember Maaned fangede man in
gen Aal, men derimod 1 7.7 4 Pd. 
G e d d e r, 12 Pd. Brasen, 24 Pd. 
AbQrre Qg 21 Pd. Ørred. 

Januar 1 880 møder med 466 
Pd. Gedder, Februar samme Aar 
1188 Pd. Gedder Qg 64 Pd. Bra
sen. Marts Maaned gav følgende 
Udbytte: 2997 Pd. Gedder, 8 
Pd .. Ørred, 64 Pd. Brasen og 24 
Pund AbQrre. I April begynder 
Aalen igen at skride, men kun 58 
Pd. fangedes fra 15. April til 1. 
Maj. April gav af andre Fisk: 
753 Pd. Gedder, 32 Pd. Brasen 
Qg 160 Pd. AbQrre. De 753 Pd. 
Gedder er fanget i de første 17 
Dage af April. I Maj fangedes i 
Aalegaarden 277 Pund Aal og i 
samme Maaned 352 Pd. paa Krog, 
ialt 629 Pd. Aal. Samme Maaned 
gav 46 Pd. Gedder. I Juni Maa
ned: 2166 Pd. Aal i Aalegaarden, 
1036 Pd. Aal paa KrQge Qg 72 
Pd. Gedder. Juli Maaned: 3111 
Pd. Aal i Aalegaarden, 770 Pund 
Aal paa KrQg Qg 20 Pd. Gedder. 
August: 3077 Pund Aal i Aale
gaarden. September: 1468 Pund 
Aal i Aalegaarden Qg 12 Pd. Ør
red. Okto.ber: 158 Pd. Aal, 56 
Pd. Gedder o.g 20 Pd. Ørred. No.-

vember: 1003 Pd. Gedder, 20 Pd. 
Aborre, 93 Pd. Ørred Qg 24 Pd. 
Brasen, December: 520 Pd. Ged
der o.g 65 Pd. Ørred. 

Hermed slutter Optegnelserne 
for 1880. Man lægger Mærke til, 
at Geddetiden begynder med N 0.

vemb er Maaned og varer til cirka 
1. Maj. Dette gentager sig Qgsaa 
i Optegnelserne for de følgende 
Aar. P. Chr. Knudsen. 

(Fortsættes.) 

6 p f O r d r i n g. 
-Q--

Hr. Redaktør Smidt Nissen! Vi 
tillader QS at opfQrdre Dem til Qg
saa at fremkQmme med Regnska
bet for FerskvandsfiskerifQrenin
gen; det maa da abso.lut være det 
interessanteste fQr QS Ferskvands
fiskere. Vi er Dem meget tak
nemlig fQr at se Regnskaberne af 
saavel Dansk FiskerifQrening SQm 
Sødra Sveriges FiskerifOrening, 
det er meget go.dt at høre lidt 
fra FQrhQldene ved andre FQr
eninger, men vi vilde dQg aller
helst have set det, vi selv hører 
ind under og yder vQrt, s l e t 
i k k e s a a li Il e, aarlige Bidrag 
til. 

Det kan ikke nægtes andet, end 
at Slutningsbemærkningen til Sø
dra Sveriges FiskerifOrenings Regn
skab gjQrde QS mere nysgerrig, 
Qm vi saa maa sige, efter at se 
vor ForenIngs Regnskab _ o.ffentlig
gjQrt, at se, hvo.r sto.rt Statstil
skud vi nyder, og hvad andre 
Indtægter, der ko.mmer vor Fo.r
ening til Gavn. 

N aar man ser hen til Dansk 
Fiskerifo.rening, saa er det slet 
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Indmeldelse i 

"ierskuandspskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 

løvrigt finder jeg ellers Kravet 
om Offentliggørelse i Medlemsbla
det af Foreningens aarlige Regn
skab for fuldstændig berettiget. 

Smidt Nissen. 

Aarsk~~t!~~e;a~s ~i~e~:t~lems- Øm knnstig Xlækning af Gedder. 
Aarsabonnement paa Bladet 

kan tegnes paa alle Postkontorer. 
Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

ikke smaa Summer den danske, 
Stat yder til den aarlig. 

For Sødra Sveriges Fiskerifor
enings Vedkommende, da er det 
i Forhold til MedlemsbidrJl,get, der 
synes at udvise, at Foreningen 
kun har faa Medlemmer, en stor 
Støtte, denne Forening nyder. 

Maaske vor er lige saa godt 
stillet i saa Henseende? 

- Dette haaber vi, at De er 
saa elskværdig at give os Oplys
ning om. 

Flere Ferskvandsftskere. 

* * * 
'Svarl 

Jeg maa gøre "Flere Fersk
vandsfiskere" opmærksom paa, at 
jeg kun har været Redaktør af 
Medlemsbladet og ikke tillige For:
eningens Kasserer og Regnskabs
fører. De Herrer har altsaa givet 
Opfordringen til at fremkomme 
med Ferskvandsfiskeriforeningens 
Regnskab - en fejl Adresse. 
Opfordringen skulde have været 
adresseret til Fo reni n g ens Kas
s e r e r eller maaske rettere til 
dens Formand. 

-0-

Herom skriver Hr. Heyking føl
gende i Fischerei-Zeitung: 

Gedderne, . der er fangede om 
Foraaret før Legetiden, maa be
handles skaansomt og maa hur
tigst muligt, skilt efter Køn, sæt
tes i Fiskebeholdere. - Selv den 
Ukyndige vil paa den Tid kunne 
kende Kønnene, da Hunnen er 
meget tykkere end Hannen. Fire
til sekspundige Gedder egner sig 
bedst til Afstrygning. Mælkfisk 
er sjældnere end Rognfisk, derfor 
maa man her tage enhver, ogsaa 
de helt store; jo mere Mælk Æg
gene faar, jo sikrere er Befrugt
ningen og desto kraftigere er 
Ynglen. 

Det er en meget udbredt Raa
hed at gribe Fiskene i øjnene og 
trykke disse ind for at benytte 
Øjenhulerne til Holdepunkter. -" 
Gedder, der behandles saa raat, 
bliver vanskeligt legmodne, Han
nerne ofte slet ikke! Man danner 
med venstre Haand en Tut, sky
der denne paa Fiskens Gab, un
dertiden ogsaa Forkroppen, sam
tidig omfatter den højre Haand 
den Del, der ligger under Hale
finnen; saa holder man Fisken 
lodret, med Hovedet nedad; i 
denne Stilling er selv tunge Fisk, 
ogsaa Karper, slet ikke uregerlige.' 

Om Gedderne i Beholderne er 
blevne legmodne, kender mail hos 

..~ 
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Rognfisken derpaa, at, naar man 
holder Fisken lodret med Hove
det opad, Rognen flyder ud af sig 
selv eller ved let Strygning; et 
let Strøg maa ogsaa være til
strækkeligt hos Mælkfisken. Æg
genes og Mælkens Udklemning er 
et groft Dyrplageri, der ofte for
purrer Klækningens Udfald, da 
Æg og Mælk endnu er umodne 
og ofte beskadiges ved den bru
tale U dklemning. 

Befrugtningen og Klækningen 
kan finde Sted paa forskellig 
Maade; f. Eks. tør som ved Ørred
fisk. Først stryger men Rogn
fisken, derefter Mælkfisken. Til 
nogle Rognfisk bruger man en 
lige stor Han (naturligvis flere, 
hvis man har dem), derefter om
rører man Mælk og Æg med 
Fanen af en Fjer, gyder Vand til, 
og klækker dem saa i sædvanligt 
Trug. 

Under Hr. v. Behr-Schmoldow 
har jeg udklækket Gedder med 
stort Udbytte i de saakaldte "Zu
ger Brutglas". Paa et Glas, som 
jeg besidder, staar Firmaet: Qui
litz, Berlin. Men jeg er ikke i 
Stand til at sige, om Firmaet eksi
sterer endnu. 

Til begge Klækninger hører en
ten en Vandledning eller et lig
nende konstant Vandtilløb, der i 
sjældneste Tilfælde staar til Vild-. 
fikerens Raadighed. 

I Vildfiskeriet har Udklækning 
af Gedder i Kurve staaet sin 
Prøve. Man forfærdiger en lav 
Kurv, hvis indre Lysvidde kan 
andrage indtil 0,75 Meter. For at 
styrke den og til bedre Føren 
med Haanden er der baade paa 
Bunden og over Aabningen ved 
Hjælp af galvaniseret Traad bun-

det et Trækors. Kurvens Bund 
belægges med nogle Græstørv 
eller med smaathakket Enebærris, 
derpaa stiller man Kurven i flakt 
Vand og afstryger Gedderne deri. 
Man fylder noget Vand i Baaden, 
sætter Kurven deri og sejler med 
den til et rigtig solrigt, flakt Sted 
af Søen, hvor Gedderne saa, alt 
efter Vejrliget, kommer frem fra 
2 til 10 Dage. 

Vil man indfange Ynglen, saa 
maa man oversy Kurven med et 
rent Stykke Sækkelærred og sørge 
for, at dens Kant rager oR over 
Vandfladen. Man maa dagligt re
videre Ynglekurven og om N atten 
tildække den med rent Sækkelær
red eller Kvas. 

For om Dagen at holde Krager, 
Isfugle osv. borte, anbringer man 
nogle Pæle om Kurven og spæn
der helt tyndt Traad over disse 

eller lægger et gammelt Stykke 
. Net over eller Traadvæv. 

Det er fordelagtigt at gøde Sø
bunden i Ynglekurvens Omgivelse 
lidt med Staldgødning, for at Yng
len, saasnart den forlader K urven, ~ 
ogsaa kan finde Næring. ' 

Gedder, som skal opdrættes i 
Damme, maa som Yngel sættes i 
en Dam, som ved Hjælp af Gød
ning er rig paa Naturnæring og 
temmelig varm. 

Kolde, klare Damme med stor 
Gennemsigtighed og stærkt Gen
nemløb overhovedet Gennem-
løb ynder Gedden ikke; trives' 
dog ogsaa deri, naar den er ble
ven større, og der bydes den 
egnede Skjulesteder og rigeligt 
Foder. 

Selv i Hedekulturgrave har jeg 
opdrættet Gedder. Allerede efter 
6 til 8 Ugers Forløb tager Ged-
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derne kunstigt Foder, Kødstykker, 
og æder derefter Sommer og Vin
ter lige graadigt, saa at de i en 
Sommer kan naa en V ægt af ind
til 2 Pund og derover. 

Fodringen maa ske fra Haan
den, da Gedden kun rører det, 
der bevæger sig i Vandet. Over
holder man punktlig Fodrings
tiderne, bliver Gedden overordent
lig tam. 

- Trods Fodringen maa man 
sørge for, at der forefindes rige
ligt Plankton i Vandet, efter min 
Meniqg bruger Gedden utvivlsomt 
denne Næring til god Trivsel. -
Man kører saa megen Gødning i 
Dammen, som nødvendigt, og man 
skal ikke være angst for, at Van
det bliver forurenet eller forgiftet. 
Gedder taaler i den Henseende en 
hel Mængde og trives' fortrinligt 
deri. 

Naa, Fiskevennen først kender 
Geddeopdræt, vil den gøre ham 
en vederkvægende Fornøjelse, og 
den forrentede sig allerede godt, 
da der endnu var Gedder at faa 
til 40 Pfg. pr. Pund. 

praktiske Vink for Beggndere 
i Xarpedambrug. 

-0-

XII. 
(I'!'prtsættelse.) 

Hvorledes kan Udbyttet for
højes ved kunstig Fodring? 

I Almindelighed vil Spørgsmaa
let være det, om Smaadambruge
ren, især hvor Fiskeriet drives 
ved, Siden af Landbruget, skal 
fodre i sine Karpedamme. Thi 
Fodringen fordrer et Arbejde og 
en Omsorg, som Jordbrugeren 

hyppigt ikke uden Skade for 
Landbruget som sit Hovederhverv 
kan ofre dette Bierhverv, saa me
get mere, som Fodringen netop 
falder i den aller travleste Tid, 
fra Foraar til Efteraar. Det maa, 
derfor tilraades Landmanden nær
mest at være tilfreds med det na
turlige Udbytte af sin Fiskedam. 

Men for de Smaadambrugere, 
der kan ofre Driften af deres Fi
skeri mere Tid og Interesse, og 
iOm det er magtpaaliggende at 
udbringe ,saa høj en Rente som 
muligt af sine Fiskedamme, maa 
efterfølgende Vink over kunstig 
Fodring af Karpen være velkom
men. 

Vi har allerede tidligere hørt, 
at Karperne i første Linje er 
Smaadyrædere, altsaa Kødædere, 
men tager ogsaa lejlighedsvis le
vende Plantedele og meget gærne 
Plantefrugter til sig som Næring. 
I Overensstemmelse hermed egner 
saavel dyrisk (animalsk) som 
Plante (vegetabilsk) F o d er mi d
del af højt Næringsindhold sig 
for Karper. Derved er det rela
tive Forhold af Æggehvide-, Fedt-, 
Kulhydrat- og Saltindhold ikke 
saa værdifuldt at lægge V ægt paa, 
som 'ved Staldfodring af Kvæget, 
da Karperne kan udligne den mu
lige Mangel ved Optagning af Na
turnæring. 

De planteagtige Fodermid
ler, som vi allerførst vil betragte, 
er de, der mest for~trækkes af 
Smaadambrugeren. Her kommer 
fremfor alt følgende i Betragt
ning: Lupin, Majs, Byg og andre 
Kornsorter, Bønner, Vikker, Lin
ser, Ærter osv. I Almindelighed 
retter Udvalget af Fodermidlet sig 
efter Billigheden. Som det bedste 
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planteagtige Fodermiddel i Karpe
dambrug har L u P i n e n vist sig, 
særligt den gule Lupine. Man 
bruger til Produktion af 1 Cent
ner Karpekød omtrent· 3 Centner 
Lupiner til en Værdi af ca. 25 
Mark. 

Vidt udbredt er Karpefodringen 
med M aj s, af hvilket man har 
omtrent 4 Centner nødig til en 
V ærdi af ca. 30 Mark til Produk
tion af 1 Centner Karpekød. -
Majsen tages meget gerne af Kar
perne, men har den Ulæmpe, at 
de let bliver for fede deraf. 

Angaaende de øvrige planteag
tige Fodermidler er at nævne, at 
Plantefrugterne (Byg, Hvede, Rug 
osv.) med Hensyn til Beregningen 
slutter sig til Majsen, Bælgfrug
terne (Bønner, Vikker, Ærter, Lin
ser osv.) til Lupinerne; men i Al
mindelighed vil disse Fodermidler 
være for dyre. 

Der er endnu at bemærke, at 
de til Karpefodring meget hyp
pigt anvendte Kartofler ikke er at 
anbefale som Fodermiddel ; de 
indeholder saa lidt Næringsstof, 
at der til Produktion af 1 Cent
ner Karpekød fordres 20 til 30 
Centner Kartofler, og en saa
dan Fodring bliver altsaa ikke 
rentabel. . 

- Det d y r i s k e Fodermiddel, 
hvoraf hovedsagentlig Dyremelet 
kommer i Betragtning, er mere 
næringsrigt end det planteagtige; 
der bliver derfor til Produktion af 
1 Centner Karpekød kun brugt 
omtrent 2 Centner Foderrnel til 
en Værdi af 25-30 Mk. Det Fo
derrnel, der anvendes til Karpe
fodring er: Fiskemel, Kødmel og 
Blodmel. 

Det mest anbefalingsværdige er 

Fiskemelet, som vindes af Af
faldet ved Fiskefangst i aaben Sø; 
det indeholder alle .for Fiskens 
V ækst nødvendige Bestanddele, 
særlig ogsaa de lor Knokkeldan
nelsen vigtige Mineralsalte. 

K ø d m e l e t indeholder ligeledes 
saare mange fordøjelige N ærings
stoffer (ca. 90 pCt. Æggehvide). 
Med Hensyn til Kødrnel maa man 
agte paa, at det er lyst, d. v. s. 
ikke overhedet, og at det ikke 
maa være harsk; thi overhedet 
Kødrnel er tungt fordøjelig, derfor 
mindre værdifuld, og harsk Kød
mel medfører let Tarmsygdomme. 
Det mest udbredte Kødrnel er det 
"Liebigske Kødrnel" . - Det lige
ledes meget gode Sprat.tske Kød
mel eller Præriernel kommer paa 
Grund af sin høje Pris næppe i 
Betragtning. Det saakaldte Ka
davermel er paa Grund af den 
stærke Ophedning tungt fordøje
lig og" derfor trods sin lave Pris 
ubrugbart. En Fejl, der hæfter 
ved alt Kødrnel, er Manglen paa 
Mineralsalte, hvorfor der altid ved 
Fodring med Kødrnel maa tilsæt
tes noget Foderkalk osv. 

B lod m e l e t endelig er ligele
des meget rigt paa Næringsstof, 
men meget hyppigt overhedet. -
Noget, som f. Eks. det "Hanno
veranske Blodmel ", er vel ikke 
overhedet, men ikke holdb~rt, idet 
det . forraadner efter nogle Dages 
Forløb. 

Kødmelet og især Fiskemelet 
er derfor altid at foretrække. -
Det maa iagttages, at der med 
Hensyn til Fiske- og Kødrnel altid 
maa forlanges Garanti for, at det 
ikke er overhedet eller harsk. 

Om man skal anvende plante
agtigt eller dyrisk Fodermiddel, 
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.retter sig ef ter, hvilken Slags af 
Fodermidler lokalt bedst lader sig 
forskrive. 

Om Fodringsmaaden af de 
omtalte Fodermidler er at be
mærke, at Lupin og Majs sim
pelthen brudte kastes i Vandet, 
hvor de opblødes af sig selv. -
Lupinen bliver trods sin bitre 
Smag snart tagen af Karpen; 
denne behøver man derfor ikke 
først at tage fra Lupinen, saa
ledes som f. Eks. til Faaret. 
Fiske- og Kødrnel maa ikke sim
pelthen strø es ud i Vandet, da 
der gaar for meget tabt derved. 
Samme maa derfor udleveres i 
bunden Form med Klæbemidler'j 
ved Blanding med Rugmel ellel\ 
Kartoffelmel (1/3-1/4 af den samt
lige Fodermængde) kan Foder
melet gives i Form af større eller 
mindre Stykker. Ved Fodring 
med Kødrnel maa. man huske 
paa Manglen af Mineralsalte, det 
er derfor enten nødvendigt at til
sætte saadanne eller blande det 
med Fiskemel. Som Blandinger, 
der egner sig i den Hensigt, er 
f. Eks. at anbefale: 

1 Del Kødrnel, 1 Del Fiskemel, 
1 Del Rugmel eller 1 Del Kød
mel, 1-2 pCt. Foderkalk, 1 Del 
RugmeL 

T i d e n f o r F o d r i n g ~ n retter 
sig fremfor alle Ting efter Aars
tiden. Karperne æder og fordøjer 
bedst ved en Vandtemperatur af 
22 til 23 Gr. Cels., som vi alle
rede tidligere saa. Naar Tempera
turen, hvad meget sjældent sker, 
stiger over 28 Gr. C., hører For
døjelsen op; ligesaa naar den 
synker under 8' Gr. Cels. Kar
perne optager da vel endnu nogen 
Næring; men de kan ikke fordøje 

den mere. Deraf fremgaar, at Ti
den for Fodringen maa rette sig 
efter Vandtemperaturen. Derefter 
er at bemærke, at en Fodring før 
Maj eller efter September kun er 
lidet formaalstjenlig og har paa 
Grund af den kølige Temperatur 
kun lidet Værd. Fodringstiden 
strækker sig derfor fra Maj til 
September. Derved er at iagttage, 
at Ædelysten i Maj og September 
er ringere end i Juni til August. 
Derefter har Karpedambrugeren 
at rette sig. Han maa indrette 
sin Fodermængde saaledes, at han 
begynder med at fodre lidt og 
lader Foderrationerne blive større 
i den varme Aarstid og lader 
disse igen aftage mod Efteraaret. 
- Hensigtsmæssigt er det at ind
dele Fodermængden paa følgende 
Maade: 

Der bliver opfodret i Maj I/s, 
Juni 1/4, Juli 1/4, August 1/4., Sep
tember 1/8 af den samtlige Foder
mængde. Derved er naturligvis 
at iagttage, at der f. Eks. paa 
varme Dage i Maj gives mere, 
paa kolde Dage Juni mindre 
Foderrationer. 

. (Fortsættes.) 

Blandede Jeddelelser. 
-0-

Blankaalenes Længde. I "Dansk. 
Fiskeritidende" for 7. Septbr. d. A. 
findes en Kundgørelse saalydende: 

"Da Biologisk Station i denne 
Tid af Landbrugsministeriet er be
ordret til at foretage en Under
søgelse over Blankaalens Størrelse 
(Længde), vilde jeg være glad ved 
snarest mulig at faa Meddelelse 
om, hvor vidt der noget Steds i 
Danmark indenfor Skagen (Jyl-
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lands Østkyst og Øerne) fiskes 
Blankaal i nævneværdig Mængde 
under 13. Tommers Totallængde .. 

Det er en Selvfølge, at kun Op
giveise, der er foretagne efter nøj
agtige Maalinger med Tommestok, 
har Betydning i denne Sag. 

Meddelelser hedes sendt til 
Biologisk Station, Brevpost
k o n t o r e t, K ø h e n h a v n. 

C.G. Joh. Petersen, 
Direktør for Biologisk Station. 

* 
Til foranstaaende Kundgørelse 

tillader vi os at rette den Fore
spørgsel til Hr. Direktør C. G. 
Joh. Petersen, om Opfordrin
gen til at indsende de ønskede 
Meddelelser ogsaa gælder Fiske
riet af Blankaal i vore Søer, 
Damme og Vandløh. . Det synes 
at være Meningen; men i saa 
Fald hurde, forekommer det os, 
en lignende Kundgørelse ogsaa 
være indrykket i nærværende 
Blad. 

Men maaske Opfordringen 
kun gælder vore Fjord- og 
Kystfiskere? 

Red. 

Ny Fiskeauktionator i Køben
havn. Herom meddeles i "Dansk 
Fiskeritidende" for d. 31. August 
-d. A. hlandt andet følgende: 

"Som Læserne hekendt, hlev 
der for nogle Aar siden startet 
en Fiskeauktionsforretning i Kri
stiansgade forhunden med almin
delig Butikshandel. 

Handelsmæssigt set har nævnte 
Auktionsforretning kun været et 
ukorrekt Skyggehillede af, hvad 
man i Udlandet forstaar ved Fi
skeauktion. 

Detailhandlerne ved GI. Strand 
og rundt i Byen hetragtede Auk
tionen som en Konkurrent (til 
Butiks- og Detailhandelen), de 
ikke vilde handle med; det 
oplystes ikke for Offentligheden, 
hvad der tilføttes - solgtes -
og til hvilke Priser. 

Foretagendet var fejlt anlagt og 
har antagelig ikke givet videre 
U dhytte. Ihændehaveren Sophus 
Brammer har nu givet Afkald paa 
Auktionsholderiet, der af Land
hrugsministeriet er overdraget til 
Auktionsholder Rasmus Nielsen, 
der er en anset, dygtig og solid 
Forretningsmand, som vil søge at 
drive Forretningen o p t i l a t 
h l i ve for Køhenhavn, hvad Fi
skeauktionerne er for de store 
Havnehyer i England og Tysk
land. 

Nævnte Blad meddeler endvi
dere, at det nye Reglement vil 
komme til at indeholde Bestem
melser om, at T i lf ørs el, Salgs
mængde og Salgspriser of
fentliggøres ved Opslag i 
Lokalet og gennem de 
B l a d e, d e r ø n s k e r a t o f
fentliggøre Auktionsresul
ta tern e. 

Den nye Fiskeauktionsholder har 
tilskrevet D apsk Fi skerifor
e n i n g følgende: 

.. Hermed tillader jeg mig at 
meddele Dem, at jeg af Land
hrugsministeriet har erholdt Be
villing til som autoriseret Auk
tionsmester at afholde Fiskeauk
tion i København. 
. Fra den 1. Oktoher d. A. afhol

der jeg daglig offentlig Fiskeauk
tion, hvortil al Slags fersk Fisk, 
Hummer, Krehs, Rejer og Mus
linger m. v. modtages til Salg. 
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Auktionen afholdes i den Kø
benhavns Havnevæsen tilhørende 
store og velindrettede Auktions
hal i Kristiansgade 11, beliggende 
umiddelbart ved Bolværk med 
Anlægsplads for Fartøjer og lige 
ved Havnebanens Spor. 

I Forbindelse med selve Auk
tionshallen er indrettet 'et mo
derne tidssvarende Fryseri. 

Afhentning fra Banegaard sker 
ved Forretningens egne Vogne. 

- Afregning finder Sted 
straks efter Salget. 

I Henhold til Landbrugsministe
riets Reglement betaler Sælgerne 
ved min Fiskeauktion 5 pCt. af 

,Salgssummen, hvorimod Køberne 
intet Salær betaler. 

S<,m noget ikke uvæsentligt til
føjer jeg-, at jeg selv hverken er 
Køber eller Sælger ved min Fi
skeauktion saaledes, at jeg s'om 
Auktionsmester i fuldeste Maal 
vil være i Stand til at varetage 
saavel Sælgern'es' som Købernes 
Interesser ved '. en reel, hurtig og 
energisk Forretningsgang." 

* 
FiskeauktioDshaller. Den prøj

siske Stat har i Geestemiinde byg
get en Fiskeauktionshalle med en 
Bekostning af 200,000 Mk. Hvem 
der ved, under hvilke trange For
hold Indlandsfiskeriet f. Eks. lader 
sine Varer bortauktionere i Ber
lin, vil som Indlandsfisker føle 
sig berettiget, til at gøre det 
Spørgsmaal: Hvorfor skal der 
gøres alt for Havfiskeriet og in
tet for Indlandsfiskeriet ? I Ber
lin bliver der i den nærmeste Tid 
aabnet tre Markedshaller, hvorfor 
har man ikke indrettet ElD for mo
derne Fiskehandel? London og 
Paris har for længst faaet deres 

Specialfiskemarked, medens Smør, 
Havfisk, gammelOst og Støvle
sværte bliver forhandlet et 
Rum." 

Foranstaaende Meddelelse er ta
gen fra Fischerei-Zeitung og er 
undertegnet H. Det er ikke første 
Gang, at "H" anker over Fersk
vandsfiskeriets utilbørlige Tilside
sættelse for Havfiskeriet. - Har 
vi ikke her i Danmark Grund iH 
at fremkomme med den samme 
Klage? 

* 
En Hovedprøvelse af Redska

ber til Fjernelse af Plantevækst 
i Vande foranstaltes næste Aar 
af det tyske Landbrugsselskab. 
For det bedste Redskab af denne 
Art er udsat en Pris til enV ærdi 
af 1000 Mark. Redskaberne, der 
skal prøves, maa være i Stand til ' 
at udrydde Siv, Rør eller andre 
Vandplanter, ogsaa af stærk Be
stand, fuldstændigt eller efter For
nødenhed, saaveli staaende SOm 
ogsaa i flydende Vande. Der til
stedes saavel saadanne Redskaber 
Adgang, som udfører, det for
langte Arbejde i en eneste, saavel 
som saadanne, der udfører det 
ved flere Besejlinger paa de Ste
der, hvor Plantevæksten skal fjer
nes. Ved Siden af saadanne Red
skaber, der betjenes af Menneske
haand, vil der ogsaa tilstedes Ad~ 
gang til saadanne, der til Drift 
fordrer dyrisk eller maskinel Kraft. 
De nærmere Bestemmelser over 
Anmeldelse, Prøvens Udførelse 
osv. er at erholde af der Deut
schen Landwirtschafts-Gesellschaft. 

(Fiseh.·Zeit.) 
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Illdlwld: Vejledning til rationel 0r
redavl. - Yngler Aalen i vore ferske 
Vande. - Fiskesport. Lidt Statistik. 
- Opfordring. - Om kunstig Klækning 
af Gedder. - Praktiske Vink for Begyn
dere i Karpedambrug. Blandede Med
delelser. - ltrskemarkedet. - Annoncer. 

Jiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København. 11 18. Septbr. 
35-55 0re pr. Pd. 
75-120 
40-60 
20-30 

275-465 ø. pr. 100 Stk. 

Berlin, 17. 25. Sep~br. 
(Officiel Markedsberetning.) 

Levende Fisk: 
Gedde ·93 74-98 Pf. pr. Pd. 
Gedde, mell st. , 99-85-102 
Gedde, st., meUst., 86-79-89 
Gedde, store, 65-50-70 
Sandart, mat, smaa, 78-83 
Suder 161-121-154 
Suder, arnaa; 19n-150-163 
Suder, , mellst., 140-130 
Snder, store, 96-113 
Suder, st., melIst., W2-100-110 -
Brasen 62 - 30-59 
Brasen, amaa, 37-38 
Aal, store, 100-104-102 
AaI, store, mollst., 112-88 95-
Aal, mellst.. 88-80-94 
Aal; smaa, mellst, 78-86-
Aal. smaa. 54 
Aul, usort.) 
Karper, store, 
Karper, u80rt., 
Karudser 
Karudse. amaa, 

70-91-65 - 85 -
85 
81 

70-86-74 
50-60-50 

. Ispakkede Fisk: 
0rJ'edfisk, smaa, 75-81 Pf. pr. Pd. 
Ha;Y0rred . 172 
Laks' ]67 -149-l85 -
Laks, store, 203 
I.aks, sInaa, 146 
Sandart 82-151 
:-=andart, smaa, nwllst., 107 
Sandal-t, smaa, 66-46-53 
Sandart,lDollst.. 150 
Aborre 22 46-32 
A hOlTe, smaa, 22-24 
Gpdde44-67 -66 
Ged<le, mellHt., 64-74-61~68 

I 

Aal, store, 
AaI, mellst.; 
Aal, store, melIst., 

85-90-87 
62-75 
91-89 
41-70 AaI, u8ort., 

Suder, I!maa, 
Karper 

65-75 
49-60-42 

14-32 
46 
29 

Brasen 
Karudse 
Karudser, smaa, 

1 og 2 Aars Karper 
er som sædaanlig billig til Salg 
nu til Efteraar. 

N. Lind, 
Alminde, Kolding. 

K.arper. 
Et Parti Karper, ca. 300 Pd., af 

Størrelse 1-21/ 2 Pd. pr. Stk., er 
til Salg i Slutningen af Oktober. 
Nærmere ved Henvendelse til 

Grev Ahlefeldt Laurvig, 
Ulstrup, Ulstrup St. 

Berliner Fisehhandelsfirma 
sucht lebende Forellen in grosse· 
ren Mengen zu kaufen. Offerten 
unter L. Z. 2725 an Haasenstein 
& Vogler A.-G:, Berlin W 8. 

~ 
Bundskærer 

mest fuldkomne og prak
tiske samt billigste 

Apparat til Oprensning 
af 

Damme, Søer og Vandløb. 
Enestaaende Resultater. 

H. C. Petersen &. Co" 
København B. 

Aarhus. Aalborg. Odense. 
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Il iii iii j øjneæg, Yngel og Sætteftsk 
af ø r r e d; Sættefisk 

Russisk-Degra Smørelse \·al ::::e~~:~::~;:ges:.mt 
(eget Fabrikat) J 

gør alt Lædertøj fuldstændig 
v ~ n d t æ t, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det er behagelig frisk Lugt. 

?ortionsfisk og st81Te fisk samt 
, prima tineæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r s nærmeste 

J ærnbanestation. 
PrØv den, - men efter Brugsanvisnin. 

gen, som findes under Bunden af enhver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De Høger. Faas iDaaser 
1111 1/2 og ll. til henholdsvis 1 Kr., 50 og 
25 Øre pr. Daase, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto, - saadanne Bøtter leveres 
em baUage· og portofrit for 6 Kr.; - ved 
Indsendelse af 60 ø. i Frimærker' sendes 
Dem omgaaellde 2 Kvart·Daaser porto· 
frit til Prøve. ' 

Fiskeriet i Vamdrup. 

Jørgen Bierregaard, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sætteftsk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste ilriser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 

iii II II alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Portionsørred, rv-a Sydjydsk 
større Ørred, ' Damkultur 

Gedder, Karper, ;;: til 
S~der, Skaller, ~ It i ~ ~ 

Ab * !!. o ... 0.1-orrer ~ ~ a =s = al = ~ købes og afhentes :>:r :r g c:C> 

med Specialvogn paa '"O ';::;r to I ~ 
nærmeste Jærnbane- ~ M 2 U ca ;..,.; = = '-:J c:C> 

station. ~ ær 8 Q..II. ~ 
Kontant Betaling. 2. 'å- æ' æ ~ = .. .., ~ 

( •. Domascbke, ~ II ?- ~ c:C> _. ~ 

Fischhandlung, ::I ca 
Berlin 40, !=I (I) 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr. : 

ForellenhandeI. 

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. 

Portionsftsk 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 Folkehlad". Bogtrykkeri, Kolding. 
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Indhold: Takskrivelse til Hr. Fiske· 
riejcr .Smidt Nissen. - Hvad jeg vil. 

Fiskesport. Rcdaktørskiftet. -
Finansloven. Fiskemarkedet. Fi· 
skemestcrkursus. ~ Annoncer. 

Hr. 
Fiskeriejer Smidt Nissen! 

Hvilestedgaard. 

Det er med stor Beklagelse, at 
vi 8e Dem, efter Deres eget Ønske, 

. fratræde Stillingen som Redaktør af 
Ferskvandsfiskeribladet. 

Hvad jeg vil! 
-0-

o Bladets Læsere finder maaske, at 
denne min første Overskrift scr noget 
fordringsfnld ud; lllen det nytter 
ikke, der maa' Mandsvillie bag en 
S~g, for at føre den frem gennem 
alle Hindringer. Og den Sag, jeg 
har gjort til min -- Ferskvands
fiskeriet - har hidtil ikke danset 
paa Roser i Danmark . 
'Underligt nok forøvrigt! 'Intet 

havde dog været mere natu~ligt og 
i økonomisk Henseende forsvarligt, 
epd at man søgte at udnytte vore 
ca. 10 Mil frugtbare, ferske 'lande, 
f~.rinden f. E~s. de golde, ufrugtbare 
Heders Opdyrkning paabegyndtes. 

Bestyrelsen for Ferskvandsfiskeri
foreningen vil gerne herved bringe 
Dem en varm Tak og vor,oprigtigste 
Paaskønnelse for det store, uegen
nyttige, gode og frugtbringende Ar
bejde, De har udført som Redaktør 
af Ferskvandsfiskeriblø,det, idet vi 
samtidig udtaler Haabet om, at De 
ogsaa i Fremtiden vil vise Inter~sse 
for Bladet, og lade Deres varme 
Interesse for Fiskerisagen og Deres 
rige Erfaring komme saav.el Bladet 
Bom Foreningen til gode. 

I dette Øjeblik, er vore ferske 
V,andarealer' ~ssande1igikk,e mere~ 
tiJiderdanige end d~n røde Lynghed'7; 
men der kan vel, blive Raad derfor, 
'-Og det er netop det, iegg~~~' 

vil, slaa til Lyd for, ,'Pg' sætte ,-at ','. 
min Evne og Ene~gi J!ld; paå·::~~t 

Med Højagtelse 

Bestyrelsen for Ferskvandsfiskeri
foreningen. ' 

J. A. Bie. 

søge Søfiskerisagen løstpaa en saa~ , 
dan' Maade,.' at' ,den: ~tore,:Mængde 
~ortrinlig Fiskenædng, som vore 
Ha~e, frugtbare Sø~r ,gemmer, ,kan 
blive fuldt udnyttet og omsat i l ste , ' 
Klasses Fiskekød. ,Forat detteka~ : 
ske, maa vi ,imidlertid være i Be~ : 

.. ' 
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siddeise af ganske andaledes effek
tivt fiskende Hedskaber end dem, 
vi til Dato benytter i vore Fersk
v~ndssøer; thi først, 'naar vi har 
det, bliver vi saa fuldstændig Herre
J,ver ~or - Fiskebestands Art og 
Mængde, at vi med Udsigt til Held 
kan tænke paa at gennemføre en 
driftsmæssig Plan_ 

Hvad vore Damkulturer derimod 
angaar, da er vi, som Hr. Smidt 
Nissen saa bl?tegnende siger, n u i 
jævn og sund Fremgang, eftm'at 
Børnesygdommene tildels er over
staaede, Naar dette er Tilfældet. 
skyldes det sandelig ingen i højere 
Grad end den fhv. Redaktør selv; 
han har baade ~ Tale og Skrift 
forstaaet at retlede Bevægelsen paa 
en Maade, som vi skylder ham stor 
Tak for. Foruden at han har ud
dannet et stort Antal flinke, duelige 
Fiskemestre, . har han ved sit eget 
Eksempel afgivet et slaaende Vidnes
byrd om, at den Sag, han saa 
tappert har' kæmpet for, virkelig 
var Kampen værd, idet han paa 
praktisk, haandgribelig Vis har 
konstateret, at Damkulturen, anlagt 
paa dertil egnede Steder og drevet 
af en dygtig F;gmalld, kan betale 
sig og endda give et klækkeligt 

., Overskud. 

Et saadant Bevis bøjer man sig 
for,- og intet støtter en Sag bedre 
end netop det.' At jeg i min frem
ti!1ige Redaktørvirksomhed ogsaa 
vil følge denne Side af Ferskvands
fi~keriets "Cdvikling med et vaagent 
øje, tror jeg mine Læsere kan være 
'overbevist om; > ikke for intet er 
'jeg selv praktisk uddannet Fiske-
rnester. Jeg haaber ogsaa i en 

.' ikke for fjærn Frem'tid her ved min 
.FiskeriforpagtniiJg, at faa indrettet 
en mindre Damkultur, saa jeg selv 

daglig kan føle mig i Kontakt med 
Dambrugere og være rede til at 

. udføre Forsøg' og Undersøgelser, 
som min Virksomhed maatte give 
Anledning til. , \ 

Hvad Fiskeriet i vore Vandløb 
angaar, da vil jeg gærne have Lov 
til paa dette Sted at takke Stat8-
konsulenten. for det .Arbejde, han 
har udrettet ved Revisionen af "Lov 
om Ferskvanchfiskeri", og i Til
slutning til Hr. Smidt Nissen ud
tale det Haab, at vi ret snart Illaa 
faa optaget et Par VanMøb under 
tationel Drift, for at faa Lejlighed 
til at prøve Lovens Virkning i Praksis. 

Thi det er netop der Tampen 
brænder: Teori og Praksis man,' 
samllH'narbejdes, ellers faar vi ingen 
Resultater; det bliver til Papir alt 
sammen! - Der maa H andling til, 
akkurat som det er Tilfældet med 
Havfiskeriet. Tænk paa hvilke Resul
tater der er naaet ved ihærdigt 
Arbejde og Forskning. For at' 
nævne Eksem pI e r: Den epokegørende 
Opdagelse af Prof. Nansen om .Golf
.trømmens Virkning paa Fiskeriet 
i Norge. . Ved uhyre omfattende 
Undersøgelser mener han at kun,ne 
forudsige, og det med temmelig stor 
Nøjagtighed, hvordan Fiskeriet i de 
kommende Aar vil blive, som en 
Følge af en højere eller lavere 
Temperatur i den omtalte Strøm. 

Eller tænk paa Dr. phil. J. Petersen. 
Hvilke Kapitaler skaffer han ikke 
Fiskeribefolkningen omkring Lim

.fjorden, fordi h~n har faaet den 
geniale Tanke, ved Indplantning af 
Rødspætteyngel, at udnytte de næ
ringsrige, men fisketomme Vande 
der. I Øjeblikket paatænker " i, 

. " ·t 
Tyskerne endogsaa at forsøge Om-. . .:..; 
plantning af store ~ønsmodne Flyn
dere fra Hvidehavet, for at forbedr~ 
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og forøge den uJfishde Bl'stand i 
XurJsøcll .• Og saadnn gaal" det 
overalt. Forleden Dag læste jeg 
saaledes' en Beretning ,om den danske 
Grønlands-Expedition,' der under 
cand, mag: Adolf S, Jensen,s Ledelse 
paa ~Iotorba,aden '"Tjalfe" for den 
danske, Stats Regning i3 AaI" skal 
undersøge FiskeI"iforholdnne', ved 
Grønland, ' Hvor interessant er det' 
ikke at h~re o~n. hvorledes de følger 
Helleflynderens Vandring paa de 
forskellige Aarstider, og ved Tem
peratur- og Dy hdemaalinger udfin
der, hvor den i Øjehlikket maa 
staa, og detsaa ved Forsøgsfisk 
ninger viser sig, ~it det virkelig slaa!" 
til. 

Hvilken Betydning har saadanno 
, Undersøgelser ikk~ for an Fiske

befolkning, og hvilken Kapitalværdi 
rummer de ikke; men ,dertil fordres 
ogsaa, at Videnskabens l\Iænd bog
stavelig talt gaar i Fiskertøjet og 
udnytter den Sum af Erfaring og
Viden, de har indsamlet til praktiske 
Gøremaal. Derfor er Fordringerne, 
der stilles til saadanne Mænd, ogsaa , 
overordentlig store; thi fOl'uden at 
de maa være fuldt pall. ~Iøjdemed 
alt, h vad' der rører' sig indenfor 
deres Fag, ma~ de. ogsaa være i 
Besiddelse af en god Porti0l1 praktisk 

',Sans og tillige have et: Legeme, 
. der. taa.ier. adskillige Strabadser., . 

, Paa et Togt. jeg for: nogle Aar 
,-' siden' gjorde...;.med "Michael Sars", 

den ,norske Stats $kib for Hav
hndersø-gelser, fik' jeg ret Øjel 'op 

" 10r, hvad der i Virkeligheden fordl'es ' 
_ af Foregangsmændene paa det Om

raade. Min Lærer Dr. DaDllls, ,som 
var Leder af ExpeditioneI1, skaan,ede 
sig sandelig ikke, m'en tog sin Tørn 

. In ed soll? nogen af Matroserne; og 
nani. disse ,kunde tage sig Hvile og 

Frihed, gik han i Gang med al 
udforske og bestemme det indfangede 
Fiske- og øvrige Dyremateriale. 

~oget lignende er efter min 
l\lening ogsaahødvendigt for vort 
Søfiskeris Ved kommellde,.hvis ' vi 
skal komme bort fra de nuværende 
urentable Fiskemaader, ,som kun 
giver 'den arbejdende Fis~e!-' en 
tarvelig Løn for hans ofte besværlige 
og brydsolllme Arbejde, og 01ntrellt 
intet kaster af sig til Søejereri selv. 

I næste Nllmer af Bladet skal 
jeg komme nærmere ind paa dette 
Spo'rgsmaal, og søge' at klare for 
Læserne, hvilke Resultater mIDe 
I.:ndersøgelser paa dette Omraade 
hidtil har givet, og hvorledes jeg 
som en Følge deraf tænker, mig 
en dansk Søbedrift sat i Scene, 

(F ortsættes). Red. 

Fiskesport. 
-0-

n, 
" (Fortsat). ' • 

Hvis Gedden bar. tilbagell,l.gt mere 
end de første' halvandet Aar. af sit 
Liv, kan den, sjælden eller aldrig 
fanges pan Flue, - den skal have 
solidere Føde.- Jeg ved gan~ke vist, 
at der, eksisterer et Apparat, ' der 

\ 

nærmest ligner en Fjerkost, der, er 
fyldt -med sma~Krvge, 'og som kaI..: 
des for lieddeflue" nll'ndet harikke 
synderiig. Værdi, oghvisv~r graa:'" 
dige Ven tager det,hvad saamænd 
meget: godt kan tænkes .er hændet 
en sjæl,den Gang,kari det kun være, 
fordi den. 'antager det' for: at: være, . , 
en Ælling eller forulykket Kylling. 

Det vil vel j det 'hele taget falde 
vanskeligt ,at nævne en blank ,eller, , 
befj ~dret Genstand inde~for en rime~ 



lig Størrelse. som Gedden: haar den 
er sulten, ikke' dl lægge sig efter, 
naa.r" den trækkes igennem Vandet, 
- jeg har i hvert Tilfælde baade, 
h~rt og selvoplevet saa mange vid
underlige Historier' Oln Geddens 
Appetit og G~aadighed, at det græn
ser ~i1 det utrolige, inen som jeg, 
,dR. ' saadanne ligger for langt uden 
for disse Artiklers Ramme, ikke skal 

: komme nærmere ind paf!. nu. MB;a
ske der senere vil byde sig en bedre 
Lejlighed. 

Det eleganteste Geddefiskerier 
ube~inget "Spinning",der ikke alene 
maa anses for den Sport, der giver 
de største Resultater, men ogsaa 
giver ,Anlt.'dning til l1dfoldelse af 
alle en Geutlemanfiskers aller ypper
ste Egenskaber, forøvrigt ganske' de 
samme, der udkræves til Fluefiske
riet, hvorfor ingen kan nægte, at 
det "ilde være nøjagtig lige saa fint 
at føre Spiunestangen, hvis Gedden 
samtidig med sin Styrke besad Ør
redens iltre Temperament, og som 
Følge deraf var en vanskeligere og 
i "in Kamp for Friheden og Livet 
mere durkdreven og ~affineret ~lod
stander. 
"Spinning i alle dets Detailer har 
imidlertid nylig her i Bladet været 
gjort tjl Genstand f(ir indgaaende 
Behandling, hvorfor jeg ikke mener 
Gentagelser kan paaregne større 
Interesse. Jeg vil derfor blot, ind
skrænke' mig til at fastslaa,' at dette 
Geddefiskeri ubetinget rummer større 
Poesi og Indhold end noget andet, 
hvorfor jeg anbefaler enhver, der 
ikke er helt hjemme i denne inter
essante Spor_t, at gennemlæse Fersk
vandsfiskeribladets u.dmærkede Ar
tikler ,om ,dette Emn.e, og jeg er 

, sikker pMI' at enhver, efter at ~aye 
trænet mRd Liv og Lyst, vil giv~ 
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mig Ret -i, at intet andet i den Grad 
har Krav paa at være kennt. af Gedde- ' 
fiskeren, idet det foruden sine be
tydelige sportslige Fortrin ~gsaa be·, 
sidder den Egenskab, - at -mindre~ 
aarige atter kan gives . tilbage til 
midlertidig Fortsættelse af biv~t og 
forhaabentlig' til senere Gensyn og 
Glæd~ fOl: den naadige Fisker. 

Næst i Rækken efter Spinning 
kommer Dyp, der, o~ end det ikke 
nær staaI' l\laal med førstnævnte, er 
et rigtig udmærket Fiskeri,' der i 
fuldt ~Iaal fortjener Sportstitlen, og 
som ogsa!!. har vundet en uhyre Ud
bredelse her i Landet. 

Ligesom Spinning er Dyp en Spe
dalitet, ' der, for at udføres smukt, 
'fordrer. en let, Haand og' en Del 
Øvelse. Det er imidlertid ikke nær 
saa vanskeligt at lære som Spiiming, 
men til Gengæld heller ikke nær; saa 
fængslende, og jeg kan næsten for
staa, at Begyndere sommetider er 
lige ved at opgive paa Halvvejen. 
Dyp er nemlig ikke -. rigtig morsom, 
hvis ikke Fiskeren forstaar sin Kunst 
og' er kendt med Finesserne, thi 
ellers vil der ikke falde ret mange 
Bid,' og der er, synes jeg, ikke noget 
Fiskeri, der virker saa deprimerende 
som Dyp, hvis man Time efter Time 
har.anstrengt sig forgæ\'es, og
her viser DYP}lens Vnderlegenhed sig 
aller tydeligst, man har lidt ondt 
ved at holde, Interessen ve'dlige, 
hris der ikke med ~a:~sende Mellem
rum yde~ Fisk~ren en lille Opmun-. 
hing i Form af Fisk Bid et-'natur
ligris en dejlig Afveksling, men det. 
kan desuagtet falde trættende, hvis 
Dyppeskallen, hvad meget godt kan 

, hænde enkelte Dage, Gang paa Gang 
spyttes ud, uden at Gedden har 
være~ i Berøring 'med Krogene; 
sommetide,r fordi, en Begyn(l~r' i 
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. 
Dyppefaget piller for tidlig ved Linen 
og ikke kan udholde at vente de 
lovbefalede 5-6 Minutter, men og-

. saa ret ofte' fordi Gedden er saa 
mæt, at den ikke kan rumme mere 
i sin Mavesæk. Geddens Princip 
"hellere revne end levne". forl1ægt~r 
sig aldrig, og derfor gaar den som 
oftest paa en fristende Skalle, selv 
om~vælget er fyldt til Randen, men 
vedbliver at holde Agnfisken imellem 
sine Tænder, blot ventende paa, at 
dens stærke l\favesaft, i Løbet af 
nogle Timer skal -have ekspederet 
Maveindholdets Overgang til Orga
nismen, saa der kan blive Plads for 
mere. 

Spinning kan derimod stadig holde 
Interessen fangen, fordi den foruden 
at h~ve til NIaal at lokke Gedden, 
er en herlig Legemsøvelser, hvor 
Fiskeren stræber efter at naa Fuld
kommenheden i Bevægelsernes Skøn
hed og Kastenes Længde og Sikker
hed, hvad der nemt forklarer, at 
Spinning i Amerika ofte øves for 
en slor og beundrende Tilskuer 
kreds, ligesom Gymnastik og Fod
bold hos os, altsaa udelukkende som 
Idræt eller Konkurrence-Kast paa 
en stille Indsø, hvor der slet ikke 
le,ver Fisk, eller endog sommetider 
paa en dertil indrettet Bane. 

Spinning gør sin Mand træt, rent 
legemlig, men vil aldrig virke aand
lig sløvende som Dyppen, der jo 
SRa godt som kun anvendes i og 
mellem tætte Rør og' Grøde, hvor 
Krogene meget ofte vil fua fat, 
skønt de er saa lidt fremtrædende, 

'saaledes at selv en dygtig Dyppe
fisker vil have ondt med Bestemt
hed at afgøre, om Nappene skylde 
Gedde- eller Grødebid. 
. Men Dyppen har trods sine Mang
ler sm Berettigelse, fordi den kan 

gere sig gældende, hvor intet andet 
kan benyttes, fordi det· er og bliver 
god Sport, og først og fremmest· 
fordi det afhænger af' Fiskerens 
større eller mindre Smidighed og 
Øvelse, om Agnfiskens Bevægelser i 
Vandet bliver na~urlige og' tillok
kende som den levende Fisk. 

Dyppefiskeriet er nu saa kfmr:tt, 
at jeg vil anse det for ganske ove~ .. 
flødigt at meddele Fremgangsmaaden 
og Redskabernes Beskaffenhed, sær
lig da jeg ,-ed, at Ferskvandsfiskeri
bladets Læsere for nogle Aar siden 
har faaet Underretning om alle En
keltheder. 

. Foruden den almindelige Dyp 
(Slugdyp), der saa godt som ude
lukkende praktiseres her i tandet, 
og ogsaa er det System, paa hvilket 
jeg har taget Sigte i det foregaaende 
Stykke, eksisterer der en anden 
Variation (Snapdyp), der vistnok er 
meget mindre kendt og neppe heller 
har· nogen stor Fremtid for sig, 
fordi dette Fiskeri, hvis væsentligste 
Forskel fra Slugdyp bestaar i ind
vendige fremstaaende Kroge, er be
stemt til at benyttes imellem stærk 
Vegetation, hvor Virkningen stadig 
viI svækkes' ,ed Grødepaahæng og , 
derved vil trætte Fiskeren i endnu 
hmgt højere Grad end ved den anden 
:Metode. 

Ligesom ved Slugdyp forsynes 
Agnfisken. fra Hoyedet med '~n tre,: 
dannet Blyklump, der er smeltet om 
en Messingnaal. Fra Forfanget lige 
under Sviden hænger 2 eller 3 tre
grenede Kroge af forskelli~ Stør
relse, der er bestemte til at hæftes 
i Skallens Gælle, Side og Hale, saa
ledes at Fisken kan snurre lidt 
ligesom en almindelig Dyppeskalle. 

Saasnart . Gedden har snappet 
Skallen, gives der et rask Hug mod-, 

\ 
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sat den Vej, . Fisken er flygtet, og 
Krogene vil i de fleste Tilfælde faa 
fat. 

Stangen bør være adskillig stær-
.J;.ere og stivere end til almindelig 
Dyp, f. Eks: en ekstra god, lige og 
let Bambusstang, og Linen skal være 
af de bedste 'engelske ,:oksede, 
da Kampen med en ~tor Fisk pall. 
denne Maade blher langt voldsom
mere, end naar Slugdyppens Kroge 
har fat helt nede i Geddens Mave
sæk, hvad der som Regel plejer at 
lægge en Dæmper pall. Humøret. 

Selvfølgelig er det langt mor
sommere at lande Fisken paa Snap
tøj, men som Følge af de idelige 
Ulemper, som' de udvendige frem
springende Kroge foraarsager, tror 
jeg alligevel ikke, dette Fiskeri vil 
faa mange Tilhængere, trods den 
nærliggende Fordel, at man .,ikke 
behøver at vente paa en Geddes større 
eller mindre LTlyst til at sluge Agn
fisken. Ved Snapdyp kan man, hvad 
ogsaa fremgaar af det foregaaende, 
straks slaa til, og man vil aldrig et 
Øjeblik være i Tvivl om Tilstede
værelsen af et \'er1tabelt Geddebid, 
hvilket altfor ofte er Tilfældet ved 
Mavedyppen. 

(.Fortsættes). .Jack. 

Redaktørskif'tet. 
':"""0-

I Bladets Numer 18 bringer den 
afgaaede Hedektør, Hr. Smidt Nissen, 
mig Foreningens Velkomsthilsen, 
hvortil han knytter det Ønske, at 
dilt illaa lykkes mig at yde et frugt
bringende Arbejde j Fershands
fiskeriforeningens Tjeneste og for 
FerskYandsfisk~riets Udvikling. 
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Idet jeg udtaler min Tak derfor, 
skal jeg kun pege pall. min indledende 
Artikel, hvoraf det formentlig frelli
gaar; ; at jeg er besjælet af et op-' 
rigtigt Ønskf' om at kunne gøre 
nogenlunde Fyldest i min nye, be
tydningsfulde Gerning. 

Hvad Hr. Smidt Nissens personlige 
Ønske angaar, nemlig min eYf~ntuelle 
Udmeldelse af Bestyrelst'n, da. vil 
jeg dog haye Lov til Ht tage' det 
under Overrejeise; der bn siges 
meget baade for og imod et sll.adant 
Skridt. BladeJ, jeg redigerer, er 
jo Foreningens eget;' jo nærmere 
jeg derfor staar Lederne, - som jo 
dog er dens betroede :\lænd ~ 
desto bedre skulde man synes, at 
jeg ha"de Anledning til at' 'følge 

\ 

med alle Rørelser indenfor den. 
Derfor kan jeg meget godt være 
lydhør for Strømninger udefra, og 
Bladets SpaJter vil altid staa aabne 
for velvillig Kritik, ligesom jeg selv 
ikke vil være ængstelig for at tage. 
Bladet fra :\lunden, hvis jeg lllener, 
at det maa til, for at yor fælles 
Sag skal komme fremad. - Som 
sagt, foreløbig forbeholder jeg mig 
min ~lening. - Ved næste Omvalg 
til Bestyrelsen kan Medlemmerne 
jo sely, træffe Afgørelsen, hvis jeg 
ikke inden den Tid har forandl'et 
min Beslutning. Red. 

Finansloven. 
-0-

Paa det nu forelagt.e Forslag til 
Finanslov for 1910- Il figurerer 
Ferskvandsfiskeriforeningen for' før
ste Gang. Jledens Foreningen 1908 
-09 modtog et Tilsktid af 500 Kr: 
og 190~J-1 O har faaet 1000 Kr. af 

. Midler, ,Landbrugsministeriet rMeler 
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over, foreslaas der denne Gang paa 
Finansloven en sehstændig Bevil
ling af 3000 Kr. "til Fremme af 
Foreningen s Yi rksumhed". 

At dette i første Række skyldes 
Stats·konsulent LøftingsArbejde, 
er hævet over enhver Tvidt 

l Haab om, at det tillige er et 
Vidnesbyrd om vaagnende Inte'rosse 
hos BeviWngsmyndighederne for den 
for Landets Økonomi saa vigtige 
Ferskvandsfiskerisag, modtager vi 
Efterretning~n derom med dobbelt 

\ 

Tilfredsstillelse. Red. 

Fiskemarkedet. 
-0-

Eøhenhavn, 2.-9. Oktbr. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

30-55 Øre pr. Pd. 
15-125 
40-55 
20-30 

350-500 - pr. 100 St. 

II e r li n, 9. Oktbr. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 
Pr. pr. Pd. 

Gedde 78--88-110 
Gedde, mellemstore 125-94-119 
Gedde, store, mellemstore 
Gedde, store 67-70-92 
Sandart, mat, smaa 
Suder 
Suder, mellemstore 
Sude~, smaa 
Sud~r, store 
Suder, store, mellemst. 
Brasen 
Braseli, smaa 
Aul, store 
Aal, store, liH~l\emstore 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa, mellemstore 
Aal, smaa 
Aal, usorteret 
Karper, store 
Karpel', usorteret 
Kartl<lser 
Karudser, smaa 

119-127-HO 
108-109-126 
131-143-1540 

52-57 
40--43 

94-96-110 
80-90-91 

80-82 
76-80---!:J0 

55-58 
66--65-71-80 

75-66 
80 

60-83 
50 

================== 
lspakkede Fisk: 

0rredfisk, smaa: 
Havørred 
Laks 
Laks, store 
Laks, smaa 
Sandart 
Sandart, smaa, m'ellemst. 
Sandart, smaa 
Sandart, mellemstore 
Aborre 
Aborre, smaa 
Gedde 

,Gedde, mellemstore 

I 
Aal, 'store 
Aal, mellemstore 
A.al, stOl'e, mellemstore 
Aal, usorteret 
Suder, smalt 
Karper 
Brasen 
Karudser 
Karudser, smaa 

Pr. p ... Pd. 
69-119-101 

179-248 
117-120 

72-131-119 
120-134 

lVi-120 
30-iiO--48 

20-39 
48-70 

70-82-7-i 

89-83--840 
(;9---70 
66-67. 

83-70-73 
29-20-30 

Det planlagte )<'iskemestel'kursus 
maa for i Aar aflyses, da der ikke har 
meldt sig tilstrækkelig Antal Deltagere. 

C. V. Otterstrøm. 

Annoncer. 
-0-

1- og 2-Aars Karper 
er som sædvanlig bIllig til Salg nu 
til Efteraar. 

N. Lind, 
Alminde, Kolding. 

Sydjydsk Damkultur 
leverer som sædvanlig Ojneæg. 
Yngel og Sættefisk. af Bæk-, 
Regnbue og Kildeørred af vore be
kendte Moderfisk samt Sættefisk af 
Karper og Suder til billigste Pri-
ser. , 

, Portionsfisk og større S)d
sefisk af alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kommission. 

P. lI(ln~en, .1.:'. J01'flen~en, 
Aakjærdal. Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

" 
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~~~~~ Fiskeriet. n,Aalykke" 
w , Zlemsens 2K pr. Lunderskov , 
~ , ]K 'Telefon 13' Telefon 13 ' 

~ .• Bun dskærer" i -tilbyder prima Ojneæg, "'-nICel 
- og Sættefisk af Bæk-, Kilde

mest fuldkomn,e og prak- @ og Regnbueørred samt Sætte-I Ap1piSa'krTeatSatl~laftOpblr·lehn·gssntel'ng :_T fisk af Karper og Suder 
~ _ ~ til 'absolut billigste Priser. ' 
~ - @ Portionsfisk og større Spisefisk af 

~ Damm. e, Søer og V andløb._ ~. alle Arte}: købes til højeste Dag~pris. 
<1J ' u.J øjne~.g. Yngel og Sættefisk 
~ Enestaaende Resultater: ~ af ø r r e d; Sættefisk 

~ H. C.Petersen & CO. ~ af Karper og Suder samt 
__ ~ .' Sætte-Krebs sælges. 
ffi København B. Jn 

Æ Aarhus. Aalborg. Odense. Æ Portionsflsk og større ,Fisk samt 
\:ti . ]K 

·~~~,.~,e~~@) prima øjneæg købes. 

Portionsør~ed, 
større Ørred, 

Karper og SU,der· 
købes _ og afhentes paa nærmeste 

Jernbanestation mod Kontant. 

cf!{arlin c9(islssn, 
Fredericia. 

jJIIf"" ']'elefon Nr. 114 ....... . . 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Valudrup. 
Telefon Nr. 26. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kår
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes 'og afhentes paa med Special
vo'gn paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o Dl a s c h k et 

Fischh::mdlung,- Berlin 40, 
Lehrterstsasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: J<'orelIenllandel. 

- Statskonsulent,Magister CI.r. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 
I . 

Artikler o~ JtIeddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler, for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honoranc. ' 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side af 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø no~tl'ykkcri (Aktieselskab) ved Hasnmssen.!{l'ogh. 
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Indhold: Tak. - Fiskeauktion i 
København. - Hvad jeg vil. - Yngler 
Aalen i vore ferske Vande? - Aabent 
Brev til Hr. Smidt Nissen. - Lad intet 
gaa til Spilde. - Om Fiske-Regulativer 
og Vedtægter for vore Vandløb og 
Fjorde. - Kaptajn A. Søllings Fiske
emballage. - Kunstig Støravl i Ame
rika. - Mindre Meddelelser. - Statistik 
over Fiskefangst. - Praktiske Vink for 
Begyndere i Karpedambrug. - Fiske
markedet. - Annoncer. 

Tak. 
-o-

l "Medlemsbladet" for 15.0ktbr. 
d. A. findes offentliggjort en Skri
velse til mig fra Bestyrelsen for 
Ferskvandsfiskerifor·eningen. Den li
gelydende Skrivelse, som Foreningens 
Formand har tilsendt· mig, eJ· end
videre underskrevet af Hr. Fiskeri
inspektør Løfting og Hr. Magister 
C. V. Otterstrøm. 

Det glædede mig at modtage Skri
velsen, og de i denne udtalte Ønsker 
er for ~ig enOpmuntring til fremdeles 
at arbejde paa vort Ferskvandsfiske
ris Udvikling til Gavn for den en
kelte og hele Samfundet. 

Dersom det havde staaet for mig, 
at vort ]<'erskvandsfiskeris Udvikling 
og Fremgang eller FerskvandsfiskeIi
foreningens Arbejde for denne Sag 

vilde lide noget Skaar ved min Fra
trædelse som Hedaktør af Forenin
gens Medlemsblad, da vilde jeg ikke 
være traadt tilbage, men fremdeles 
viet Tid og Kræfter for Bladet og 
trodset alle Hindringer, der staar i 
Vejen herfor. Men saadan har det 
ikke staaet for mig. Jeg har der
imod troet at gavne Sagen ved at 
fratræde som Redaktør, saa meget 
mere som jeg derved ikke er af
afskaaret fra som Medlem af For
eningen fremdeles at virke for -
baade gennem Bladet og paa anden 
Maade - at gøre Foreningens Ar
bejde for Ferskvandsfiskeriets Frem
gang frugtbringende. 

Jeg haaber med usvækket Inter
esse fremdeles at kunne arbejde 
med i Sagens Tjeneste. 

Hvilestedgaard, den 20. Oktbr. 1909. 

Smidt Nissen. 

Fiskeauktion i København. 
-0-

Onsdag den 3. November aabner 
den bekendte Auktionsholder Ras
mus Nielsen sin nye Fiskeauktions
forretning i Kristiansgade Nr. 11. 

Fiskeauktionerne afholdes daglig, 
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og Fiskerne vil til enhver Tid kunne 
indsende Fisk til Bortsalg. 

Idet vi tilføjer, at Regeringen har 
vist sin Interesse for Sagen ved at 
fritage disse Auktioner for Stats-

. afgift, udtaler vi Ønsket om, at Fiske
auktioMrne, i Lighed med hvad der 
er Tilfældet i Gdlandets store Byer, 
maa tjene til at skaffe Fiskeriets 
Udøvere den højest mulige Pris for 
deres Vare, udeu samtidig at for
dyre Fisken for Konsumenterne, idet 
Forretningsgangen ved denne Salgs
maade i betydelig Grad simplificeres. 

Hvad jeg vil! 
-0-

(Fortsat). 
I Bladets forrige Nummer lovede 

jeg at fremsætte mine Tanker om 
Dansk Sødrift, og hvorledes len saa
dan bedst sættes i Scene. Forinden 
jeg gaar Mer til selve Spørgsmaalet, 
maa jeg dog bede Læserne om først at 
følge mig paa en lille Expedition 
ud til vore Søer, for at vi i Fælles
skabku~ne sepaa, hvad de indeholder, 
og hvilket Fiske-Liv, der rører sig 
i dem. 

De danske Søer har gennem
gaaende en ringe Dybde, og naar 
f. Eks. Fure- og Hald Sø paa sine 
Steder har en Dybde af ca. 125 
Fod, er de nærmest at betragte 
som Undtagelser. De er derfor alle 
at regne for, hvad man kalder 
"flade Søer", og som en Følge deraf 
hører de til den frugtbareste Slags 
Søer, idet Solen ret kan gennem
bage dem og yde sit livgivende Lys 
til Planter og Dyr. Deres Mod
sætning, de dybe Bjærg- og Alpesøer, 
er, trods deres ofte kolosale Vand
.masser, ganske anderledes fattige 

paa Næring, fordi Solen her ikke 
kan trænge ned til deres Grund; 
selve Bunden og Omgivelserne er 
ogsaa golde og ufrugtbare og til
fører ikke Vandet nogen Næring, 
medens vore Søer som Regel ligger 
paa god Bund og omgivet af dyrkede 
Marker og Skove, eller i hvert 
Tilfælde haye Tilløb, der fører 
Frugtbarhed med sig. 

Tiltl'ods for at vi saaledes ejer 
nogle af Verdens frugtbareste Sø
arealer, llar vi hidtil bogstavelig 
talt lagt Hænderne i Skødet, og 
dette gælder i lige høj Grad det 
offentlige som det private Initativ. 
Hele :Menigheden ryster paa Hovedet, 
naar der er tale om at forbedre 
Fiskebestanden i andre Søer end 
saadanne, hvor man har det i sin 
Magt at kunne udtømme alt Vandet, 
saa man derved bliver i Stand til 
at foretagtJ et fuldstændigt Opfiske 
med paafølgende Udsætning. Ser 
vi derfor paa Forholdene, som de i 
Øjeblikket foreligger, er en saadan, 
Skeptis i Virkeligheden ganske 
naturlig. Med de gængse Fiske
maader kan vi, som forhen be
mærket, absolut ingen nævneværdig 
Indflydelse faa paa de større Søers 
:Fiskebestand. Hvilke Fiske lever 
der da i disse Søer og hvorledes 
gaar :Fisket for sig? 

Den Bestand af Spisefisk, der 
findes i vore Søer, er som bekendt 
AaIen, Gedden, Aborren, Sudereren 
og Brasen; og af dem er det i 
Virkeligheden kun de to første, der 
spiller nogen Rolle. Aborren bliver 
som Regel ikke stor nok til Salg, 
Suderen forekommer for sparsomt, 
og Brasenen kan kun til visse Aars
tider sælges med Fordel i Tyskland; 
her i Danmark er der intet Marked 
for den. 
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Aalen forekommer i ret betydelig 
Mængde i alle Søer, der har let 
Forbindelse. med Havet; hvor Aale
foringen flltsfla kan komme op. 
AaIen fanges pall. Kroge, i Huser 
eller, hvor Forholdene tillader det, 
i Aalekister. :Med god Strøm gennem 
Søen og Fiskel'iretten i et Konsor
tiums eller enkelt Mands Baand, 
vil hele Aalefiskeriet kunne ind
skrænkes til Fangsten i Aalekisten 
alene, hvis en saadan kan etableres 
betryggende. Derved fritages man 
aldeles for det besværlige og kost
bare Kroge- og Rusefiskeri ; Aalene 
fanges da kun som fuldvoksne Indivi
der, og man opnaar som en Følge deraf 
ogsaa den højste Pris for Varen. 

Hvor de nflturlige Forhold er 
gunstige for Geddens IJeg, finde,i 
ogsaa denne Fisk som Regel i 
passende Antal. Gedden fanges 
ligeledes paa Kroge, i Ruser eller 
med store Vaad. Eftersom den, i 
Modsætning til foregaaende, er en 
Standfisk, er man ikke paa langt 
nær saa meget Herre over Opfisk
ningen af den, som Tilfældet er 
med den vandrende AaI. 

Aborren spiller som nævnt ingen 
Rolle som Spisefisk, og kun de større 
Individer betales med en nogenlunde 
Pris; som en Følge dera:f efterstræbes 
den heller ikke. Ved Anvendelse 
af de· gængse Fiskemaader er det 
ogsaa meget vanskeligt at decimere 
den; noget til Livs kan man selv
følgelig komme den ved i dens 
Legetid: April, Maj og Juni at ud
lægge Ris- eller Enebærkoste paa 
dens Legepladser og ødelægge de 
derpaa anbragte Æg; men det for
slaar ikke, naar man ikke samtidig 
har det i sin Magt at fange væk 
for Fode af de udviklede Individer. 
Hvis det nemlig ikke er Tilfældet, 

optræder den de fleste Steder i 
forbavsende Mængde og ødelægger 
al anden Opdræt af N:y'ttefisk. 

Som ung lever den af Mygge
larver (Chironomus), Vaarfluelarver 
(Phryganiden), Vandlopper (Eury
cereuslamellatus), smaa røde Børste
orme (Tllbifex rivulorum), Tang
lopper (Gammarus pulex) osv., eller 
med andre Ord af akkurat de samme 
Fødeemner, som f. Fks. Aalen, Brasen 
og Sandarten benytter; og da den 
er en hensynsløs Krabat, bliver den 
en overordentlig farlig N ærings
Konkurrent til de nævnte Fiskearter. 
Naar den bliver større er den tilmed 
som bekendt en arg Rovfisk, der 
efterstræber og ødelægger en utrolig 
Mængde Yngel og Ungfisk, hvilket 
f. Eks. bevirker, at den fortrinlige, 
hurtigvoksende og højt betalte Sand
art aldeles ikke kan trives i Søer, 
hvor Aborren forekommer i større 
Mængde. Saa længe vi derfor ikke 
kan komme denne Røver alvorlig 
til Livs, kan vi efter min Mening 
ligesaa godt paa F'orhaand opgive 
en rationel Sødrift. Alt hvad der 
udsættes af bedre Fiskearter, og 
alt hvad vi end gør for at ophjælpe 
Fiskebestanden i sin Helhed, er 
fuldstændig omsonst; Aborren med 
Gedden til Hjælp skal nok nivellere 
alle vore Bestræbelser i den Retning. 

Da jeg for to Aar siden forpagtede i 

tre af Sorø Akademis Søer for en 
længere Aarrække, var jeg derfor 
ogsaa fuldstændig paa det rene med, 
at der maaUe findes paa andre Ud
veje end de almindelige Fiske
methoder for at blive Situationons 
Herre. Betragter man nemlig Stats
konsulentens Beretning over Ind-
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tægter af :Fiskeriet i de danske 
Søer, saa viser f. Eks. den for 1907, 
at BruttoudlJyttet af vort samlede 
Indsøfiskeri nævnte Aar angives til· 
højst 150,000 Kr. Undersøger vi 
imidlertid Regnskabet nøjere for at 
finde den virkelige Indtægt, saa 
reduceres nævnte Sum til en saa
dan Ubetydelighed, at vi helst ikke 
skal tale deroml 

Noget maa der derfor gøres og 
det jo før jo hellere; hver Dag, der 
gaar i den gamle Slendria, betyder 
kun 1'::tb. Men hvorledes skal Sagen 
gribes' an? For at tInde en U d vej 
besluttede jeg· mig efter en Del 
Overvejelse til at købe en Motor-

I 

baad, og fandt ogsaa efter nogen 
Søgen en passende, brugt Baad med 
en god to Hestes Motor. Det viste 
sig imidlertid snart, at min Motor 
var for lille; naar jeg vilde ar
bejde med nogenlunde store Vaad, 
maaUe jeg benytte Vinden· til Hjælp 
og sætte SejL .Teg forsøgte først 
med at trække et almindeligt mindre 
Vaad efter Baaden; Vaadets Stilling 
dirigeredes ved at anbringe et Par 
Spilere, eller bedre forstaaeligt, to 
Lægter, der ragede langt ud fra 
begge Sider af Baaden og paa hvis 
yderste Ender Linerne var fast
gjorde. 

Disse Forsøg gav intet Resultat, 
eller saa godt som intet. Jeg prø
vede derefter med et større Vaad, 
idet jeg lod Motoren trække den 
ene Line, medens en kraftig Sejl
baad besørgede Føringen af den 
modsatte Line. Hermed arbejdede 
vi i længere Tid, idet mino to Fiskere 
passede Motorbaaden og jeg Sejl
baaden; men heller ikke denne 
Fiskemaade gav noget nævneværdigt 
Resultat, til trods for at Vaadet gik 
smukt, passende hurtigt, og man 

derfor skulde antage, at det ogsRa 
virkelig formaaede at fiske. ~ Et 
3die Forsøg blev derefter gjordt 
med et vældigt Drivgarn; det be
stod af et oprindeligt Stør-Drivgarn, 
som jeg omdannede, idet jeg lagde 
det dobbelt, samlede det med Oyer
og 1.:nderlig og indsatte et fint 
Mellemgaru, som altsaa blev det 
egentlige fiskende Redskab. Dette 
Drivgarn førte jeg paa samme Maade, 
sOm det i forrige Forsøg omtalte 
Vaad, idet Motoren trak den en e 
Line og Sejlbaaden den anden. 

Med god Vind gik .det ogsaa med 
passende Fart igennem Vandet; men 
'skønt jeg forsøgte ved An hringelse 
af mere eller mindre Kork paa Over
liget at lade det enten følge Over
fladen eller gaa gennem Vandet i 
større eller mindre Dybde det 
var naturligvis afballanceret med Bly 
paa Underliget - saa gav denne 
:Fiskemaade ligeledes kun et for
holdsvis ringe Ldbytte. Nu var gode 
Raad efterhaanden blevne dyre; jeg. 
skal imidlertid i en følgende Ar
tikel søge at paavise, hvorledes mine 
Forsøg dog sluttelig kronedes med 
et godt Resultat. "-

(Fortsættes). Red. 

Yngler Aalen i vore ferske 
Vande? 

Af Smidt Nis,"en. 
-~o

<Sluttet). 

l dette Blads Nr. IH viste jeg, at 
adskillige Videnskabsmænd ikke deler 
deu Anskuelse, at Aalene kun kan 
yngle i Havet. Er der Videnskabs
mænd, der mener, at AaIen kun kan 
yngle der, saa viser ddte, at Viden-
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skabsmændene ikke er enige om 
denne Sag, og saa gaar det paa 
ingen :.\iJaadc an at fastslaa som en 
Kendsgerning, at Aalene ikke kan 
yngle i Ferskvandene, og saa træn
ger Spørgsmaalet netop til grundig 
Undersøgelse. 

Men maa man efter det, jeg har 
anført af Professor Feddersens Ar
tikelom Aalen, ikke fristes til at 
sige, at det er en fastslaaet Kends
gerning, at i hvert Fald "Bredpanden" 
yngler i Ferskvandene? - Det fort'-

. kommer mig derfor at være tilgive
ligt, om "Lægfolk!1 ved U dfislming 
af Søer, Damme eller Mergelgrave 
kan ,opleve Ting, der kan. faa dem 
til at udbryde: Mon Aalene ikke har 
ynglet het'? En saadan Antagelse er 
altsaa slet ikke saa skruptosset og 

. kan ikke ·afvises med, at AaIen ikke 
kan yngle i Ferskvande. 

For længere Tid tilbage fortalte 
f. Eks. en .:\fand mig, at han havde 
udfisket en }lergelgrav, hvori han i 
sin Tid havde udsat et Antal Smaa
aal. Før Indplantningen var der ikke 
Spor af Aal i }fergelgraven. _. Ved 
U dfiskningen viste det sig imidlertid, 
at der blev fanget flere Aal, end 
der var indplantet, og baade dette 
og Aalenes forskellige Størrelse fik 
Manden til at paastaa, at Aa~ene ab
solut maatte have ynglet i Mergel
graven. Jeg svarede den Gang, at 
det knnde der naturligvis slet ikke 
være Tale om; thi det var jo en 
almindelig Antagelse, at dette ikke 
kunde lade sig gøre. Men give Man
den ,nogen Forklaring, saa den gaa·de
fulde Aalefangst i hans Mergelgrav 
fik en fyldestgørende Løsning, kunde 
jeg ikke .. Der var derforikke andet 
at gøre end at slaa det hen med 
den Erklæring, at det var et mærke
ligt og gaadefudt Tilfælde, og at 

del' sikkert paa en eller anden Maade 
maatte være indvandret Aal senere, 
skønt jeg i mille stille Tanker maatte 
indl"Ømme for mig selv, at der slet 
ikke forcIaa Mulighed for, at AaI 
senere kunde være il1dvandrede i 
Mel'gelgraven ad skjulte Veje. 

11en det er,. SOIll sagt, ikke nO.gen 
fastslaaet Kendsgerning, at Aalene 
alelle kan yngle i Havet; der er 
tværtimod Kendsgerninger, der taler 
for, at Aalene kan yngle og har 
ynglet i dem. Forholdet fort joner 
imidlertid en grnndig Undersøgelse 
i Vande, hvor man absolut er sikret 
mod Tilgang og Afgang af Aal af 
hvilken som helst Størrelse, og For
søgene maa omfatte baade bredpan
dede og spidshovede Aal, maaske 
hels~ i Vanda h vel' for sig. 

Vi trænger til Lys baade over 
dette Spørgsmaal, saave] som til 
Spørgsmaalet om Aalenes 'Vandring 
i FerskvandeIJe. Saa længe vi ikke 
har fuld Klarhed over disse Spørgs
maai, handler vi i Blinde med Hen
syn til Formering ved Indplantning. 
af Aaleyngel i vore ferske Vande, 

.saaval som til rationel Drift af Aal 
i Damme og Søer. 

Hr. Kommunelærer Knudsen har 
haft lVIod til at gaa imod den gamle 
Trosartikel angaaende Aalens Van
dringer i Ferskvandene og til at 
trodse Banbullen, der af denne Grund 
er slynget iIllod ham, og han fort
sætter forhaabentlig sine Under
søgelser i den Retning. Jeg vil til
lade mig at opfordre ham til ved 
Siden af disse UndertløgeIser tillige 
at have sin Opmærksomhed henvendt 
paa Spørgsmaalet: Yngle1" Aalene i 
vore Fet'skvande? 

Professor Feddersen har i denne 
Henseende henvist til Iagttagelserne 
ved, Tilløbene til den store J:1tIo8-SØ. 

• 
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Det er jo muligt, der er gjort lig
nende eller andre Erfaringer andre 
Steder, Erfaringer eller Iagttagelser, 
der kan kaste Lys over Spørgs-
maalet. • 

Der er baade af Hr. Kmulsen og 
mig rettet Opfordringer her i Bladet 
til de Personer, der maatte sidde 
inde med Iagttagelser over Aalenes 
Vandringer i Ferskvandene, om at 
meddele os disse, og jeg har ogsaa 
haft den Glæde at modtage saadanne 
Meddelelser, af llvilke jeg har offent
liggjort en enkelt her i Bladet. 

Jeg tillader mig at opfordre til 
fremdeles at sende mig saadttnne 
.Nleddelelser - grundede paa Erfa
ringer eller Iagttagelser der kan 
oplyse Spørgsmaalet: Yngler Aalen 
i vore fe~'8ke Yande? Meddelerens 
Navn skal naturligvis ikke blive of
fentliggjort, naar dette ikke ønskes. 

Som Læserne vil have set i et 
tidligere Nr. af Bladet, har Hr. Dr. 
C. G. Joh. Petersen indledet en 
Undersøgelse af .Mindstenuwl, af 
Blankaal. Det er glædeligt, at Illan 
fra videnskabelig Side tager denne 
Sag op til fornyet Undersøgelse. Vi 
trænger haardt til, at Yicletu!kabsrnænd 
mere in(]gaaenc1e undersøger Aalenes 
Liv og Vandringer i vore ferske 
Vande, i vore Fjorde og Vige og yed 
vore Kyster. Men saadanue Under
søgelser kommer ikke i Gang, før 
der brydes med gamle Fordomme, 
og før man opgiver tvivlsomme Teo
rier som fastslaaedo Kendsgerninger. 

I Anledning af ovenstaaende Ar
tikel skal jeg udtale: at ihvorvel det 
er min absolute M{'ning, at Aale11 
ikke yngler i Ferskvand, men der
imod paa store Havdybder, hvad 
der fremgaar af den Kendsgerping, 

at man ikke til Dato har fundet 
normale, kønsmodne Aal i ferske 
Vande, jfr. ogsaaForholdeneiDonau- . 
floden, - saa ser det ud til, at en 
grundig prakt~k UndersøgtfIse, saa
vel af dotte SOIll af Vandrespm'gs
maalet, maa til, for at faa Spørgs
maalene saaledes' belyste og klar
lagte, at alle Formodninger og Gis:
ninger kan forstumme. 

At Aalevandringerne ogsaa i andre 
Lande følges med levende Interesse 
ses af sidst udkomne Hæfte af Svensk 
Fiskeri Tidsskrift. l en Artikel med 
Overskrift: "Kan Ålen komma in i 
Sjør utan Aflopp?" udtales den ,for
modning, at der er en Mulig'hed for, 
at Aalen, særlig den spæde Yngel, 
kan komme frem gennem Grund
vandet eller rettere sagt gennem 
løse, vandførende Sandlag, som staar 
i Forbindelse med Floder eller andre 
Dele af. det synligeVandllæt. Ifølge 
samme Tidsskrift har Hr. Professor 
Schiemenz i Frieddchshagen for læn
gere tid siden i et Foredrag med
delt, at ved Tilfyldnillgen af en lille 
nedlagt Førsøgsdam ved det kg!. Insti
bit for Indsøfiskeri ved Friedriehsha- . 
gen Dammen kunde ikke tappes ud 
~ fl'omkom Tid efter anden AaL som 
i Løbet af en Uge havde trængt sig 
op gpnnelll det 11/ 2 Meter tykke 
Sandlag, hvormed Dammen VHr fuld-
kommen fyldt. Red. 

Aabent Brev 
til 

Hr. Smidt Nissen! 

Det gav et Sæt i mig, da jeg 
madet for l. Ok~ober fik øje paa 
den sensationelle Oversk~ift " Yngler 
Aalen i vore ferske Vande?", og da 
jeg saa, at det var Dem, Hr;/Smiclt 
Nissen! der var Forfatter, var jeg 
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overbevist om, at De havde fundet 
afgørende Beyiser for, at det virke
lig var Tilfældet, . og i Aanden saa 
jeg Dem paa Berømmelsens Tinde 
ved Siden af Cook og Peary, og al 
Verdens øjne rettede med Begej
string mod vort lille Land, der for
øvrigt for Tiden kunde trænge til 
lidt i den Retning og intet min
dre vilde ske, hvis De, Hr. Smidt 
Nissen virkelig konstaterer: at Aalen 
yngler i vore ferske Vande! Des
værre viste det sig ved Gennemlæs
ningen Ilf Artiklen, at der var lidt 
langt igen til Beviset, men her ligger 
en Opgave: "yngler AaIen i Mos Sø?" 
thi hvad der af Artiklen fremgaar, 
at De, Hr. Smidt Nissen, mener, saa 
maa det min Sandten kunde lade 
sig gøre at fange drægtige Aal i den, 
enten ved at trawle den igennem ved 
Dag og ved N at og paa Kryds og 
Tværs - eller muligt tømme den 
- det er en Opgave, der er Ar
bejdet værd; men en Gang begyndt, 
tager den Sag sin Mand fangen, 

. som det bekendte Problem "perpe-
tuum mobile!" Ærbødigst 

G. Fensma1'k. 

Lad intet gaa til Spilde. 
-0-

Som det vil ses af en Annonce i 
Bladet, vil Fiske1'iet i Vamdrup frem
tidig modtage til Forhandling mindre 
Partier og enkelte Fisk, og vi mener, 
at denne Ide bør finde Tilslutning 
hos Fiskerierne, da det slet ikke 
kan undgaaes, at man efter en Ud
fiskning eller Transport kommer i 
Betryg for Anbringelse af nogle en
kelte Pd. Fisk, som er døde. Lige
ledes gælder dette for Sø- og Aa-

Fiskere ved Fangst af enkelte Fisk. 
N il er man som Regel nødt til at 
forære Fiskene bort eller ligefrem 
bortkaste eller opfodre dem. Lad 
være, at der ikke kan ventes de 
store Priser, saa er noget dog altid 
bedre end intet.' Ved at samle alle 
saadanne Affaldsfisk paa et Sted kan 
der ofte fremskaffes .en for Udlan
dets store Markeder passende Sen
ding og derved opnaas gode Priser. 

Om Fiske-Regulativer 
og 

Vedtægter for vore Vandløb 
og Fjorde. 

-0-

Ef tor at den nye Lov om Fersk
vandsfiskeriet var traadt i Kraft, 
gjaldt det navnlig om at faa Fiskeri
Regulativer vedtaget for vore Vand
løb. Hvor vidt dette Arbejde er skre
det frem, har for en Tid tilbage 
v~ret meddelt her i Bladet. Det 
er at haabe, at Arbejdet for at faa 
opretlet saadanne Regulativer fort
sættes rUlldt omkring i Landet ved 
vore Vandløb. 

Af Erfaring ved vi, hvor vanske
ligt det er at faa vedtaget et Fiskeri
Regulativ for et Vandløb. De fleste 
Lodsejere ved et saadant har nemlig 
kun liden eller slet ingen Interesse 
ror Sagen, eller de har maaske ingen 
Tro paa, at Fiskeriudbyttet ad den 

, Vej kan øges for Beboerne ved Vand
løbet, m.en maaske nok for Fjord
og Havfiskere. Og saa er der ogsaa 
andre Hindringer, der skal over
vindes. Der fordres derfor en hel 
Del Arbej de, Ibærdighed og Taal
modighed for at faa en Iomadan Sag 
sat igennem. Heldigvis findes der 
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de fleste Steder nogle Mænd, der 
har øje for S~tgens ,vidtrækkende 
Betydning, og som ikke skyr at ofre 
Tid og Arbejde paa at røre Sagen 
igennem - maaske først gennem 
mel' end et mislykket Forsøg. 

Desværre har der hidtil kun til
flydt Medlemsbladet ret sparsomme 
Meddelelser om Arbejdets Gang i 
denne Henseende. Læserne maa 
nærmest faa det Indtryk, at der ikke 
fremdeles arbejdes i den Retnin~. 

Der hersker paa dette Omraade en 
næsten uhyggelig Stilhed og Ta vs
hed, som just ikke skal anspore til 
Forsøg paa Regulativ-Oprettelse. 
Det ser ud, som om Interessen her
for helt er uddød. Forhaabentlig 
er Arbejdet paaOpl'ettelse af Fiskeri
Regulativer ikke standset; mell det 
forekommer mig at ville være for
maalstjenligt, om vi af og til kunde 
faa lidt at vide om Arbejdets Gang 
og dets Fremme her i }Iedlemsbla
det. Det kunde maaske give Im
puls til, at man ogsaa tog fat paa 
Sagen andre Steder'. 

Men det er ikke gjort med. at vi 
faar Fiskeri-Regulativer for vore 
Vandløb ; vi maa ogsaa for vore F}orde 
have Fiskeri-Vedtægter, der tager 
Sigte paa at øge Fiskebestanden af 
Laks og Ørreder og dermed ogsaa 
Fangstudbyttet af disse J<'isk. 

Der udsættes vel en Del Ørred
yngel hist og her i vore Vandløb 
eller Fjorde. lVlen hvad kan det 
nytte, naar der ikke er vedtaget 
Fiskeri-Regulativ og -Vedtægt haade 
for Vandløb og Fjord; det vil ikke 
føre til, atE'iskebestanden øges i 
nogen betydelig Grad. Det~ gælder 
derfor om at faa oprettet Fiskel'i
Regulativer og -Vedtægter for saa 
mange Vandløb og Fjorde som mu
ligt med det Formaal at øge Bc-

standen af disse Fisk. Hvis dette 
blev udført ved et Par ,af vore Vand
løb med. tilhørepde Fjorde, vilde 
Virkningen ganske sikkert spores paa 
en glædeli~' Maade, baade for Fiskere 
ved Vandløb og Fjord. 

Er det vanskeligt at faa oprettet 
et Fiskeri-Regulativ for et Vandløb, 
saa er det endnu vanskeligere at faa 
et tilstrækkelig stort Fredningsbælte 
ud for dette i Fjorden, samt at faa 
en Fiskeri-Vedtægt for Fjordfiske
Tiet med formaalstjenlige Bestem
melser for Øgning' af Llikse- og 
Ørredbestanden. Fjordfiskerne synes 
altid, at deres Ret gaas for nær ved 
Indførelse af Fredningsbælter og saa
danne Vedtægter. Men naar det 
gennem Fredllingsbælte og hensigts
svarende Hngnlativer og Vedtægter 
lykkes virkelig i nogen betydelig 
Grad at øge Bestanden af nævnte 
Fisk, hvem er det saa, der har den 
største Fordel deraf? Det har 
ganske sikkert Fjord- og Havfiskerne! 

I Norge h8f i Aar Fislceriinspek
tøren givet Indberetning om Fersk
vandsfiskerierne for Aarene 1905 og 
1906. 

Udbyttet af Lakse- og Havørred
fiskeriet i 130 L!.kseelve opgives 
for Aaret 190G at have været: 
194,528 Kilogram eller 250,578 Kr. 
Udbyttet!1f samme Fiskeri i "Sjøen" 
var det nævnte Aar derimod: 728,859 
Kilogram eller 1000,180 Kr. 
Disse Tab taler tydeligt nok. Op
gørelsen stammer ganske vist fra 
Norge; men der er ingen Grund til 
at. tvivle om, at Fjord- og Hav
fiskerne ogsaa hos os har det største 
Udbytte af Lakse- og Øl'l'cdfiskerict. 

Det vil altsaa blive Fjord- og 
Havfiskerne, der faar det langt 
største. Udhytte, dersom det ved 
rationel Drift i vore Vande lykkes 
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at øge Bestanden af disse Fisk i 
betydelig Grad. Det skulde navnlig 
vore I']ordfiskere betænke, naar der 
er tale om at oprette Frednings
bælter i og Fiskeri-Vedtægter for 
I'Jordene. 

Det burde i Grunden være saa
ledes, at naar der ved et Vandløb 
er vedtaget et Fiskeri-Regulativ, 
der er stadfæstet af Landbrugs
ministeriet, da skal der ikke alene 
afmærkes et tilstrækkelig stort Fred
ningsbælte i den paagældende I<Jord, 
men der skal ogsaa oprettes en 
Fiskeri-Vedtægt for samme med 
Bestemmelser, der sigter til Øgnin
gen af den omgældende Fiskebestand. 
Og omvendt: hvor Fjordfiskerne 
afsætter Fredningsbælte udfor Vand
løbene i Fjorden og opretter Fiskeri
Vedtægt ror Fjordfiskeriet - alt 
anerkendt af vedkommende Mini-

. sterium i den Hensigt at udvikle 
Lakse- og Ørredfiskeri et, da skal 
der ogsaa oprettes Fiskeri-Regula
tiver ved de' paagældende Valldløb. 

Der udsættes nu flere Steder 
Ørredyngel i Fjorde og Vandløb, 
hvor der ikke begge Steder fore
findes Regulativ og Vedtægt. Her 
er slet ingen Borg<"n for, at Yngelen 
'ikke ødelægges ved Rovdrift enten 
af Fjordfiskerne eller Fiskerne ved 
Vandløbene. 

Hvor der af Staten ydes Tilskud 
til Indplantning ar Lakse- eller 
0rredyngel. enten iF'jord eller 
Vandløb, burde dette absolut kun 
finde Sted, hvor der i begge de 
nævnte Slags Valide er indført oru
nede Tilstande ved Oprettelse af 
Fiskeri-Regulativer og -Vedtægter, 
stadfæstede af Landbrugsministeriet. 
Paa den Maade kan Staten alene 
faa en virkelig Garanti for, at Ind
plantningen kommer til at gore 

den tilRigtede'Nytte. Er der ordnede 
Tilstande det ene Sted, men i~ke 
det andet., saa kan Fiskerne i det 
sidstnævnte fordærve, hvad man i 
førstnævnte har erhvervd. 

Lad os tage et ~~k8empel! For 
Nebel-Kolding Aa er der vedtaget 
et Fiskeri-Regulativ, i hvilket der 
findes en Bestemmelse om Maske
vidde for Vippegarn, Ruser og 
andre Garn-Fiskeredskaber, der 
sikrer mod Fangst af Ørredfisk unde1' 
11/~ Pund. .Endvidere indeholder 
Regulativet Bestemmelser om Ind
plantning af Ørredyngel i Fiske
vandet ; alt sammen i den Hensigt 
at øge Fiskebestanden af 0rredfisk 
og for at fremme et 'rigere Udbytte 
af dette Fiskeri i Vandløb og Fjord. 
11an gaar ud fra, at dd er uklogt 
at fange 0rredfiskunder 11/ 2 Pund. 
Sparer man disse i Aar, vil de 
næste Aar eller ad Aare igen komme 
ind i .Fjorden og op i Vandløbet 
som større eller meget store Fisk. 
De vil da øge Fangstudbyttet, og 
de, der ikke bliver fangede, vil saa 
faa Lejlighed til "at lege" og der
ved i højere Grad hjælpø til øg
ningen af Fiskebestanden. 

Men hvad kan disse Forholdsregler 
i Vandløbet nytte, naar der ikke 
for Fjorden tages lignende Forholds
regler gennem Oprettelse af en 
Fiskeri· Vedttegt for samme? Fiskeri
loven tillader Fjordfiskerne at fange 
ø l'redfisk af Portionsfisk ' s Størrelse, 
og' Fiskerne gør Brug af denne 
Het. ~ N aar 0rredynglen, baade 
den naturligt udklækkede og den 
indplantede, har naaet en vis Stør
relse eller Alder, gaar den ud i 
Fjorden, og her fanger man den 
saa i store Mængder. Fordærver 
man saa ikke her, hvad man har 
forhvervet i Vandløbet? .~ Men er 
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det klogt? Kan der, saalænge 
noget saadant finder Sted, være 
Sandsynlighed for, at 0r,redfiskeriet 
i Fjorde og Vandløb kan ophjælpes, 
saa det forslaar noget? Fjord
fiskerne maa kunne se, at de volder 
sig selv ubodelig Skade ved denne 
Fremgangsmaade, og de maa kunne 
forstaa, at de maa arbejde Haand 
i Haand med de fiskeberettigede 
Lodsejere ved Vandløbet, om nævnte 
Fiskeri skalophjælpes til Gavn for 
begge Parter. F'jordfiskerne vil jo 
dog, SOffi nævnt, faa det største 
U dbytte ar den øgede 0rredbestand. 
Og den eneste Vej, Fjordfiskerne 
har at gaa, er at oprette en Fiskeri
Vedtægt for 'Fjorden saaledes, at 
der i hvert Fald bliver visse fælles 
Bestemmelser i Regulativet og Ved
tægten. Kan dette for at blive 
ved Kolding Fjord - ikke opnaas 
der, saa er der i Længden ingen 
Sandsynlighed for, at man i Vand
løbet vedbliver at frede om Op
gangsørreder under 11/ 2 Pund, og 
det vil føre til, at der atter bliver 
Udryddelseskrig af mindre 0rredfisk 
baade i Vandløb og Fjord. Men 
paa den :\faade faar vi ilike vort 
Lakse- og Ørredfiskeri ophjulpet, 
Thi som det da gaar der, vil det 
ogsaa gaa andre Steder. Skønt 
udcnforstaaende har jeg hentet mit 
Eksempel fra Kolding Aa og Fjord, 
da jeg kender en Del til Forholdene 
der. 

Det welder (lm snarest muligt 
at faa konstateret, hvad et Fiskeri
Regulativ ror et Vandløb og en 
tilsvarende .Fiskeri-Vedtægt for til
hørende Fjord har at betyde, og 
hvad de kan føre til for Udviklingen 
af Lakse- og 0rredfiskeriet og 
ogsaa for Aalefiskeriet og dette 
kan vist næppe, hvad der gentagne 

Gange er peget paa her i Bladet, 
gøres bed1'e og hurtigere end ved 
at optage et Pllr af vore dertil 
bedst egnede Vandløb med til
hørende Fjord som Forsøgsvande. 

Skal et Vandløb med r10rd op
tages som F01'søgsvande, maa der 
altsaa ved samme være oprettet et 
Fiskeri-Regulativ og en Fiskeri
Vedtægt af deu Beskaffenhed, at 
der baade i Y 1tndløb og Fjord kan 
indføres en virkelig rationel Drift 
og virksom Kontrol til Overholdelse 
af Fiskerilovens, samt Regulativets 
og Verltægtens Bestemmelser, der 
muliggør, at der kan kontrolleres, 
hvad Udbytte Fiskeriet af nævnte 
Fiskesarter aarligt giver, baade i 
Fjord (Hav) og Vandløb. 

Til at begynde med lader dette 
sig næppe udføre, uden at Land
brugsministeriet gennem sine Fiske
riiuspektører træder hjælpende til. 
Initiativet til saadanne Forsø ~svande 
maa udgaa fra disse. Uden Sam
arbejde mellem vore Fiskeriinspek
tører vil der ikke kunne handles 
virkningsfuldt og hurtigt og opnaas 
den fornødne Støtte af Landbrugs
ministeriet, ,og der vil ellers gaa 
Alu'inger, inden vi kommer af Stedet. 
Vore Forventninger om vort Lakse
og Ørredfiskeri s Fremgang er der
for navlig knyttet til vore Fiskeri
inspektørers Samarbejde, Energi og 
Snarraadighed. 

En Fiskeinteressent. 

Kaptajn A. Søllings Fiskeemballage. 
~o-

Ved Dansk Fiskeriforenings Gene
ralforsamling i August Maaned havde 
jeg en Samtale med Danmarks Fi

I skeriagent i England, Hr. Kaptajn 
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Sølling, om den af ham opfundne 
Fiske-Indpakningsmetode med præ
pareret Papir. Min Mening var, at 
den for billigere Fiskearters Ved
kommende vilde blive for kostbar 
at anvende. 

Prisen er for bedste Kvalitet: Nr. 
58, Format 58" i pr. 100 Ark 
Kr. 35,50, pr. Bog Kr. 9,50, for rin
gere: Nr. 26, Format 26" i Pris 
pr. Ris Kr. 16,50, pr. Bog Kr. 0,90. 

Dertil bemærkede Kaptajm~n imid
lertid, at det for billige Fiske
arter ikke var absolut nødvendigt at 
indpakke hver enkelt; man kunde 

. meget godt forsøge med at brede 
et Papir over hele Hunden af Kas.;. 
sen, kun maatte det være saa stort, 
at det gik noget ,op ad Siderne. 
For hvert Lag Fisk lægges derefter 
et Stykke Papir, der gaar ud over 
og nedenom det første, hvorved op
naas, a~ Isvandet fra den ovenlig
gende Is flyder bort over Fisken og 
ikke kommer i Berørillg med denne. 

Kaptajnen mente, at man ved at 
anvende .ovennævnte Fremgangsmaa
de vilde opnaa at faa sine Vare frem 
i en meget appetitligere Tilstand, og 
som en Følge deraf vilde erholde 
en højere Pris. 

}<'orslaget synes mig saa tiltalende, 
at jeg selv vil gøJ'e Forsøget i en 
nær Fremtid og skal da meddele 
Htisnltatet her i Bladet, ligesom jeg 
vil anbefale det til alle Interesse
reJe. Meddelelser Om eventuelle 
Forsøg bede;; sendt til Hedaldionen, 

Fra Kaptajn Sølling har jeg yder
ligere faaet Underretning om, at 
Papiret bruges med Held i .Japan 
og Indien, og at Kaptajnen i 0je
l)likket med den danske Heg'erings 
Tilladelse og paa Premierminister for 
New Foundland, Sir Edvard l\forris' 
Indbydelse befinder sig paa New 

Foundland, for at instruere Befolk
ningen i Brugen deraf, - I Alaska 
bruges Papiret til Indpakning af Lax, 
før den fryses, for at udelukke Luf
ten, hvorved det forhindres, at Laxen 
bliver gul (rusten) paa Bugen. 

Papiret faas hos: J. Ohr. Peter
t'ien, "Hvælvingen", København K. 

Red. 

Kunstig Støravl i Amerika. 
\ -0-

DeutscheFischerei-Zeitung' brin
ger i sine Oktober-Numre Meddelelse 
om nogle Forsøg, der er foretagne 
i Amerika for' at undersøge, om 
man ikke ad kunstig Vej, ved Be
frugtning af Størrogn, kunde skaffe 
en fast Bestand af denne kostbare 
:Fiskeart i Staterne New- Jersey og 
Pensylvaniens Floder. 

De første Forsøg begyndte 1907; 
man forsøgte da i Legetiden at 
indfange et passende Antal køns
modne Han- og Hunfisk ; men For
søget mislykkedes forsaavidt som 
det viste sig umuligt samtidig at 
forskaffe fuldstændig kellsmodne 
Individer af begge Køn. 

Man prøvede dOl'paa at holde ind
fangede Fisk i Damme for bedre at 
blive i Stand til at iagttage dem. 
Disse Damme havde dyndet Bund og 
stærk Gennemstrøm, saa Størerne, 
der lever af Smaadyr (Insektlarver 
o. lign.), fandt en betydelig :\iællgde 
af deres N æring ad naturlig Vej; 
men da Fiskebestanden i !;'Ol'hold 
til Dammenes Vandareal var forholds
vis stor, maatte N atUl'foderet dog 
suppleres med en Del Uugmel og 
Lever. 

Kønnene holdtes adskilte, saaledes 
at Hannerne var i en Dam for sig 
og Hunnerne i anden. 
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Den 9. April i Aar opdagede 
man den første kønsmodne Hun og 
omtrent samtidig flere modne Hanner. 
Æggene blev befrugtede paa sædvan
lig Maade, og de ca. 1000 meget 
klæbrige Æg blev derpaa anbragt 
i et Macdonalds Glas llled stærk 
Gennemstl"øm. Resultatet blev kun 
en 3-4 Stk. Yngel. Grunden her
ti! var ganske naturligt den, at alle 
Æ~ggene klumpede sig sammen, og 
man maa næsten forbavses over, at 
der overhovedet kom levende Fisk 
ud af den PrJces, naar man kender 
lidt til Arbejdet med stærkt klæbende 
Æg. Hele Æggemassen har rimelig
vis efter faa Dages Forløb lignet 
en stor Dot Uld eller Vat (af Skilll
mel), der af Vandstrømmen blev 
tumlet rundt i Glasset. 

Den 13. April havde man atter 
en kønsmoden Hunstør samt flere 
Hanner med tjenlig Mælke. Æggene 
blev ogsaa her befrugtede ved Tør
methoden, men umiddelbart der 
efter an bragte i en Spand med 
Slam og Vand; heromrørtes de 
godt i henved to Timer og blev 
derpaa omhyggelig udskilte, hvor
efter de skylledes i rigeligt Vand. 
Det viste sig nu, at de ikke mere 
klæbede sammen, selvom de i 
længere Tid laa roligt tæt over hver
andre. 

Ca. 6000 Æg blev derefter an
bragte i et Macdonalds Glas, og 
Klækningen begyndte; denne varede 
fra 13. April til 26. April, og Vand
temperaturen svingende i denne 
Periode mellem 7,7 o og 12,2 o C. 
Æggenes Farve var i Begyndelsen 
brun paa den ene Halvdel og hvid
graa paa den anden, og disse Farver 
forandrede sig· kun i ringe Grad 
under hele Klækkeperioden ; derved 
blev det ogsaa meget vanskeligt at 

fjærne døde Æg; kun under Mikro
skopet, hvor en mælkeagtig Plet 
tegnede sig paa sidstnævnte, kunde 
man sikkert bestemme dem. 

0jenpunkterne viste sig 6 Dage 
efter Befrugtningen. 

Af de ca. GOOO befrugtede Æg 
kom ca. 400 levende Yngel. Denne 
Yngel viste den· Ejendommelighed 
straks at søge Bunden af Glasset, 
saa snart den var krøben af Ægget, 
ganske i Modsætning til f. Eks. 
Gedde- og Helt Yngel, der straks 
svømmer livligt omkring og følger 
med Vandstrømmen udover Glassets 
Rand. Som en Følge heraf og. 
tillige paa Grund af de levende og 
døde Ægs ens Udseende under 
Klækningen, var en Udsondring af 
sidstnævnte næsten en Umulighed. 
Derved reduceredes selvfølgelig Pro
centantallet af levedygtige Yngel 
ganske betydeligt; men det inter
essante Forsøg havde dog godtgjort, 
at man er inde paa den rette Vej, 
og ved at ændre Methoden noget, 
er der al mulig Udsigt til, at den 
vil føre til et gunstigt Resultat. 

Bed. 

Mindre Meddelelser. 
-- 0-

Tilbud om Leverance af 
~kadedyr. Fisker Ghr. GhristialJ
sen, Skrillinge S,trand pr. Middelfa~t, 
meddeler i Dansk Fiskeritidellde, at 
han vil levere forskellige Skadedyr, 
anvendelige som Foder i Fiskedam
me, til en Pris af 2 Øre pr. Pd. paa 
Middelfart Banegaard. 
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Statistik over Fiskefangst. 
Efter Optegnelser fra Ry Mølle. 

(Eftertryk forbydes). 
~o-

II. 
1881 Aal Gedder Ørred Brasen Aborre 
,Januar Oplysninger for Tiden 1. Januar til ] 9.' YIarts mangler. 
Februar 
Marts O q:{,' 1123 q:{,' O@ O q:{,' 4 q:{,' 
April O 

" 
2143 

" 
5 

" 
O 

" 
154 

" Maj 462 
" 

22 
" 

12 
" 

O 
" 

O 
" .Juni lG30 

" 
54 

" 
O 

" 
O 

" 
O 

" Juli 3tl94 
" 

30 
" 

O 
" 

O 
" 

O 
" August 4(;08 

" 
O Ol' 

,O 
" 

O 
" 

O 
" Septbr. 1047 

" 
O 

" 
IO 

" 
O 

" 
O 

" Oktober 120 
" 

176 
" 

35 
" 

O 
" 

O " . 
Xovember O 

" 
30~8 

" 
.48 

" 
llS 

" 
5 

" December O 
" 

1434 
" 

48 
" 

O 
" 

12 
" 

laIt 1l7ti1 @ q:{,' 158 q:{,' 116, q:{,' 175 'ffi 

1882 AaI Gedder Ørred Brasen Aborre 
Januar O q:{,' 990 q:{,' 1 ti q:{,' O ,@ O q:{,' 
:Februar O 

" 
858 

" 
9 

" 
O 

" 
O 

" Marts Statistik for Resten af 1882 'samt for hele Aaret 1883 mangler 
April 1884 begynder med 13. Maj. 
Maj 1884 829 ,~ 18 

" Juni 1681 
" 

tia 
" Juli 3833 

" 
35 

" 
August 4157 

" 
7l 

" Septbr·. 1181 
" 

o 
" Oktober 27[) 

" 
O 

" N()Yemher O 
" 

105 
" 

. December a 
" 

1490 
" 

Praktisk~ Vink for Begyndere 
i Karpedambrug. 

• -0-

XII. 
. (Fortsat). 

Spørgsmaalet, hVM' otte der skal 
{odTes, retter sig efter den Foder
mængde, der skal afgives. N aar 

O 
" 

O 
" 

O 
" a 

" 
o 

" 
31 

" O 
" 

O 
" 

8 
" 8 

" 
O 

" 
2 

" O 
" 

O 
" 

2 
" O 

" 
O " 

O 
" 3ti 

" 
O' 

" 
O 

" n 
" 

a 
" O 

" 

kun en ringe Efterfodring er for
maalstjenligt, saa er en ugentlig 
]i'odrillg tilst,rækkelig. Ved regel
mæssig Foderanvendelse fodres bedst 
to til tre Gange ugentlig. En 
hyppigere Fodring er ikke tilraade
lig, da Karperne ellers let bliver 
for dovne til Opsøgning af Natur
næring og kun venter paa den 
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bekvemmere Æden af det udkastede 
Foder. 

Fodringen skal ske paa en bestemt 
Fodel'plads. Denne skal være nær 
ved Bredden, for at muliggøre Til
syn. Men for at beskytte den mod 
l"iskefj ender, skal den være til
strækkelig dyb (mindst l/~ Meter). 
Endvidere skal den være paa haard 
Undergrund; event. skal der an
bringes Grus eller rndrettes et 
Foderbord af :Fjælle. En U dkast
ning af Foderet paa Dynd eller 
Vandplanter vil have liden Virkning, 
da det kun virker gødende paa de 
sidste. For at undgaa Forraadnelse' 
af Foderet, skal der skiftes med 
Foderplads hver 4de ellIer 6te Uge. 

Der spørges nu: Hvor mange Kar
per kan der højest indsættes i en 
Karpedalll ved kunstig I<'odring? 
Praktiske Forsøg har vist, at man 
maa undgaa en for stærk Besættelse 
af Karpedammen, selv øm der vil 
kunne gives tilstrækkeligt Foder, 
da Karperne derved let vil komme 
til at lide al Sygdom o. s. v. Man 
skal ikke udsætte mel' end tre til 
fire Gange saa mange, som det be
regnede Styktal efter Natul'tilvækst, 
d. v. s. i en middelstor Karpedam 
paa l/s Hektal*), som kan besættes 
med 40 totommers Karper, skal der 
'højst udsættes 160 totommers Kar-
per. 

*) 1 Td. Land 
(Fortsættes). 

0,55162 Hektar. 

Indmeldelse i 

"Ferskvandsfiskeriforeningen" 
sker til K ontort't 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., 

Medlemsbladet gratis tilsendt. 

Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København, 16. Oktbr. 

25-65 Øre pr. Pd. 
75-100-125 

40-60 
25-30 

500-600 pr. 100 st. 

Berlin, 23. Oktbr. 

(Officiel Markedsberetning). 
Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

Pf. pr. Pd. 
60 

80-90 

105 
108-HlO 
33--:38 
10-25 

113-129-125 
90-100 
80-91 
75-77 

40 
71-64 

Ispakkede .Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pl'. Pd. 
111 
162 

120-135 
220-185 
32-41 

44 
62-63 

101 
77--80 

60-62 

• Hambol'g, 23. Oktbl'. 

I sp akk ede Fisk. 

Laks • 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 
10Sl-289-232 

151-174 
65-121-143 
45-55-80 

46-67 
60-64-79 

25-40 
12-15-31 
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Annoncer. 
-0-

Plads søges 
til AprU af Cndertegnede som Fiske
mester. Gode Anbefalinger haves. 9 
Aars Praksis. 

FiskelJlester J. Hansen, 
Kjærgaars Mølle, 

Ølby, Struer. 

. Lad intet gaa. til Spilde. 
~Iindre Partier og enkelte Fisk af alle 

Arter modtages fra Kulturerne og Fi
skerne til bedst mulige Salg enten fra 
Butik: »Vamdrup Fiskeforsyning« eller 
til Sammensendinger for Udlandets 
Salgspladser. . 

Forsendelse som 25-Øres Frimærke-
pakke vil som Regel være billigst. . 

Afregning efter Salget med Fradrag 
af Omkostninger og 5-10 pCt. Kom
mission. 

l?iskel'ieti Vamdt'up. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portiollsfisk og større Spisefisk af 

alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Portionsørred, . 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer. 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o m a s e h k e. 

Fischhandlung, Berlin 4:0, 
Lehrterstsasse .18-19. 

Telegr.-Adr •. : Forellenhandel. 

JR. fSr6soR' 8 

Import af Fiskenet, 
-==== Korsør. ===='-

leverer alle Fiskeredskaber j fuld 
monteret Stand, som: Alle Slags Ru
ser og Vaad, Ketcher, Ørredgarn, 
Krogliner. Kroge, Kork og Cate
chu. Bly, Sten og Kæde til Synk . 

Samt alle andre Artikler 
·til Fiskeribrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 

Sydjydsk Damkultur 
leverer som sædvanlig Ojneæg, 
Yngel og Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue og Kildeørred af vore be
kendte Moderfisk samt Sættefisk af 
Karper og Suder til billigste Pri
ser. 

PortionMfisk og større Spi
sefisk af alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kommission. 

P.Hansen, P. Jørgensen, 
Aakjærdal. Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Fiskeri til Salg. 
Paa Grund af Sygdom ønskes Fiske

riet i Hjortkjær snarest mulig solgt. 
Fiskeriet er beliggende ca. 'i. Mil fra 

Bramminge St. og '/. Mil fra' en kom
mende Jernbanestation. - Det har 33 
Damme, hvoraf Halvparten er store. 

Fiskeriet har en Masse Vand, flere 
Gange mere end til det nødvendige 
Forbrug. 

Fiskeriet er fuldt besat med Ørred 
og Karper, som medfølger i Handelen. 

Fiskeriet sælges for den halve An
lægssum, o~ den kontante Udbetaling 
kan rette SIg noget efter Forholdene. 

Nærmere Oplysninger erholdes af 
Bankdirektør Petersen, Lem
vig, og Direktør Ebbesen i Es
bjerg_ 

Averter 
i Foreningens Medlemsblad. 
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~I~~~~~~~'I 

i Ziemsens i 
1ft Bundskærer, ~ 
i mest fuldkomne og prak- Æ 
I Ap~;~;;;to;~:~ing I 
~ af 4J 
~ Damme, Søer og Vandløb. i I Enestaaende Res.llaler. ~ 
1K. H. C. Petersen & Co. i 
lK København B. 1K 
2K Aarhus. Aalborg. Odense. Æ 
W 'It;! .m. L'l0. 

~~~~~@ 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

. Jernbanestation mod Kontant. 

cfJ(artin ~ieI8en, 
Jj'TedeTicia. 

BIf"" Telefon Nr. 114 .... 

øjneæg, Yngel og Sættefisk 
uf ø r r e d. Sættefisk 

af K arper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling. ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

,RUSSiSR 
9) e g J1 a-..S m ø F e I s e 

(eget Fabrikat) 
gør alt Lædertøj fuldstændig 
vandtæt, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det en behagelig frisk Lugt. 

Prøv den - men efter Brugsanvisnin
gen, som findes under Bunden af en hver 
Daase, - og De vil erkende, at De har 
fa aet, hvad De søger. Faas iDaaser 
l/h li2 og lI, til henholdsvis 1 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 Øre i Frimærker sen
des Dem omgaaende 2 Kvart-Daaser 
portofrit til Prøve. 

Jm'gen BieTgaa't'd, 
Vestergade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin,,", Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler O,," Meddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler, for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorar((. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun. skrives paa Papirets ene Side af 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Fiskeri· Beretningen 
for 1908 

foreligger nu fra Hr. Fjskeriinspek
tør .P. C. Mortensens Haand. Som 
en ~yhed af stor Interesse skal 
fremhæves, at Beretningen om Fersk
vandsfiskeriet for 1908, der som 
sædvanlig er forfattet af Hr. Stats~ 
konsulent cand. mag. Løfting, for 
første Gang er indrulleret i den 
store Beretning. Tidligere er Aars
beretningen om :Ferskvandsfiskeriet 
altid fremkommet som en særlig Be~ 
retning. Ved den nye Ordning op
naas i alle Tilfælde, at Beretningen 
om Ferskvandsfiskeriet i Danmark 
spredes i videre Kredse end hidtil, 
hvilket sRlvfølgelig er af Betydning 
for V dbredelsen af Kendskab til 
Sagen. 

Af Saltvandsberetningen fremgaar, 
at de samlede Fiskerier har givet 
et Totaludbytte af ca. 13,180,000 Kr., 
der, sammenlignet med lJ dbyttet for 
1907, giver et Min dreudbytte af ialt 
ca. 408,000 Kr. 

Mindreudbyttet skyldes: Torsk, 
Fladfisk, Sild, Makrel, Rejer og Horn
fisk, medens Hummer, Aal og Kuller 
har givet noget større TIdbytte end 
i 1H07. 

Værdien af Landets hele Fiskeri
flaade andrager nu till 01/2 Mill. Kr., 
og Redskabernes Værdi repræsen
terer en Værdi af ca. 61/2 Mil!. Kr. 

I Finansaaret 1908-09 er der 
ydet 248,000 Kr. Laan til Fiskefar
tøjer; det højeste Laan, der ydedes, 
var 12,000 Kr. og det mindste 1500 
Kr. Til 7 Laaneforeninger blev der 
ydet 92,000 Kr. i Laan, heraf 5000 
Kr. som Tillægslaan. 

København med Frederiksberg har 
i 1 ~08 brugt 17,797,500 Pd. fersk 
Fisk til en Værdi af 4,466,800 Kr. 
og 8,723.400 Pd. salt Sild til Værdi 
1,737,200 Kr. samt betydelige K van
titeter af Klipfisk, røget Fisk, Kon-

I serves og Skaldyr. - Forbruget 
pr. Indbygger viser en ret betydelig 
Nedgang imod Aaret forud fra 71,78 
Pd. pr. Individ i lH07 til kun 61,75 
pa. i 1908. . Nedgangen skyldes 
antagelig den almindelige Forret
ningsflovhed og dermed følgende 
Pengeknaphed. 

Danmarks Fiskeriagent i England, 
Hr. Kaptain Sølling, meddeler, at 
der af Ferskvandsfisk fra Danmark 
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er solgt ca. 18,000 Pd. i England; 
Prisen har været fra 28 Øre til 
49 Øre pr. Pd. Sendingerne har 
hovedsagelig bestaaet af Karper, 
Karudser, Gedder, Aborrer, Suder 
og . Skaller, samt nogle Sendinger 
Ørred, indpakkede i Kaptainens 
Fiskepapir. 

Til Indplantning af Rødspætter i 
de forskellige Limfjordsbredninger 
blev i. alt i 1908 .tilstaaet et Beløb 
af 15,300 Kr., hvortil desudt'n kom 
nogle mindre Beløb fra de interes
serede Fi8~eriforeninger; der ind
plantedes iaIt 1,4] 0,800 Stk. Rød
spætter. Fiskeriinspektøren siger 
om Forsøget: at Hovedresultatet af 
den hele Indplantning maa siges at 
være særdeles godt. Det samlede 
U dbytte af Fiskeriet efter Fladfisk 
(Rødspætter, Skruppe, Ising o. lign.) 
i Limfjorden, har i Aaret ] 908 an
draget ca. 421,700 Kr. Efter en 
foreløbig Opgørelse tør man med 
nogenlunde Sikkerhed sige, at den 
Andel deraf, der direkte kan til
skrives Indplantningen, ligger mellem 
100,000 og 150,000 Kr. Fii'lkeri
kontrolløren for Jylland opgør Tal
lene til ca. 133,000 Kr., men de 
indgaaede Oplysninger er for usikre 
til, at man i alt Fald foreløbig tør 
fastslaa et bestemt Tal. Resultatet 
maa dog, som før nævnt, siges at 
være særdeles godt. 

Ørredfiskeriet paa Mariager Fjord 
udgjorde ialt 4700 Pd. til en samlet 
Værdi af 4:230 Kr. Resultatet af 
den i AaI' foretagne Udplantning 
vil dog først kunne, vise sig i kom
mende Aar. I Tiden fra 28. Marts 
til medio Juni blev der paa for
skellige Steder i Hobro-Mariager 
.Fjord eller Tilløb til samme udsat 
103,lOO Stk. 0rredyngel og fra den 
derværende F oronings Ørredparker 

18,000 Stk. aargammel Yngel. I 
0rredparkerne anbragtes derefter 
paany i alt 21,000 Stk. Yngel til 
Opdræt for Udsættelse i Fjorden
næste Aar. I Farvandet omkring 
Ourø udsattes endvidere 2600 Stk. 
Ørred fra ca. 4 Tommers Længde, 
og i Tudse Aa blev der udsat 5000 
Stk. Halvaarsyngel. 

* * 
Om Ferskvandsfiskeriet oplyser 

Hl', Statskonsulent Løfting i sin 
Beretning, at Laksefiskeriet i Be
gyndelsen af Aaret (den Tid, hvori 
de store Laks gaa op fra Havet) 
var særdeles godt, saa at flere 
Fiskere (2 il. 3 Mand pr, Hold) 
tjente 1000 til 1600 Kr. i Vinter
maanederne. l November og Decem
ber fangedes der endvidere 152 
Stk. Helt til en samlet V ægt af 
262 Pd. Det forsøgtes ogsaa i Aar 
at udklække Heltrogn i :Frøjk Ud
klækningsanstalt ved Holstebro, og 
Forsøget lykkedes særdeles, godt. 
lait er der i fri Vande udsat 1,707,000 
Stk. Yllgel af de forskellige Ørred
arter, og. 666,000 Stk. Gedde Yngel, 
endvidere. er der udsat et meget 
betydelig Antal Aalefaring og Under
maalsaal, saaledes i Sjæl Sø 74,000 
Stk. Aalefaring og 600 Pd. Under
maalsaal, og iLammefjorden 160,000 
Stk. Aalefaring og 227~) Stk. Under
maalsaal (6-14 Stk, pr. Pd.). En
delig melder Beretningen om Ud
sættelse af Karper og Suder, samt 
Forsøg med Udsættelse af Helt og 
Sandart. 

Hvad Fiskeritilsynet angaar, saa 
var der paa Finansloven for 1908 
og -09 optaget en Bevilling paa 
1880 Kr. til Afholdelse af Udgifter 
ved I;ønninger, Diæter og Befor
dringsgodtgørelse for Medhjælpere. 
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Ved ørredtredningstiden (15. Nov.) 
ansattes tre Fiskerihetjente i Jylland, 
af hvilke de to kun skulde fungere 
Sila længe Fredningstiden varede, 
medens den tredje ogsaa fungerede 
i de følgende l\laaneder indtil Finans
aarets Udløb, for at kontrollere 
U dklæk-ningsanstalternes Virksom
hed Ul. m. De fik til særlig Op
gave at undersøge de paa Jernbane
stationerne indleverede eller med 
Togene i Dele af Ribe, Vejle og 
Viborg Amter forsendte Fiskekasser 
og Kurve. hit konfiskeredes ca 
800 Pd. Ørred i Yngle dragt og l:W 
Stk. Undermaalsfisk, væsentlig blanke 
Ørreder. 

Fra 6\) Udklækningsanstalter fore
findes detailleret Regnskab. I disse 
Anstalter er iaH behandlet 18,532,000 
Stk. Rogn af de forskellige Ørred
arter; deraf klækkedes 16,307,000, 
hvoraf som før omtalt 1,707,000 ud
sattes i frie Vande, medens 7,553,000 
udsattes til Opdrætning i Damme, 
og 6,69'7,000 exporteredes til Ud
landet. Medens Exporten af Rogn 
saaledes er stor og voksende, er 
Importen i Aftagende og beløber 
sig i 1908 kun til 10,000 Stk. Kilde
ørredrogn, saa det er jo et glædeligt 
Tidens Tegn, og viser bl. a. Ud
landets stigende Tillid til vore 
Anstal ter Drift. 

Endvidere findes som sædvanlig 
Beretning om Fiskeriet i flere af de 
jyske Fjorde, samt fra et stort 
Antal af vore Søer. 

Sluttelig giver Hr. Magister Otter
strøm en Meddelelse om Resultatet 
af de Forsøg og Undersøgelser, 
der under hans Ledelse er fore
tagne ved den af I,andbrugsmini
steriet oprettede Station for Fersk
vandsfi~eri ved Hansted Vandmølles 
Dambrug nær Horsens. Herom vil 

der i det følgende Medlemsblad 
blive afgivet Heferat. 

(Fortsætles). Red. 

Spørgsmaal til Hr. Fensmark. 
En frugtbringende Polemik. 

-0-
Motto: Som man 

ranber i Sko,-en. -

Tør jeg spørge Dem, Hr. Fens
mark: Har De nogensinde set "en 
drægtig Aal", som de kalder det, 
der er fanget i Havet? Har De 
det, maa ,De endelig offentliggøre 
Deres Opdagelse, og De er sikker 
paa at blive lige saa berømt som 
Cook og Peary. Eller maaske kender 
De i den vide Verden et Menneske, 
der i de svundne Aartusinder har 
set eller fanget en eneste drægtig 
Aal? Hvis De ken der et saadant 
Menneske, er De nok saa god at 
meddele dette i Medlemsbladet. 

Sk11lde De imidlertid heller ikke 
sidde inde med et saadant Kendskab, 
sall, vil jeg an befale Dem at trawle 
ved Dag og ved Nat, paa Kryds 
og paa Tværs - eller mulig gaa 
til Bunds som Dykker paa et af 
Aalenes Ynglesteder i Havet. Thi 
i det Hav, hvor AaJene yngler 
mall. De kunde fiske med grundet 
Haab - om at fange den drægtige 
ARI og naa Berømmelsens Tinde. 
Al Verdens Øjne vii da med Be
gejstring rettes mod vort lille Land. 

Som gammel Søulk bør De virkelig 
prøve Lykken! Smidt Nissen. 

Stort Fiskermøde i Roskilde. 
-0-

Ifølge "Dansk Fi.skeritidende" har 
der i de senere Aar været arbejdet 
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meget ihærdigt paa at samle Fiskeri
foreningerne ved Roskilde :Fjord 
om en fælles Vedtægt, del' mulig
gjorde Udsættelsen af Fiskeyngel 
specielt 0rredyngel - i Roskildt) 
Fjorden, uden at dette dog hidtil 
er lykkedes. 

En Del fiskeinteresserede Mænd 
tog derfor Sagen op paany og ind
hød den 26. Oktober Fiskerne ved 
Fjorden, specielt Bestyrelserne for 
de derværende Fiskeriforeninger, 
samt Fiskeriinspektør Mortensen, 
Sekretær Videbæk og Bestyrelses
medlem af D. F. F., N. S. Jensen, 
Holbæk. Ved Mødet blev der 
bragt i Forslag, at udsætte 100,000 
sommergamle Ørred aarlig. Udgiften 
derved, ca. 5000 Kr., mente man 
kunne hovedsagelig faas af Bevillin
ger paa Finanslov.en. Sekretær 
Videbæk anbefalede tillige at prøve 
med Udsættelse af Helt. 

Inspektør Mortensen lovede at 
carbejde for Oprettelse af Regulativer 
og tilsagde sin fulde Støtte til Sagens 
Realisation. Et Udvalg paa 7 Med
lemmer, som skal udarbejde et Ud
kast til Vedtægt for 0rredfiskeriet 
i Fjorden, blev nedsat. Foruden 
dette Udvalg blevet større Udvalg 
paa 15 Medlemmer nedsat for at 
organisere den vordende Fiskeri
forening. 

Som man ser, arbejder Fjord
fiskerne ihærdigt· paa at forbedre 
deres Kaar, men de har saa ogsaa 
til Gengæld den Glæde og Tilfreds
stillelse, at de finder 0relyd og For
staaelse hos de Mænd og Iristituti
oner, uden hvilke de ikke kunne 
vinde frem. 

Skulde vi Ferskvandsfiskere lade 
det sidde paa os, at vi mangler 
Energi? Red. 

Fiskesport. 
0-

III. 
Det næste Trin nedad, »Fiskeri 

med levende Fisk", er allerede ikke 
nær saa fint. Afstanden fra de 
tidligere nævnte Fiskemetoder skyl
des den ganske naturlige Aarsag, at 
selve Fiskeren begynder at spille 
en mere underordnet RoBe; ganske 
vist skal han sætte Fisk paa Krogen 
og sørge for, at den ved et fint 
Udkast bliver placeret paa et Sted, 
hvor man erfaringsmæssigt kan gaa 
ud fra, der staar en sulten Rovfisk, 
men det er dog for en stor Del 
Agnfiskens større eller mindre Liv
lighed og Bevægelser, der bestemmer, 
om den lurende Gedde vil tage 
Affære, og det er egentlig først ved 
Fiskens Landing, at Fiskeren faar 
Lejlighed til at vise, hvad han duer 
til. 

Nævnte Fiskeri rummer tre Varia
tioner: Løs Line, Stangsnøre og 
Drivsnøre. Af disse staar først
nævnte ubetinget som Nummer et, 
idet de Redskaber, der benyttes 
dertil, er· saa fine og spinkle, at 
de, hvis en uøvet Haand skal ind
drage Linen, naar der er. Bid, 
uvægerlig maatte sprænges, hvis 
ikke Fiskeren benytter den fineste 
Traktik, for at føre Fangsten frelst 
om Bord. Løs Line kan kun an
vendes fra Baad og bestaar af en 
40-50 Al. lang Line, enten hvid 
Silke eller en af de bekendte fine, 
engelske, vævede Liner, der gærne 
maa være let vokset. For };~nden 
af Linen anbringes en lille Messing
svide, hvori fæstes en Aborrekrog 
med enkelt Gutforfang. Til Mad
ding benyttes en lille Skalle, Løje 
eller Grundling, ja selv ganske smaa. 
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Aborrer er' rortrinlige som Agn ror 
Gedder og større Aborrer, hvilke 
sidste ikke i fjerneste Maade generer 
sig for at æde Medlemmer af sin 
nærmeste Familie. 

Krogen sættes igennem Agnfiskens 
Under- og Overkæbe i de bruskede 
Dele, saaledes at den ikke paafører 
Fisken anden Lidelse end den l som 
Fangenskab altid ,maa m,edføre. 
Linen lægges tilrette i en Krans 
paa Toften, saaledes ~t intet kan 
hindre dens frie Udløb, derefter 
svinges Agnfisken nogle Gange frem 
og tilbage og sendes med "inden 
saa langt bort fra Bauden S'om 
mulig, selvfølgelig henimod en Sivkant 
eller et Grødeteræn, som man ved, 
Rovfisken med Forkærlighed søger. 

Den lille Fisk vil med Lethed føre 
den lette Line igennem Vegetationen 
og afsøge Bunden saa langt Linen 

. rækker. Paa Toften maa lllan dog 
beholde en Snes Alen, for at kunne 
fire, saasnart der bliver Bid, da 
Fisken selvfølgelig ikke straks kan 
tages ind, men trættes, idet man 
stadig giver efter for enhver Be
vægelse, uden at slække Linen. 
Undertiden kan Manøvren med en 
stor Fisk tage mere end 1/2 Time. 

Det er mig bekendt, at dette 
Fiskeri værdsættes meget højt i 
Lystfiskeriforeningen, og at enkelte 
Medlemmer endog har drevet det 
til paa disse spinkle Redskaber, 
at lande Gedde1" paa henimod 25 Pd. 

Man vil let indse, at dette Fiskeri' 
til Tider kan byde paa højst inter
essante Situationer og kan .fremtrylle 
lidt d den herlige kildrende Spæn
ding og Uvishedsfølelse, der er en 
saa nødvendig Faktor for alt Fiskeri. 

Stangsuøre-Fiskeriet -drives enten 
fra Land, til Udøvelsen af hvilket 
der ikke hører d.er fjerneste Kunst, 

da det kun er Agnfisken, der arbej
der, og rra Baad, hvortil der hø1"er 
nogen Færdig'hed og Øvelse, da det 
ikke alene drejer sig om at ro Baa
den let og forsigtig langs Sivkanten, 
men ogsaa at Fiskeren udlægger 
Snøren saa langt som mulig fra 
Baaden og saa lydløst, at Kastet 
kun efterfølges af en Bobbel, 
men dette er selYiølgelig slet ikke 

. saa let. 

Da der paa denne Maade i kortere 
Tid kan overfiskes et forholdsvis 
stort Terræn, og man med Baad kan 
komme overalt langs Søens Kanter, 
imellem Rør og over Banker, kan 
dette Fiskeri undertiden give et 
rigt U d bytte, særlig tidlige Forsaars
eller sene c Efteraarsdage. 

Stangen skal helst maale 7 -8 Al., 
være lige og ikke for myg, da et 
sikkert Udkast umuliggøres, hvis 
den bøjer sig for meget. 

Selve Snøren bestaar af en stærk, 
snoet Line, der mindst maa være 
1/~ Al. kortere end Stal1gen, et stort 
og 2-3 mindre, helst umalede Flod 
og endelig en tregrenet Krog af en 
Størrelse, der nogenlul1de harmo
nerer med Agnfiskens Længde. Kro
gen maa være forsynet med en snoet 
:Messingforfang eller en' tynd 1\1es
singkæde, der ,tillader, at don lille 
Fisk bevæger sig let og.utvungent. 

Angaaellde Geddens Bjærgning er 
der meget differende Anskuelser, 
nogle mener, at man gør klogest i 
straks at sIa a til, andre at man skal 
vente, og atter andre, at der kun 
jævnt og roligt skal hales ind paa 
Linen, min Anskuelse er, at det 
er umuligt at opstille nogen Regel 
fo.r, '. hvad der skal foretages i det 
kritiske, men dejlige Øjeblik, hvor 
Gedden har angrebet Agnfisken, og 
Floddet forsvinder, thi i et Tilfælde 
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N. Lind. A.. Bolvig. 
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kan det ene være rigtig, i det. andet, 
maa en allden Fremgangsmaade fore
trække.s, - det gælder om at handle 
efter Konduite i det afgørende-Øje
blik; Erfaringen vil lære os det 
rette. 

(Fortsættes). Jack. 

Fiskemarkedet. 
-0-

Bel" lin, i. Novbr. 

(Officiel Markedsberetning). 

.. Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

Pr. pl'. Pd. 

64--71 
93-100 

105-134 
100-105 

57 
30-38 

108-116 
89-113 

87 
75-80 

58-84 

Ispakkede I."isl<: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 

. Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 

91-100 
95 

230-129 
70-78 

51-35-50 
40-45· 

04-70 
58-49-54 
26-20-54 

Hamborg, 6. Novbr. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 

Pf. pr. Pd. 
205-206-244 
143-151-169 
100~120-144 

86-92 

Gedde, store 
Pf. pr. Pd. 

49-59 
51-66 

50-51-56 
21--44-51 

. Gedde, mellemston~ 
Aborre 
Brasen 

Annoncer. 
-0-

Plads søges 
til April af Undertegnede som Fiske
mester. G?de Anbefalinger haves. 9 
Aars PrakSIS. 

I'iskenlester .J. Hansen, 
Kjærgaars ,\lølle, 

01by, StI·uer . 

J;lt kort 

Husholdningskursus 
for unge Piger afholdes i J an uar og 
Februar pau "Ankerhus" 'ved SOj·ø. 

Nærmere Oplysninger gives. 
lftagdalene I .. anl'idsen. 

;;OFØ 

nusQoldnings sRole. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

N ovember til AIJril. 
Program sen< es. 

Eline .'.lriksen. 

Et Parti Sættefisk, 
ca. 12,000 Bækørreder, 

Størrelse 6 a 12 Ctm., ønskes solgt 
snarest. Nærmere ved at indlægge 
Billet, mrkt. "Sættefisk", paa Bladets 
Kontor i Sorø . 

Lad intet gaa til Spilde. 
Mindre Partier og enkelte Fisk af alle 

Arter modtages fra Kulturerne og Fi
skerne til bedst mulige Salg enten fra 
Butik: »Vamdrup Fiskeforsyning« eller 
til Sammensendinger for U dlandcts 
Salgspladser. 

Forsendelse som 2fj-øres Frimærke
pakke vil som Regel være billigst. 

Afregning efter Salget med Fradrag 
af Omkostninger og 5-10 pet. Kom
mission .. 

JPiskei"iet i. Vamd'I"'ttp. 
Telefon Nr. 26. 



519 Fel'skvandsfiskeribladet 520 

®~~~~~fI) 

, Ziemsens I ! Bundskærer, I 
W mest fuldkomne og prak-
2K tiske samt billigste i Apparat ti~~prenSDing 

i Damme, Søer og Vandløb. 
I Enestaaende Resultater. : 

2K H. C. Petersen & Co. I 
2K København B. Æ: i Aarhus. Aalborg. Odense. iK 
~~I 
, Sydjydsk Damkultur 
leverer som sædvanlig Ojneæg. 
Yngel og Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue og Kildeørred af vore be
kendte Moderfisk samt Sættefisk af 
Karper og Suder til billigste Pri
s,er. 

Portioniiifisk og større Spi
sefisk af alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kommission. 

P. Hansen, P. Jø»gensen, 
Aakjærdal. Kildeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

Averter 
i Foreningens Medlemsblad. 

Ojneæg. Yngel og Sættefisk 
uf O r r e d~ Sættefisk 

af K a rl)er og Sntler samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsflsk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent.:. 
ningen pall, Sælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fis]{eriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I"underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yngel 
og Sættefisk af Bæl,-. 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. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
{;. D o In a !il e h k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstsasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Statskonsulent, Magister CJar. Løftin~, Lykkesholmsalle :3 A, København. 

Artikler 0" .Meddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorar« . 

. "NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side af 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt iSor" Bogtl-ykkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen.Krogh. 
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Hvad jeg vil! 
-0-

(Fortsat). 

I Ferskvandsfiskeribladets Nr. 21 
sluttede jeg Beretningen om mine 
Fiskeforsøg med Motorbaad med 
Omtalen af Drivgarns-Fiskeriet og 
meddelte, at heller ikke denne Fiske
maade gav noget Udbytte. Mit 
fjerde og sidste Forsøg blev der
efter gjort med et saakaldt SkovI
vaad. Redskabet bestaar af selve 
Vaadet, der dannes af en Pose med 
Kalv, forsynet med forholdsvis stor 
Indgangsaabning, samt et Par korte 
Arme. Maskevidden maa være saa 
stor, at al Smaafisk uhindret kan 
slippe igennem og kun Salgsvarer op
fanges. Vaadet bør enten tjæres eller 
imprægneres med et eller andet, Con
serveringsmateriale, for at gøre det 
mere holdbart. Fra Armene udgaar 
to temmelig lange Liner, hvori er 
indsat i passende Afstand lange 

Basttjavser for at skræmme Fiskene 
ind i Vaadet; disse Liner er med 
den anden Ende fastgjorte i den 
bageste Kant af de saakaldte Skovle. 
Skovlene er solidt forarbejdede, 
jærnbeslagne Fjælle, der ved en' 
sindrig Indretning, som benævnes 
Hanefod, følger Bunden og samtidig 
ved Vandets Tryk presses udad, saa 
de tjener til at spile det efter dem 
følgende Vaad. 

Hele dette komplicerede Apparat 
fordrer naturligvis en Del Kendskab 
og Øvelse af Brugeren; men naar 
de rette Forhold for dets Anven
delse forefindes, er det et over
maade godt fiskende Redskab. Selv
følgelig kan det ofte være nødvendigt 
at ændre det efter Bundens Be
skaffenhed, Dybdeforhold og lig
nende, og det bliver derfor ikke 
Hvermands Sag at operere med det 
under de indskrænkede Forhold, 
hvorunder man nødsages til at ar
bejde i vore forholdsvis smaa Fersk
vandssøer. Men et er sikkert: det 
kan fiske; kan fiske paalideligt og 
regelmæssigt, saa man omtrent ved, 
hvormange Fiske af Gedder, Brasen 
og Aborrer, man har i hvert Træk, 
naar alt er gaaet, som det skal; 
og det finder jeg er et godt Stykke 
fremadpaa Vejen til at blive Herre 
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over sin Fiskebestand. Naturligvis 
kræver denne Fiskemaade mere end 
nogen anden, at man kender sine 
Soer aldeles nøjagtigt, og man maa 
have ganske paalidelige Kort over 
deres Dybde og Bundens Form, for 
at kunne vente at fiske med Udbytte; 
men det er en saa rimelig Sag og en 
saa absolut Fordring for alt fornuftigt 
drevent Indsøfiskeri, at jeg kun i 
denne Forbindelse skal nævne deL 

, Angaaende i)e tre Søer, jeg har 
med at gøre, Sorø, Pedershorg og 
Tuel Søer, fandtes der kun et godt 
Dybdekort over den første; jeg har 
sall. selv sidste Vinter opmaalt og 
kortlagt Pedersborg og Tue]' Søer, 
og jeg kender dem derigennem alle 
paa en Prik. 

Motorfiskeriet begynder omkring 
1. November, naar Grøden er sunken 
til Bunds og ikke mere lægger 
Hindringer i Vejen for Manøvrerin
gen. Efterhaanden som Luften og 
Vandet afkøles mere og mere, søger 
Fiskene ud paa Dybet, og der fan
ger man' dem saa. Raader man 
over tilstrækkelig stærke· Motor
baade, der uafhængig af Vinden 
kan fiske støt hver Dag, vil jeg, efter 
de Forsøg, jeg allerede har fore
taget, antage, at man i et Tidsrum 
af et Par ~laaneder hvert Aar vil 
være i Stand til at udfiske det 
Kvantum 'Fisk, man· ønsker, uden 
i mindste Maade at skade Yngel 
eller Ungfisk, ,ejheller vil Fiskenes 
Legepladser blive berørte, da dette 
Fiskeri jo kun foregaar paa Dybet. 
Ogsaa Grødebankerne vogter man 
sig for efter bedste Evne, da man 
nødig vil have stoppet Maskinen 
ved, at Skruen løber fuld, eller 
Vaadet lukkes ; derved undgaas, 
at Bnndforholdene paa disse Steder 
forstyrres, eller· Vegetationen,der 

spiller en saa \sto1' Rolle for Søernes 
Økonomi, ødelægges. .Jeg kan der
for ikke se rettere, end at denne 
Fiskemaade lllaa blive Fremtidens. 
og jeg for mit Vedkommende vil 
herefter bassere helo min Bedrift 
derpaa. Mango vil maaske ryste 
paa Hovedet, naar de hører, at det 
er min alvorlige Hensigt hvert Ef ter
aar og Vinter. at trawle mine Søer 
igennem paa de dybeste ~teder, og 
Spørgsmaalet vil lyde: men kan 
Søerne holde dertil? Svaret der
paa er jo ganske simpelt: det er 
jo netop Hensigten med et rationelt 
drevet Fiskeri, at man fanger de 
Fisk. som er udvoksede eller skader 
Bedriften, fordi de enten optræder 
i for stor Mængde, eller fordi man 
ønsker at ombytte dem med andre 
Fiskearter, der ernærer sig af samme 
Føde, men afgiver en bedre Handels
vare, og efter. min Formening er 
dette den absolut eneste Maade, 
hvorpaa det kan lade sig gøre. 

Et Træk med det ovenfor be
skrevne Vaad giver navnlig en stor 
Portion Brasen, adskillige store 
Aborrer og nogle Gedder; hvad 
kan man egentlig forlange mere? 
Man har det i sin :Magt, for det 
første at Ieducere vore Søers Pari
aer, Brasen,. paa en saa eftertryk. 
kelig ~1aade, at der enten kan 
blive saa rigelig Næring til de til
oversblevne, at de kan naa en 
ordentlig Størrelse, og dermed be
tinge en nogenlunde Pris, eller de 
kan give Plads for en Karpebestand, 
som selv under vore nordlige Bredde
grader maa kunne trives. og i saa 
Tilfælde vil give et betydelig større 
Udbytte. For det andet kan man 
indskrænke Aborrens Hærskarer, saa 
de holder sig indenfor· rimelige 
Grænser, hvorved Muligheden for 
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Sandartens Trivsel og Formereise 
ikktJ skulde synes at frembyde uover
stigelige Hindringer. Endelig kan 
man herigennem uden stor Vanske.
lighed regulere sin Geddebestand ; 
Fiske, der fanges paa denne Maade, 
er nemlig fnldstændig ubeskadigede, 
saa man har det i sin Magt igen, 
at udsætte de Individer, man mener 
er nødvendige for Stammens Be
varelse. Men, selvfølgelig er der 
et Men ved denne Sag ogsaa, som 
det jo næsten altid er Tilfældet her 
i Livet. I en følgende Artikel skal 
jeg komme nærmere ind paa, hvad 
jeg hermed mener, og hvilke nød
vendige Fordringer denne Drifts
maade stiller for fuldtud at svare 
til sin Hensigt. 

(F ortsættes). Red. 

Om Savnet af en Konsulent 
for 

Søfiskeri, Karpe- og Suderdambrug. 
-o-

Der føles sikkert rundt om i vort 
Land Savn af Vejledning og An
visning til Drift af Søer og ogsaa 
til Anlæg og Drift af Karpe- og 
Suderdamme. Der har af og til 
været Mænd, der har henvendt sig 
til mig om Raad i den .ene eller 
anden Henseende. .leg er desværre 
stillet saaledes, at jeg selv trænger 
til Raad og Vejledning paa disse 
Omraader, og jeg kender heller 
ingen Sødrift eller intet Karpedam
brug her i' Landet, som jeg har 
kunnet henvise Spørgerne til og 
sige: rejs der eller der hen, der 
vil De kunne se, om ikke en Mønster
drift, saa dog et vel drevet og ren-

tabelt Søfiskeri eller Karpedambrug ! 
- .leg ved nemlig ikke, hvor der 
findes saadanne i V01,t Land. Jeg 
har heller ikke hidtil kunnet henvise 
Spørgerne til en ~fand, der i U d
landet har søgt pmktisk Uddannelse 
paa disse Omraader,· og som deri
gennem sidder inde med Erfaringer, 
der kan gøres fmgtbringende her
hjemme. 

Vi .har derfor hidtil herhjemme 
været nødte til at gaa forsøgsvis 
frem paa at indføre en forbedret 
Sødrift eller Drift af Karpedamme. 
Men dette er for det meste en lang
varig Historie, og desuden kan det 
ogsaa let for de enkelte blive en 
slem dyr Historie. 

Vi kommer naturligvis hurtigst, 
lettest og billigst efter en hensigts
svarende Sødrift og et rentabelt 
Karpe- og Suderdambrug, naar vi 
kan udnytte allerede gjorte Erfarin
ger gennem vel drevne Fiskerier. 

Det er en kendt Sa,g, at Tyskerne 
er langt forud for os i Sødrift og 
Karpedambrug. .Jeg har derfor og
saa i sin Tid efter bedste Evne i 
Medlemsbladet henvist til og med
delt Erfaringer, der i disse Hen
seender er gjorte i Tyskland. Men 
et er at drive Karpeavl i Tyskland, 
et andet at drive denne Avl i Dal~ 
mark. Og hvad Søfiskeriet angaar, 
da kan det jo være godt nok at 
høre, hvordan der fiskes i de tyske 
Søer, og hYilke Redskaber, der an
vendes dertil; lDen vi vil dog altid 
savne at have set det udført i Prak
sis. Uden dette vil vi i altfor stor 
Udstrækning vedblivende være hen
vist til at gaa forsøgsvis til Værks. 

Vi maa altsaa kunne lære en hel 
Del, navnlig angaaende Søfiskeri, af 
Tyskerne, og det vilde jo være 
dumt, om vi ikke tog Lære af dem, 
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naar de er forud for os. Men der
for skal vi naturligvis ikke blive 
staaende ved det, vi kan lære hos 
dem. Samtidig med, at vi udnytter 
deres Erfaringer,· maa vi gennem 
Forsøg se at faa indført en endnu 
bedre Drift og endnu bedre Fangst
maader. Saadanne Forsøg er jo 
gjorte og vil vel vedblivende blive 
gjorte af Dr. HoffmeJJer i Sor@
Søerne. 

Vi savner, som sagt, en Konsulent 
paa de omtalte Omraader, og vi 
savner især en Konsulent, der i 
tilstrækkelig lang Tid Jlar søgt prak
tisk Uddannelse ved et eller flere 
af de bedst drevne Søfiskerier i 
Tyskland.. Jeg tror, vi har en saa
dan Mand, der egner sig dertil. 

Som Medejer af en Sø er jeg 
kommen i Berøring med denne Mand, 
som iøvrigt el' kendt af Læserne 
af Medlemsbladet for de fortrinlige 
Artikler, han i sin Tid har ladet 
indrykke i Bladet i den Tid, han 
opholdt sig i Tyskland, for vistnok 
særligt at søge praktisk l: ddannelse 
i Sød1"ift. Det er 

Hr. J. Errboe i Ringe paa Fyn! 
Hr. Errboe fører, forekommer det 

mig, en aUfor beskeden og tilbage
trukken Tilværelse. Det lader til, 
at kun Hr. Fiskeriinspektør Løfting 
!ar skønnet paa den Mands Værd. 
Jeg vil tillade mig at henlede vor 
Bestyrelses Opmærksomhed paa 
denne bramfrie og uegennyttige 
Mand. 

Først da vi ved den omtalte Sø
drift kom i Forbindelse med Hr. 
Errboe, synes der at komme Gang 
i Sagerne. Han har et godt Greb 
paa at fange eller at anvise ~1aaden 
at fange de forskellige Slags 'Søfisk 
paa. Han har endvidere lært den 
paa Søejendommen værende Besty-

rer at binde Garnredskaber, samt 
at præparere og opbevare disse, 

Men Ih. Errboe har ogsaa For
stand paa, hvorledes. et Karpedam
brug skal omlægges og drives efter 
danske Forhold. 

I det sydlige af Brande Sogn 
ligger Risbjærg, omtr. 11/4 Mil øst 
for Give. I denne Egn, som i saa 
mange andre Egne i Jylland, ligger 
der mange Hundrede Tdr. Land 
kvælstofholdig .Tord og sumper hen. 

Et Par Mænd i Risbjærg henvendte 
sig til mig og bad mig være døm 
behjælpelig ved Anlæg af en Karpe
eIler Suderkultur. Da jeg imidler
tid havde lært Hr. Errboe at kende, 
henvendte jeg mig til Hr. Fiskeri
inspektør Løfting om at lade sin 
Assistent, Hr. Errboe, give de nævnte 
Mænd den ønskede Vejledning. Fiske
riinspektøren gik villigt ind paa min 
Anmodning, og Errboe rejste til 
Risbjærg for at give Yejledning og 
An'visning ved Anlæg og Drift af 
nævnte Kultur. Jeg var ved denne 
Lejlighed ogsaa til Stede~ og jeg 
fik det Indtryk, at Errboe ogsaa 
her i enhver Henseende var. den 
stillede Opgave voksen. 

Men der er sikkert mange andre 
Steder, hvor Hr. Errboes Vejledning 
tiltrænges, baade ved Drift af Søer 
og Karpedamme, og hvor der ogsaa 
vilde blive gjort Brug af d~n, naar 
Vedkommende fik at vide, at hans 
Raad og Bi8tand var at faa. 

Jeg har tilladt mig at henlede 
vor Bestyrelses Opmærksomhed paa 
Hr. Errboe, fordi det forekommer 
mig ønskeligt, at faa ham knyttet 
til den danske Sø- og Karpekultur. 
Og døt, der efter mir ~lening, frein 
for nogen anden, jeg kender, gør 
ha~ særligt skikket til at ,ære 
Konsulent paa disse Omraader, er, 
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at han ikke alene desangaaende finnen vil falde I,'iskerne tilstrække-
har en theoretisk, men ogdaa en 
grundig, fleraarig praktisk U ddan
nelse. 

Smidt Nissen. 

Fiskeri-Beretningen 
for 1908. 

-0-

Beretning fra Fiskeristationen. 

Fiskeristationen ved Hansted Dam
brug har under Hr. Magister C. y. 
Otterstrørns Ledelse fortsat sine J<'or
søg og Undersøgelser i Sommeren 
1908. Foruden nogle U dklæknings
forsøg, hvorom der er afgivet Be
retning i Ferskvandsfiskeribladet 
1908 Kr. 19, Sp. 438-441, har Sta
tionens Leder beskæftiget sig med 
et Mærkningsforsøg med Sættefisk 
af Regnbueørred. Forsøgene gik nd 
paa at udfinde en billig, nem og 
iøjnefaldende Mærkningsmethode for 
disse Fisk. Man prøvede i den Hen
sigt at afklippe henholdsvis højre 
eller venstre Gællelaag, tillige 
gjordes Forsøg med at klippe Huller 
i Gællelaagene samt afklippe :Fedt
finnen. Det viste sig imidlertid, at 
Gællelaaget ved de nævnte Behand
linger i Løbet af faa Maaneder atter 
havde sit tidligere Udseende. Be
skadigelserne var i hvert Tilfælde 
næppe til at paavise mere, de var 
altsaa fuldstændig regenererede, og 
denne Mærkningsmaake var dermed 
dødsdømt. Derimod var Fedtfinnen 
ikke vokset ud igen hos nogen af 
de tre Fisk, der havde faaet den 
afklippet, saa denne fi.lærkning kan 
altsaa benyttes, hvis, som Forfatte
ren bemærker: "Mangelen af Fedt-

lig i 0jnene til, at man kan vente 
at faa Meddelelse om Genfangsten 
af de mærkede Fisk". 

Endvideri' udførtes der en Række 
Yorsøg over Tilvæksten hos Rf>gn
bueørredyngel henholdsvis ved N a
tur- og KUllstfocler, samt et Forsøg 
over Tilvæksten hos Regnbueørred
yng-el ved kraftig Produktion af 

i 'N aturfodet i to Damme paa Hvile
stedgaard Dambrug. Et Forsøg lIled 
en blandet Bestand af 0rredsæUe
fisk i en Dam paa H vilestedgaard 
og en paa Vraa Mølles Dambrug, 
for at konstatere Forholdet mellem 
Foder og Tilvækst gav det Resul
tat, at paa Vraa Mølle brugtes om 
Sommeren 4,3 Pd. Foder og om. 
Efteraaret 3,6 Pd. Foder till Pd. 
Tilvækst, medens der paa Hvilested
gaard. brugtes henholdsvis 3,0 og 7,9 
Pd. Foder. Som Tallene udviser, 
gav dette Forsøg ikke noget fyldest
gørende Svar paa det stillede Spørgs
maal, men det I<'iskemateriale, der 
var til Raadighed for Forsøgslede
ren, var som omtalt langtfra ensartet, 
hvilket selvfølgelig influerede paa 
Resultatet. Man maa derfor haabe, 
at Hr.Otterstrøm i en nær Frem
tid maa faa Lejlighed til at gentage 
disse interessante og for det prak
tiske Dambrug saa vigtige Forsøg. 

Sluttelig skal kun tilføjes, at Ma
gister Otterstrøm i Dagene fra den 
5.-14. Oktober ledede et Fiske
ll1esterkursus paa Ladelund Land
brugsskole. Kursuset var besøgt af 
9 Fiskemeshe. Red. 
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Praktiske Vink for Begyndere 
Karpedambrug. 

-0-

XII. 
(Fortsat). 

H vorledes Beregningen af den 
Fodermængde,der udfordres, gen
nemføres, vil efterfølgende Eksempel 
vise. Vi gaar nu ud fra, at i det 
netop nævnte Tilfælde den til 
Hektar store Dam om Foraaret skal 
besætt.es med 160 tosomrners Karper 
til en Stykvægt afl Pd., og at 
Karper til Oktober skal opnaa en 
Stykvægt paa 3 Pd. Af de 160 
Karper vil 4:0 Stk. tinde saa megen 
Næring i Dammen, at de bliver til 
3 Pd. Til de øvrige 120 Stk. maa 
der skaffes Foder, og der maa 

. staa Lupenel' til Raadighed. Vi 
ved, at qer til Produktionen af 1 
Centner Karpeklitd fordres 3 Centner 
Lupiner. Da nu de 120 I{arper 
hver skal tiltage 2 Pd., altsaa til
summen 240 Pd., saa behøver hertil 
en Foderlllængde paa 240X:l 720 
Pd. :r,.upiner. Fodermængden skal 
da gives i følgende Rationer: Maj 
l/S = 90 Pd.; Juni, Juli og Augnst 
hver 1/4 = 1~0 Pd.; September l/s 

= 90 Pd. Ved hver tredje Dags 
Fodring vil de enkelte Foderrationer 
gennemsnitlig i Maj og September 
være 90: 10 - 9, i Juni til August 
18 Pd. gennemsnitligt, hvorved igen 
er at iagttage, at paa kølige Dage 
maa der gives mindre, paa varme 
større Rationer. 

XIII. 
Hvilke Fisk egner sig som Bifisk 

i .l\.arpedamme? 
l de fleste Tilfælde kan en Karpe

dams Udbytte øges ved, at der ved 
Siden af Karperne tilsættes andre 

Nyttefisk, som, uden at gøre Ind
greb i Karpetilvæksten. kan for
vandle de Næringsbestanddele, der 
ikke er optagne af K,uperne til 
værdifuldt Fiskekød. I det følgende 
skal de bekendteste og fordelagtigste 
Bifisk i Karpedam kortelig blive 
omtalt. I Almindelighed kan der .,.., , 
siges, at Rifiskene, iler om Foraaret 
tilsættes Karperne, maa have en 
saadan Størrelse, at de ved Ud
fiskning om Efteraaret har naaet 
Markedsvægt; thi kun paa den 
Maade kan der paafølge en rationel 
Drift af Karpedammen (Tørlægning 
om Vinteren, Gøden o. s. v.). 

I første Hække maa· Suderne 
nævnes, der for Tiden særligt i 
Nordtyskland er en meget søgt 
Svisefisk, og som kommer paa 
Bordet under det meget højtravende 
Navn "Suderforelle"; den koster da 
ogsaa langt mere end Karpen. 
Altsaa altid en Pisk. der fortjener . ' 

vor fulde Opmærksomhed. I For-
hold til Karpen (1l' Suderen langsomt 
voksende. Det første Aar bliver 
Ynglen 3 -8 cm. lang', det andet 
Aar 10-15 og' det tredje Aar 
1/2 Pd. vægtig. Deraf følger, at vi 
maa indsætte Suderen som tosom
mers Fisk paa 10-15 cm. Længde, 
for 0111 Efteraaret at kunne udfiske 
den som punds Spisefisk. 
Der bemærkes, at der ved Suderen 
indtil nu ikke er lykkedes at avle 
ulastelige, hurtigvoksende Racer. 
Heller ikke de saakaldte ,.,masuriske . 
Suder", de saa højt anpri ste Suder 
fra de masuriske Søer, viser nogen 
særlig hurtig Vækst i vore Damme. 
Suderen nærer sig i det store og 
hele af de samme Næringsdyr som 
Karpen, ,d. v. s, den er ogsaaen 
Smaadyræder. En Forskel i Er
næringen bestaar kun deri, at Sude-
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ren roder dybere ned i BundelIs 
Dynd, eud Karpen, der mere afsøger 
de øverste Bundlag og Bredden, 
ligesom' den for en stor Del tager 
den i Vandet fritsvævende Dyre
næring til sig. Paa den Maade 
udnytter Suderen den ~bere Bund· 
næring (Orm o:lv.) og gør den ved 
Siden af mere tilgængelig for Kar
pen. Derved er at oplyse, at Sude
ren, skønt den lever af de samme 
Næringsdyr som Karpen, dog kun 
'i ringe Maade optræder som Nærings
konkurent. Meget troværdige Prak
tikere forsikrer ganske bestemt, at 
der uden Skade for Tilvæksten af 
de tosommers Karper kan tilsættes 
de samme Antal tosommers Suder, 
d. v. s. ien middelgod Dam paa 
1 Hektar 90-120 Stk. Dette vil 
altid, selv ved de sletteste Priser 
(70 Øre pr. Pd.) være en Biindtægt 
af ca. 20 Mk. paa 1 Hektar. For 
Karpedamme, i hvilke der kunst
fodres, vil det lønne sig endnu 
bedre,da Sud~ren da ogsaa kan 
udnyttedeFoderrester, dertJr 
sunkne ned i Dybet. 

Som den bekendteste Blfisk i 
Karpedam gælder vist Gedden. Den 
Opgave, der i Folkemunde tilskrives 
Gedden, ved stadig Driven at ryste 
Karpen op af dens Dovenskab og 
anspore den til at æde, er kun en 
FabeL Der gives næppe en Fisk, 
der er saa ivrig i Næringsoptagen 
som hurtigtvoksende Racekarpe, 
og en saadan behøver ikke at an
spores dertil af Gedden; en saa 
stærk Foruroligelse kunde endog 
have den modsatte Følge, at Karpen 
nemlig blev forstyret i at æde. 
Geddens Opgave i en Karpedam er 
en hel anden. Gedden skal i V ækst
damme, i hvilke der fra Naturen 
af forefindes smaa, nytteløse Fisk, 

det saakaldte "Fiskepak", eller som 
trænger ind gennem Tilløbet, opæde 
disse og derved forvandle dem til 
værdifuldt Geddekød. Gedden tje
ner ogsaa til at udrydde den Karpe
yngel, der maaske optræder som 
Næringskonkurent i Vækstdamme, 
ligesaa til Udryddelsf\ af Frøer osv. 
Naturligvis maa Gedden tilsættes 
Karpen i en saadan Størrelse, at, 
denne ikke har noget at frygte af 
den. Som Bifisk til 3/4 punds to
sommers Karper kan etaarige Gedde
sættefisk uden Fare indsættes. Tal
let retter sig naturligvis efter den 
forhaanden værende Fodermængde. 
V'3d meget rigelig Bestand af værdi
løse Fisk kan indtil 5 Geddesætte
fisk tilsæt.tes pr. l/S ha" men i Al
mindelighed vil 1-2 Stk. pr. l/S 

ha. være tilstrækkelig, da Gedden 
for en Tilvækst af l Pund omtrent 
bruger 20-30 Pund Fiske- eller 
Frikød. 

Lige saa stor Interesse som Bifisk 
i Karpedamme kan Regnbueørreden' 
gøre Krav paa. Den udmærker sig 
frem for sine nærmeste Slægtninge 
(Bækørreden ogKildeørreden,som kun 
lever i kolde Vande) derved, at den 
uden E'are kan sættes i varme Karpe
damme. Men det maa ikke glem
mes, at Re~nbueørreden som Sal
monide altid er ømfindtlig, dell 
behl'.lver et godt Vand og holdes 
derfor mindre let i Damme uden 
Tilløb. Elidvidere skal Regnbue
ørreden ved for stærk Solbeskinneise 
kunne finde Skjul, enten derved, at 
der forefindes dyb:re Steder, elle!' 
derved, at de kan trække sig til
bage under saakaldte "Fiskebroer". 
d. v, 8. et firkantet flaadeagtigt sam
menføjet Bræddelæ, som enten 
ilvømmer frit paa Overfladen eller 
er anbragt paa omtrent 20 cm. høje 
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Pæle i Dambunden. Den ømfindtlige 
Salmonidenatur viser sig især ved 
Udfiskningen. Den ved Udfiskniilgen 
opstaaende stærke Uklarhed af 
Vandet af de i Dyndet rodende 
K~rper, kan blive meget f!l,r1ig for 
Regnbueørreden. De søger at und
gaa Død ved Kvælning ved at gaa 
op til OVf'rfladen for at snappe efter 
Luft. Men da er det paa høje 
Tid, at Dam brugeren med et Haand
net udfanger Regnbueørrederne, der 
for det meste staar ved Vandkanten, 
og indsætter dem i rent Vand, som 
før U dfiskningens Begyndelse er 
taget af det endnu klare Damvand, 
og om fornødent, heIdt igennem et 
Stykke Tøj (som Filter). 

Regnbueørreden er en Rovfisk, 
der udrydder de i Dammen værende 
smaa Fisk, Frøer o. s. v. Men en 
Hovednæringskilde for Bækørred@ 
er den saakaldte "Luftnæring", d. 
v. s. alle saadanne Dyr, som fra 
Luften falder ned i V all det, altsaa 
"især .B~luer, Biller, Døgnfi uer o. s. v. 
Disse Dyr bliver næppe tagne af 
Karper, altsaa ikke gjort frugtbrin:
gende. Desuden fortærer Regnbue
ørreden naturligvis ~e i Dammen 
fritsvømmende Vandtæger, Ryg
svømmere. lnsiktlarver o s. v. l!'or 
Regnbueørreden bpnaall den bedste 
Pris for en Stykvæl:,:rt af Pd. 
denne V ægt kan de !laa i det an
det Leveaar. }i~fter dette bliver 
Hegnbueørrederue at udsætte som' 
Sættefisk i Foraaret (Regnbueaars
fisk), for at de ved. Udfiskningen 
kan have opnaaet af Pds. 
Portionsfisk. Gennemsnitligt kan 
paa l/S Hektar ligeledes omtrent 
30-40 Stkr. "Regnhueaarsfisk finde" 
tilstrækketig Naturnæring, især uaar 
Produtionen af Lnftnæring bliver 
hegunstiget ved Plantning af Buske 
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(El, Vidjer) ved Dammens øst og 
Nordrand. Paa den Maade kan 
Kf.rpedammes Udbytte aarlig øges 
med ca. 15-20 Mk. pr. 1/3 ha. (30-
40 Stkr. 1/S _ lj4. Pd.s Regnbueørre
der 10 Pd. 'a 1,50 IvIk.-2 Mk. 

15-20 Mk). Men der maa endnu 
en Gang peges paa, at Regnbue
ørrederne ved Udfiskningen viser 
sig meget ømtaalige og omkommer 
let. 

Suder, Gedde og; Regnbueørred 
er de tre vigtigste Bifisk i Karpe
damme, især. den første og sidste. 
Undertiden bliver ogsaa andre Fisk 
anbefalede, der her kun kortelig 
skal omtales. For. at udrydde det 
unyttige Fiskepak og Frøen ind
sættes undertiden Forelaborren (en 
amerikansk Aborre) i Stedet for 
Regn bueørreden og Gedden; den 
indsættes som to sommers Sættefisk. 
I dyhere, store Karpedamme hliver 
ogsaa mangen en Gang ogsaa Sand
arten tilsat. Aalen, der ligeledes 
finder Anvendelse til Udrydddse af 
Fiskepak, egner sig ikke for bayer
ske Vande, da den intet Marked 
har. For dybe Dan'une (oyer ;) Me
ter dybe) kommer med Fordel som 
Fredfisk den 8iore .1lfaræne (ogsaa 
kaldet '; Pejpussomaræne.") i Betragt
ning. Men det er en Fisk, som 
mel' eller mindre egner sig for spe
cielle Forhold. 

l hvilken ~hade Udbyttet af en 
Karpedam kan øges ved Tilsætteise 
af Bifisk, kan følgende Eksempel 
vise. En middelgod Karpedam af 
l ha. Fladeindhold kan i det mind
ste besættes med 90-120 tosom
mers Karper af en Styk vægt paa 
l Pd., for at Karperne om Ef ter
aaret som tresommers Spisekarper 
kan have en Stykvægt paa 3 Pd. 
Dertil kommer endnu 90 tosommers" 



537 Ferskvandsfiskeribladet :538 

Suder af 10~15 cm. Længde til 
Produktion· af l/S. Pd.s Spisekarper 
og lige saa mange (90) Hegnbue
aarsfisk af 9 til ] 3 cm. Længde til 
Produktion af Pd.s Portionsfisk. 
Efter dette stiller Regningen sig 
paa følgende Maade: 

a. Uden Bifisk: ' 
Indsat: 90 tosommers Karper 

(a l Pd.) HO Pd. (a 1 Mk.) 90 Mk. 
Udfisket: 90 treSOll1mers Karper 

(a 3 Pd.) 270 Pd. (a 70 Pd.) WJ » 

Indtægt . 99 Mk. 
b. lY/ed Bifisk: 

Irndsat: 90 tosommers Karper 
(a 1 Pd.) 90 Pd. (a 1 Mk.) 90 Mk. 
90 tosommers Suder (10-15 
cm. a 10 Pf.). . . . . . . 9 » 
90 Regnbueaarsfisk (9--12 cm. 
cm. a 20 Pf. .'. . . . . . 18 » 

117 Mk. 
Udfi,sket: 90 tresommers Karper 

(a 3 Pd.) = 270 Pd. (a 70 Pf.) 189 Mk. 
90 tresommers Suder (a l/S 

Pd.) = 30 Pd. (a 70 Pf.) . . 21 » 
90 Regnbue-Portionsfisk (a 1/s 
Pd.) = 30 Pd. (a 1,50 Mk.) . 45 » 

255 Mk. 

Indtægt 138 Mk. 

Efter denIle Regning kan ved 
Tilsætteise af Bifisk noteres en 
Merindtægt af 39 Mk. Naturligvis 
er derved at tage Hensyn til, at 

. der ved Tilsætteise af Bifisk, især 
af Regnbrreørred, let kan forefalde 
Afgang. Men Merudbyttet er stedse 
ikke ubetydeligt, saa at et' Forsøg 
med Bifisk altid vil lønne sig. 

Dr. H. ll-IaieT, 
Kl'esvandrelærer for Fiskeri i 0vrebayern. 

. Oversat fra AlIg. Fisch. Zeit. 
af fPv •. Lærer P.Nissen, Gjelhalle; Lunderskov. 

Laksens Vandringer. 
o~ 

Forinden jeg gaar over til at tale 
om Laksens Vandringer, .{Ila.a jeg 

først beskæftige mig med dens Alder 
og Vækst, og vil i Sammenhæng 
hermed ogsaa komme ind paa Alders 
Bestemmelser hos andre Fisk. 

Vil man bestemme FiskonesAlder, 
benytter man forskellige Fremgangs
maader efter de forskellige Fiske
arter. Det Fllndementale for alle 
Bestemmelser er dog, at Fiskenes 
Vækst varieret' efter Allrstiderne 
og den Mængde Næring, de optager, 
hvilket afgpejler sig med mere eller 
mindre Tydelighed i Skelettet 'Og 
Skællene. 

Tager vi sadedes et Skæl af en 
Karpe og lægger det under· Mikro
skopet, vil vi ved første· Øjekast se 
et større eller mindt'o Antal mørke 
Hinge med lysere Partier imellem, 

. skkurat som ved ~t gennemsavet 
Bøgetræ. Aarsagerne el' ogsaa· 
ganske de samme; de lyse Ringe, 
som VIser større Celler, stammer 
baade hos nævnte Fiskeart og hos 
Bøgetræet fra et Sommerhalvaar, 
hvor baade Dyret og· Planten har 
optaget megen Næring, er voksede 
og tiltagne i Størrelse og Omfang. 
De mørke Ringe hidrører derimod 
fra Vinterhalvaaret. hvor begge fører 
en stagnerende Tilværelse; Karpen 

i en dvalelignende Tilstand i Dyndet 
og Bøgetræet sovende sin Vinter
søvn. Hver mørk Ring betegner 
saaledes et A,ar, og tæller man 
Ringene, finder man henholdsvis 
Fiskens og Plantens Alder. Hos 
nogle Fiske stiller Sagen sig imidler
tid ikke saa gunstigt, som hos de 
Karpeagtige, og det ligger simpelt
hen i, at medens Karpens Fordøjelse 
kun fungerer normalt ved en Vand
temperatur af 8~28 o C. og ved 
lavere Temperatur tvinges til Uvirk
somhed, saa er bestemmelsen hos 
Havfiskene . adskillig vanskeligere, 
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fordi de lever under mere ensartede 
Temperaturforhold, hvorfor Opta
gelsen af Næring og den dermed 
forbundne Vækst ikke er underkastet 
saa store Svingninger, som hos de 
før nævnte Fiske. .Man kan derfor 
ikke nøjes med Skællene alene, men 
maa søge andre Hjælpemidler som' 
Suplement. Fiskeriet af Rødspætter 
giver efter Dr. Petersens Under
søgelser bedst Resultat ved en Vand
temperatur af 5-9 o C., altsaa i 
Marts, April, Maj og Oktober .Maa
neder; Grunden hertil maa rimeligvis 
søges i, at Rødspætter ved denne 
Vandtemperatur fordøjer m,est effek
tivt, og derfor bevæger sig livligt 
omkring, for at søge Føde. Men 
er det Tilfældet, at den saaledes 
baade ved ~Hdsommer og om Vinte
ren har en Hvileperiode, hvor den 
kun tager sparsom Næring til sig, 
vil det forstaas, at Tegnene i Skæl
lene bliver vanskeligere at tyde. 
Man benytter derfor som Hjælpe
middel Hørestenene (Otolitherne). 
Disse Høresten har deres Leje i 
Labyrinthen, som er en Del af 
Fiskenes 0re, og tjener sammen 
med den til at holde Fiskene i 
Ligevægt i Vandet, er et Slags 
Balanceapparat altsaa. Sliber man 
en saadan øresten ganske tynd, og 
undersøger den under Mikroskopet, 
vil man ogsaa hos den finde en 

• Kærne omgivet af en Mængde af-
vekslende lyse og mørke Ringe eller 
Zoner. De mørke betegner akkurat 
som Tilfældet med Skællene et 
Vinterhalvaar, og de lyse Zoner et 
Sommerhalvaar. Hvis man vil t ynd-

. slibe et Hvirvellegeme, vil man 
komme til samme Resultat. Hos 
Tungen kan overhovedet kun Hvirvel
legemerne bruges. Hos de torske
agtige Fisk bestemmes Alderen let-

test ved lignende Undersøgelser af 
de flade Knogler i Skulderbladet. 

Hos Silden danner Gællelaaget 
det bedste Grundlag for en Alders
bestemmelse og saa fremdeles. 

Laksen derimod staar, hvad disse 
Forhold allgaar, paa en 'bade paa 
et Slags Mellemstadium mellem de 
karpeagtige Fiske og de nævnte 
Havfiske. Grunden dertil maa søges 
i, at den kan fordøje ved en lavere 
Temperatur end Karper,' antagelig 
som de andre 0rredfisk, bedst mel
lem 4-18 o C., hvorved altsaa For
skellen mellem Tilvæksten i Vinter
halvaaret og Sommerditoet nivelleres 
adskilligt, medens dens Levemaade 
afvekslende i Aaer og Floder med 
mindre Næring, og i Havet med 
rigeligere Føde, til Gengæld sætter 
sine Mærker paa Skæl og Knogler. 
Dette sidste Forhold har givet Eng
lænderen' Mr. Artur Hutton Anled
ning til at opstille en Hypothese 
over Laksens Vandringer, der ser 
meget troværdig ud og findes op
taget i den bekendte tyske AUg. 
Fischerei-Zeitung, hvorfra jeg gen
giver den. Mr. Hutton drager don 
Slutning, at hver mørk Zone be
tegner en Periode af dens Liv, hvor 
den har opholdt sig i ferske Vande 
for at lege og gyde. Under disse 
Forhold plf'jer den nemlig, af Grunde 
som jeg ikke her skal komme nær
mere ind paa, at sulte sig, og selv 
om den vilde tage Næring til sig, 
er Næringstilbudet her forholdsvis 
ringe. De lyse Zoner skulde saa 
betegne dens Ophold i Havet, hvor
til den kommer udleget, mager og 
forsulten og træffer rigelige Føde, 
som den ret kan fraadse i og vokse 
sig stor og stærk, forinden den atter 
som legemoden vender tilbage til 
de ferske Vaude. 
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Nedenstaaende Skæl sku' de t>fter 
Ml', Huttons Teori derefter fortælle 
følgende Historie: Fisken er ud
klækket i Foraal'et 1 HOl. levede der.; 
efter de to første Aar l Floden, 
vandrede derpaa i Maj 1 ~J03 i Havet. 

1906 op i Floden. Foraaret 1907 
gik Rejsen saa igen tilbage til Havet, 
efter at den havde leget, derefter 
blev der en Pause paa et helt Aar, 
som kendes paa den læng:ere Af
stand mellem Linierne, og først i , 

Blandede Meddelelser. 
-0-

Fiskerskole i Bayel·n. Efter 
Nytaar skal ifølge Fischerei-Zeitung 
den første Fiskerskole oprettes i 
Bayern. Det er Bayrische Landes
Fischereiverein, der har Æren af, 

Der blev den saa i to Aar og bt>gav 
sig i Sommeren 1 H05 paa sin første 
Legenmdring. 1 HOfi om Fontaret 
vendte den som udleget tilbage til 
Havet, blev der i nogle Maanedl:'I' 
og vandrede allerede samme Høst 

7, AaI" 

6. Aar 

5. Am' 

4. Aur 

3, Aar 

2. Aar 

1. AaI' 

Centrum. 

Foraaret 1908 forlod den atter Havet 
for at gaa op i Floden og lege; 
delme Rejse blev imidlertid ,dens 
sidste, idet den blev' fanget. 

Red. 

at Sagen er bleven til Virkelighed, 
og dens ene Præsident, den be
kendte Professor, Dr. Bruno Hoter 
i Miinchen bliver Sjælen i Fore
tagendet. Som videnskabelige Med
hjælpere faar han Fiskeriinspektør 
Dr. Maier og Vandrelærer i Fiskeri 
i 0vrebavren Dr. ]<'rischholz. Den . . 
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praktiske Side skal varetages af den 
dygtige og indsigtsfulde Fiskernester 
Meindl ved Fiskerianstalten i Starn
berg. 

Hvis unge Danske skulde have 
Lyst til at deltage, er jeg overbevist 
om, at de vil hlive vel modtagne 
dernede; selv har jeg opholdt mig 
over et Aar som arbejdende Elev 
ved Dambruget i Starnberg, hvor 
jeg har faaet min grundlæggende 
praktiske Uddannelse og derfor kan 
give Stedet min bedste Anbefaling. 
Foruden selve Dambruget med sin 
store Klækkeanstalt findes der et 
betydeligt Anlæg af Karpe- og Suder
damme ved Bernried. I umiddelbar 
Nærhed ligger Starnbergsøen med 
sit store Fiskeri, desuden løber 
Floden Wiirm og Georgsbækken tæt 
forbi. 

Alt synes derfor samlet paa et 
Sted, og naar dertil kommer, at 
Lederne af Fiskeriskolen alle er mig 
bekendte som dygtige, erfarne Fag
mænd, saa tror jeg, jeg tør sige, 
at man i Øjeblikket vanskelig i Ud
landet vil finde et Sted, der bedre 
er skikket til at skaffe en virkelig 
fyldig og alsidig Uddannelse. 

Red. 

* 
Marked for danske Ørred

ægt Paa Grund af Sygdomme (Fu-· 
runkulosis) mellem Ørrederne i Syd
tysklan.d og de svejtsiske Kantoner 
i Rhin- og Aaredistriktet, .. har Østrig 
og Svejts besluttet ikke at opkøbe 
Æg, Sættefisk og Moderfisk i Tysk
land og de nævnte Kantoner. Naar 
jeg henleder Opmærksomheden her
paa, er det baade for at hindre 
Indførsel til Danmark fra. de smittede 
Egne, og tillige for at gøre Dam
brugerne opmærksomme paa, at der' 

dened skabes en :Mulighed for Eks

port af Æg til østrig og Svejts. 
Red. 

* 
Et enestaaende Eksempel 

pau Instinkt hos Fiske. I en 
norsk Avis, "Guldbrandsdolen", der 
gaar for at være paalidelig, læstes 
forleden Dag følgende Beretning: 

"Paa Gaarden Tjerne er der et 
Tjern lige udenfor Husene. I dette 
Tjern er der en Mængde Gjedde. 
:VIan har spekuleret meget paa, hvor
ledes man skulde faa denne Rovfisk 
udryddet og en auden Fisk(lbestand 
ind; men ingen vidste Raad. Saa 
besluttet man ihøst at anvende Dy
namit, og ved et af disse Forsøg 
flød der en hel Del Fisk op, som 
man samlet sammen i en Bøtte. 
Gjedderne saa ud som døde, men 
levnet snart opigjen. Man anbragte 
dem nu,i et Vandba!!in nede i Haven 
for der at ha dem gaaende som 
andre Slagtljdyr. 

Dagen efter, da man skulde se til 
Fiskene - der var ca. 30 Stykker, 
- var Basinet tomt; ikke en eneste 
Fisk tilbage. Det var umuligt at be
gribe, hvor de var bll3t af; men efter 
nogen Undersøgelse viste det sig, 
at de alle 30 var hoppet op af Van
det for at begi sig ned til Tjernet 
igen ad Landjorden til. De havde 
dog ikke rukket frem, men laa paa 
Rad i en lang ret Linje i Retning 
mod Tjernet. De havde dog avan
ceret temmelig mange Meter ned
over. 

Vi antal', at dette Tilfælde paa 
Instinkt hos FiSKe er temmelig ene
staaende. Fra Vandfladen og' op til 
Vandbasinets øvre Kant er Høiden 

. næsten l Alen, og omkring Basinet 
var der et temmelig tæt Buskads af 
Blomster og Planter. Det maatte 

René
Note
Afsluttes i spalte 547
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Statistik over Fiskefangst. 
Efter Optegnelser fra Ry Mølle. 

(Eftel"tryk forbydes). 
-0-

III. 

1885 Aal Gedder Ørred Brasen Aborre 
Januar O 'U; 27] 'U; 23' 'U; O 'U; O 'U; 
Februar O 

" 
9S!) 

" 
O 

" 
7000 

" 
O 

" Marts O " 
2546 

" 
68 

" 
O 

" 
32 

" April O 
" 

140 
" 

O 
" 

O 
" 

130 
" 

:Maj 679 
" 

63 
" 

O 
" 

O 
" 

O 
" 

Juni 1590 
" 

26 
" 

O 
" 

O " 
41 

" 
Juli 2280 

" 
30 

" 
O 

" 
O 

" 
22 

" 
August 4244 

" 
44 

" 
O 

" 
O 

" 
O 

" 
Septbr. .2179 

" 
]2 

" 
O 

" 
O 

" 
10 

" Oktober 43 
" 

3').) .. ~ 
" 

O 
" 

O " 
58 

" 
November O 

" 
2205 

" 
O 

" 
O " 

21 
" 

December O 
" 

1822 
" 

O 
" 

O 
" 

32 
" 

laIt 11615 'U; 8470 'U; !-tI 'U; 7000 'U; 346 

1886 Aal Gedder Ørred Braseu Aborre 

Januar O 'U; 582 'U; O 'U; O 'U; O 'U; 
Februar O 

" 
51 

" 
O 

" 
O 

" 
O " 

Marts O 
" 

60 
" 

O " 
O 

" 
O 

" 
. April 72 ," 2041 

" 
98 ,,' O " 

266 
" 

Maj 701 
" 

89 " 
7 

" 
O 

" 
3 

" 
Juni 1247 

" 
37 

" 
5 

" 
O 

" 
12 

" 
Juli 3292 

" 
46 

" 
2 

" 
O 

" 
10 

" 
August 2~73 

" 
50 

" 
O " 

O 
" 

26 
" 

Septbr. 1135 
" 

54 
" 

2 
" 

O 
" 

Il " 
Oktober O 

" 
517 

" 
128 

" 
O 

" " 
November O 

" 
2520 

" 
18 

" 
4500 

" " 
December O 

" 
162B 

" 
27 

" 
50 

" 
laIt 8720 'U; 767E; 1t 287 'U; 4500 'U; 

Den 27. Februar 1885 fangedes i Store Gudensø 7000 'U; Brasen i 5 Træk. 

Den 22. Novbr. 1886 fangede i Store Gudensø 4500 'U; Brasen i 7 fræk. 

P. C. Knttdsen. 
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sikkert ha været anstrængende for 
Gjedderne at komme op og siden 
at trænge gjennem den tætte Blom
'slerrække. NIen det havde de kla
ret. De havde allesammen tat den 
samme Retning, midt mod Tjernet. 
og laa alle i en snorret Linje". 

* 
Aal t Damme. I Fischerei

Zeitung for 6. November meddeles, 
at man i Japan holder Aal i Damme 
ligesom Karper hos os. Naar de 
fodres med hensigtsmæssigt Foder, 
f. Eks. knuste Muslinger, skulde de 
paa denne M aade kunne opnaa en 
Tilvækst af indtil 2 Pd. paa l Aar. 
At Vandtemperaturen selvfølgelig 
spiller en stor Rolle er indlysende. 

Fiskemarkedet.' 
-0-

J<'iskepriserne pRR KøbenllRvns 
);'iskeRnktion i Ugen 14.-20. Novbr. 
1909 ifølge Dansk Fiskerilidende: 

Da Fiskeauktionen knap er begyndt, 
og der endnu ikke er jævn fast Tilfør
sel, kan neden an førte Priser kan tages 
som en Meddelelse om de Svingninger, 
der præger enhver Begyndelse. 

Øre pr. Pd. 

Torsk, levende fra Kvase 14 a 22 
slagtet,store,Vesterhavet 12 a 25 

midde1st., Kattegat 12 a 18 
smaa 5 a 8 

Rødspætter, levende fra Kvasse 30' a 56 
levende KasseHsk 18 a 26 
mindre KasseHsk 

Pighvar, store 
13 a 17 
8Oa90 
3Oa34 
11 a 15 

Slethvar, almindelige 
Kuller, smaa 
Laks, svenske 
Hummer 
Sild, Bælterne 

svenske 

65 a 100 
. 60 a 100 

pr. Ol 105 a 106 
pr. Kasse 11,00 a 12,00 

Auktionen var i Lørdags tilført ca. 
11,000 Pd. Fisk og 250 Ol Sild, en Til
førsel, der var omtrent det dobselte af, 
hvad der var tilført GI. Strand. Pri
serne var større, end hvad Fisken kunde 
være udbragt i ved GI. Strand. En 
Kvaselast Torsk, som ~Iellemhandlerne 
havde budt 270 Kr. for. solgtes paa Auk
tionen samlet til 360 Kr. 

Berlin, 20. Novbr. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 

. Brasen, smaa 
AaI, store 

. AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

l'f. pr. Pd. 
66-82-51-75 

79-'-105-90 
126-104-113 

126-115-113 
50-51 

120-110 

60-70-82 

56-74-65· 

lspakkede Fisk: 

Ørred fisk, smaa 
Havørred 
Laks,slore 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pr. pr. Pd. 
124 

211-159-260 
138-154 

59-25-33 
41-60-55 
5{1-58-55 
89-87-79 
76-93-80 

50-58 
39-33-34 

Hamborg, 20. Nevbr. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Pf. pl'. Pd. 
159--':213 

211-140-216 
112-80-122 
89-92-85 

41-60 
50-58-57 
40-35-41 

1»3 
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Annoneer. 
-0-

En ugift. ædruelig og i alle Maa
der paalidelig 

Fiskemester 
kan til 1 ste April faa Plads paa 
Lykkesholms J;'iskeri. 

Man henvender til 

~Pr. .T en.'oIen, 
Ellested, Fyn. 

$OF0 

,J?us1}oIdnings sRoIe. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eline IJriksen .. 

Lad intet gaa til Spilde. 
~findre Partier og enkelte Fisk af alle 

Arter modtages fra Kulturerne og Fi
skerne til bedst mulige. Salg enten fra 

. Butik: » Vamdrup Fiskeforsyning«( eller 
til Sammensendinger for Udlandets 
Salgspladser. . . 

Forsendelse som 25-0res Frimærke
pakke vil som Regel være billigst. 

Afregning efter Salget med Fradrag 
af Omkostnillgerog 5-10 pet. Kom
mission. 

Fiskeriet 'l Varndrup, 
Telefon NI'. 26. 

Sydjydsk Damkultur 
leverer som sædvanlig Ojneæg. 
Yngel og Sættefisk af Bæk-, 
Regnbue og Kildeørred af vore be
kendte Moderflak samt Sættefisk af 
Karper og Suder til billigste Pri
ser. 

Portions:flsk og stØt're Spi
se:flsk af alle Arter købes i fast 
Regning eller pr. Kommission. 

P. Hansen, P. Jø'i'gensen, 
AakjærdaL I{iJdeværk. 

Begge pr. Lunderskov. 

åR. ~r6soR'8 
Import af Fiskenet, 

-==::::==:::: KOI·sur. ~

leverer' alle Fiskeredskaber j fuld 
monteret Stand, sem: All(~ Slags Ru
ser og Vaad, Ketcher, Ørredgarn, 
Krogliner, Kroge, Kork og Cate
chu. Bly, Sten og Kæde til Synk. 

Samt alle andre Artikler 
til Fiskeribrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar~ 
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste .1 ern banestation. 

Kontant Betaling. 

(it D o Ul a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstsasse 18-19 . 
Telegr.-Adr.: I<'ol'ellenhaudel. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg. Ynael 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karl.er og Sudel' 

til absolut billigste Priser. 
Portiollsfisk og større Spisefisk af 

alle Arter købes til højeste Dagspris. 

Sættefisk. 
Ca. ~O.OOO Stk. Bækørred 

ønskes til Købs. Tilbud med nær
mere' Oplysning sendes til 

Lundgallrd Fiske'ri, 
Vejen. 
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, ' 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa, nærmeste 

J ernbanestation med KonJ;ant. 

cJ!{artin ~ie,18e,n, 
.P'rederic'ia. 

.... 'l'elefon Nr. 114. ""'8Im 

~~~~~~~~~~~~~~ 

i· Ziemsens i 
i Bundskærer, ~ 
"')f( mest fuldkomne og prak- W. 
W tiske samt billigste ~ 

~I~ Apparat til Oprensning Æ 
. af ~ 
" Damme, Søer og Vandløb. ~ 
I Ene,taaende Resulta~er. I 
~ H. C. Petersen & Co. ~ 
~ København B. m 
l Aarhus. Aalborg. Odense. :Æ 

~~~~~~~II 

,RussiSR 
. ~egFa""$møFelse 

(eget Fabrikat) 
gør alt LædeJ'tøj fuldstæudig 
vandtæt, blødt og smidigt, 
desinficerer Læderet og bibringer 
det en behagelig frisk Lugt. 

Prøv den - men efter Brugsanvisnin
gen, SOI11 findes under Bunden afenhver 
Daase, OtJ De vil erkende, at De har 
faaet, hvad De søger. Faas iDaaser 
1/" 1/2 og ';, til henholdsvis 1 Kr., 50 og 
25 Øre pr. Danse, samt i Bøtter paa 6 
Pund Netto; saadalllle Bøtter leveres 
emballage- og portofrit for 6 Kr. Ved 
Indsendelse af 60 Øre i Frimærker sen
des Dem omgaaende 2 Kvart-Daase!' 
portofrit til Prøve. 

Jørgen Biergaard, 
Vester gade 20, Vejle. 

Telefon 517. 

øjneæg,· 'lTngel og Sættefisk 
af ø r r e d: Sættefisk 

af Karper og Sudel' samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmesle 

Jernbanestation. ' 

Fiskeriet i Vanldrup. 
Telefon Nr. 26. 

Statskonsulent, Magister Chr. LøftinK'. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler OK' Meddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorarii. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side af 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i S01'ø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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ning i Verden. Hvad jeg vil. - En ny 
Fisker-Almanak for 1910. ~Fiskemar

kedet. - Annoncer. 

Ferskvandsaalenes Ud
bredning i Verden. 
(Efter Dansk, Fiskeritidende). 

-o-
l. 

Siden Dr. Johs. Schmidt i 1904 
og 1905 gjorde sine epokevækkende 
Fund og Iagttagelser af vor Fersk
vandsaals Ynglepladser og Forvand
ling ude i Atlanterhavet, har han 
fortsat de Studier over Aalenes Bi
ologi, der selvom hans frem-

, tidige Stilling ved Carlsberg~Labora
toriet vil føre ham ind pall. helt 
andre Forskningsbaner - for stedse 
knytter hans Navn saa nøje til Aalens 
Naturhistorie, at ingen vil kunne 
beskæftige sig med denne uden at 
benytte Dr. Schmidts Arbejder som 
Grundlag. 

Hans nyeste, i disse Dage ud
komne Værk*) er et Bind af "Det 

') Dets fulde Titel er: Ferskvand
aalenes (Anguilla) Udbredning i Verden. 
I. Det atlantiske Ocean og tilgrænsende 
Omraader. En bio-geografisk Studie af 
Johs. Schmidt. Med et Kort. 1909. 

K'gl. Danske Videnskabernes Selskabs 
Skrifter" - men deraf skal man 
ikke lade sig afskrække fra at gøre 
dets Bekendtskab: thi Værket er 
ingenlunde saa højtideligt og util
gængeligt, som Udgivelsesmaaden 
kunne lade en og anden formode. 
Sjælden, maaske aldrig, har Viden
skabernes Selskab udsendt et Ar
bejde, der vil kunne læses med mere 
Interesse af Ikke-Viden skabsmæn d, 
naar de da blot har det mindste 
Kendskab til Spørgsmaalet' AaIenes 
Forplantning. 

Ikke alene Fiskeriinteresserede 
vil have Udbytte af at gøre sig 
bekendt dermed, - ogsaa for den 
store Almenhed vil dets Resultater 
have Interesse, fordi vor Fersk
vandsaal endnu trods alt i 
manges øjne staar som et gaade
fuldt Væsen. (Det skal dog ind
rømmes, at selvom Videnskaben 
har opklaret de fleste Gaader, saa 
at Hovedlinjerne i Aalenes Livsløb 
nu er skarpt optrukne og belyste, 
er dette Livsløb ikke bleven mindre 
forunderligt og tankevækkende. 
Tveriimod!) 

1 ankevækkende er netop Dr. 
Schmidts ovenfor nævnte Værk, og 
man maa haabe. at det blandt an
det maa bidrage til, at bort jage de 
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uklare Forestillinger om Aalens Fm'
plantning i fel'sk Vand, som, trods 
alt, endnu spøgeri adskillige Hjm'
nel' og endog i dette Efteraar hel'· 
hjemme har været Gen~tand, fm' 
Drøftelse. 

Idet vi iø-vrigt henviser til Dr. 
Schmidts eget Skrift, skal vi paa 
Grundlag deraf anføre dets vigtigste 

- Resultater, saa kortfattet som det er 
muligt i en Bladartikel, uden at dog 
altfor meget af det \' æsentligste gaar 
tabt. (Forstaalelsen af det følgende 

. vil lettes, hvi8 Læseren tager et At
Ianterhavskort eller almindeJigt Atlas 
for sig} 

Der level' i Atlanterhavets Om
l'aader to Arter Ferskvandsaal, den 
almindelige eUl'opæiske Aal (Angu
illa mtlgaris) og de~ amerikanske Aal 
(Altguilla chrysypa). De er hinanden 
meget nært beslægtede og viser ens
arteqe Forplantnings- og Forvand
lingsforhold, idet de begge yngler 
paa dybt,varmt og saltholdigt Vand 
ude i Atlanterhavet, hvor deres be
kendte bladformige Larver Lepto
cephalus) lever pelagisk, d. v. s. 
omdriv('ude,gennelngaar en For
vandling, indtil de bliver trinde 
GlasaaL og derefter vandrN ind mod 
Land den østlige Art til Evropas 
og Xordafrikas, den vestlige til Ame
rHeas Kyster. 
. Heri er der foreløbig intet nyt. 

Det nye i Dr. Schmidts Bog begyn
der med en ~]etail1eret, paa vidtløftigt 
Samlearbejde og omfattende Kone
spondance grundt>t Oversigt over 
de to Arter Fersk\'andsaals geogra
fiske Udbredelse. Det viser sig da, 
at denne er o\'erordentlig vidtstrakt. 
Den europæiske Aal findes lige fra 
Island og Norges nordligste Kyster" 
(Nordkap) til MidJelhavet og Nord
vesta:frika; den amerikanske lige ha 

Sydgrønland og Labrador til de 
vestindiske Øer og det nordlige Syd
amerika, nemlig Guyanajderimod 
findes den ikke i Brasilien og Ar
gentina, ligesom den heller ikke 
(undtagen som "indplantet") fore
kommer paa Amerikas Vestkyst. 

:Vled andre Ord: de atlantiske 
Ferskvandsaal iever baa.de i tropiske, 
i varmt og i koldt tempererede, ja 
endog i polar'e Egne en for Fe.rsk
vandsfisk mærkværdig vid Udbredelse. 

Endnu mærkeligere for "Fersk
vandsfisk" er det, at vi genfinder 
disse" to Aaleart"er ude paa smaa 
Ocean-Øer, hvor andre Fel'skvarids{isk 
ganske mangler, f. Eks. paa Madeira. 

De.t aller mærkeligste i Aalene" 
Geografi er dog den Omstændighed, 
at deres Udbredelse mod Syd standser 
saa brat. ~ for Amerikas Vedkom
mende ved det nordlige Brasilien, 
for Afrikas et Stykke N ord for de 
vestafrikanske Floder Senegal og 
Garn bia: 

Dette synes ganske uforklarligt og 
fornuftstridigt. Det kan jo ikke 
være Klimaet, der sætter en Stop
per; Arternes Udbredelse lige fra 
Polar- til Tropeklima viser, at de 
har stor Tilpasningsevne i saa Hen
seende. Det kan heller ikke være 
Ma11gel paa Ferskvand og Næring i 
dette, eftersom Brasilien og Vestaf
rika omfatter nogle af ,Jordens stør
ste og fiskerigeste Flodsystemer 
(Amazonfloden, Niger; Congo o. s. v.) 

Hvorfor findes Atlanterhat'saalene 
da ikke i disse Kæmpefloder, ~Laar 

dekan tage til Takke med de smaar 
klippefulde Atla.nterhavsøers ofte me
get vand- og næringsfattige Bække? 

Det er denne Gaade, hvis Løsning 
Dr. Sehmidt giver paa en Maade, 
der virkC'r overordentlig tiltalende. 
og meget slaaende, fordi LøsniIlgen 

'. 
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staar i den skønneste Harmoni med 
de Resultater, han har naaet gen
nem sine tidligere Forskninger over 
Aalens Biologi. 

Det fremgik ved disse (som foran 
antydet), at den europæiske Fersk
vandsaal for at kunne forplante sig 
kræver store Dybder (mindst ca. 1000 
Meter) samt. hoj Saltholdighed og 
høj Tempemtur af Vandet, nemlig 
(i 1000 Meters Dybde) mindst 7° C. 

Gennem engelf'lke, tyske og andre 
Landes store Dybhavsekspeditioner. 
er man bleven i Stand til paa Ver-

. denhavenes Korl at kunne indtegne 
"Temperaturkurver", d. v. s. de Lin
jer, hvor Vandet holder en bestemt 
Middeltemperatur. 

Dr. Schmidt har nu ved Hjælp af 
disse Kurver fundet, atTemperai'l,f,ren 
i Havet udfor de omtalte KysteT, 
hvor Aalen mangler, er for lav til, 
at Fmplantning kan finde Sted, Men 
dermed er det ogsaa forklaret, at 
de italienske AaI mangler i Brasilien, 
Kongostaten o. s. v. - kort sagt i 
nogle af Jordens varmeste Egne; thi 
i Atlanterhavet udfor dem naar 
Temperaturen paa 1000 Meters Dybde 
ikke op til.7 ° C. Saa mærkeligt det 
end l'Yder, er det altsQa Kulde; deT 
holder Aalene bat,te fm Afrikas og 
Brasiliens tropiske Floder! 

Men hvis AaIen formerede sig i 
fe7'sk Vand og ikke dybt ude i At
lanterhavet, mon den saa ogsaa 
vilde mangle i Brasilien, naar den 
dog findes i Nabolaget i Guyana? 
Næppe! 

Ogsaa Ferskvandaalenes Fore
komst paa smaa Atlanterhavsøer, 
hvoT Ferskvandsfisk ellers mangler, 
bliver jo kun forstaaelig ud fra den 
Kendsgerning, at Forplantningen 
foregaar i Havet; - og det viser 
sig da ogsaa, naal' man studerer 

Temperaturfurholdene ude i i Havet, 
at de Øer, hvor Aalen forekommer, 
ligger indenfor det Omraade, hvor 
Temperaturen i 1000 Meters Dybde 
er høj, nemlig 7 ° og derover. 

Læseren kunde maaske spørge: 
Men hvorledes gaar det da til, at 
der findes Aal f. Eks. i østersølandene 
og langs hele Norges Vestkyst, efter
som disse Egne jo ligger saaTe langt 
fra de Havdybder, hvor Tempera
turen er mindst 7 op Herpaa har 
Dr. Schmidt allerede gjort udførligt 
Rede i sit bekendte Værk om Aalens 
Biologi, hvori han offentliggjorde 
sine Resultater angaaende dens For
plantning og Yngelens Indvandring 
til Kysterne. Han har ved sine Un
dersøgelsesekspeditioner med Dam
peren "Thor" paavist, at den euro
pæiske Aals Forplantning finder Sted 
paa hele Atlanterhavsstrækningen fra 
Færøerne helt til Malokkos Vestkyst 
stadig ved Temperaturkurven 7 o 

(og Dybdekurven 1000 :VIeter som 
:vnnimumgrænse). Han har endvidere 
paavist, hvorledes de nordlig og 
østlig gaaende Havstrømme fra Gy
depladserne udfor Irland og Kanalen 
fører Yngelen nord- og østpaa, d. v. s, 
til Norge og helt ind i østersøen. 

DeTved forklares det, at disse 
! Egne kan have en Aalcb~stand, skønt 

de ligger saa langt fra Gydeplad
serne, og derved forklares ogsaa 
Aalebestandens aftagende Mængde, 
alt eftersom Afstanden vokser. Hav
strømmene kan altsaa spille en staT, 
medbestemmende Rolle ved Aalens Ud
bredning - og hvis man tager et 
Atldnterhavskort for sig, hvorpaa 
de store Havstrømme er aftegnet, 
vil lIlan da ogsaa se, at Aalenes 
Udbredning syarer temmelig nøje til 
Omkredsen af det nordlige AtIanter
havs Strømbælter. 
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_ Med det ovenfor sagte stemmer 
ogsaa 'den ameTikanske Ards Udbre
delse, og særlig slaaende er det, at 
ca. 98 0/0 af de AaI, der fiskes i de 
Forenede Stater kommer fra sehe 
Atlanterhavskysten, medens' kun 2 
% fiskes i de Vande (bl.' a. Kæm
pefloden Mississippi med alle dens 
Bifloder), der har Udløb til den 
meksikansk e Hav bugt. Temperaturen 
i dettes Dybder er uemlig langt la
vere f'nd i Atlanterhavet udfor de 
Forenede Staters Østkyst, og herude 
er da ogsaa de eneste Steder, hvor 
amerikanske Forskere har fundet 
den amerikanske Aals Gydepladser. 
}1'ra disse føres Yngelen først og 
fremmest talrigt ind til den nærme
ste, nordvest for Gydepladserne lig
gende Kyst (i hvis Omraade over 
Trefjerdedelen af de }1'orenede Sta
ters Aal fanges), men dernæst føres 
en Del med Havstrønmingerne (der 
kan have en Hastighed af 40-8D 
miles pr. Døgn) videre mod Nord 
til Canada ja helt op til Labrador 
og Sydgrønland. 

Som Hovedresultat af sine 
Undersøgelser, fastslRar Dr. Johs. 
Schmidt da, at Fershandsaalelles 
Udbredelse i Europa Afrika og i 
Amerika finder sin naturlige Forkla
ring ved den Antagelse, at det er 
den høje Temperatur og den sæd
vanlig dermed følgende høje Salt
holdighed i Havets Dyb, der i ~'or

bindebemed IIavstrømmenes Rutning 
og Styrke betinger Fersknmdsaalenes 
Udbredelse. Det er altsaa Forhol
dene i Havet, der er de bestemmende, 
og dette er, ud fra vor nuværende 
Viden om Aalenes Forplantning, i 
og for sig saare naturligt, thi -
som Forf. til Slut siger: ".Ilalen er 

. htn i højst uegentlig Forstand en 
FeTskvandsjisk; den' (31'fvertimod en 

ægte a tla'n tisk Dybhavsfisk, hvis 
Skæbne i første Lil~je afgøres i det 
store, aabne Hav". 

Enhver Betragtning af Aalen 
som virkelig .Ferskvandsfisk, d. v. s. 
ynglende i Ferskvand, er simpelthen 
fornuftstridende. 

J. (J. Bøving-Petersen. 

Hvad jeg vil! 
-0-

(Fortsat). 

I Bladets "Summer 23 sluttede jeg 
med at omtale et Fiskeri, basseret 
paa Trawling med Motorbaad' i Vin
termaanederue. For at denne Drift
maade skal kunne gennemføres, saa 
den fuldtnd svarer tii H ensigtell: 
"hel eller delvis Fornyelse og For
bedring af Fiskebestanden", fordres 
som en Nødvendighed Tilstedevæ
relsen af et mindre Dambrug med 
Klækkehus eller Adgang til at kunne 
forskaffe sig Yngel og SæUefis k til 
billig Pris i Nærheden. Nogle Holde
damme er ogsaa nødvendige til Op
bevaring af den indfangede ~isk. 
Raader man over næ"nte Anlæg og 
.ejer en· god 5 Hestes Motorbaad, 

SaltvandsfiskerIle kan faa Stats
laan til Anskaffelsen. saa maa vi 
vel ogsaa kunde faa det - og har 
man et passende Vaad, saa vover 
jeg' at paastaa, at en forstaaende, 
dygtig Fisker, der kender sin Sø, 
i de allertleste Tilfælde vil kunne 
gere sig til Hene over sin Bedrift, 
og i ~øbet af nogle Aar forbedre 
sin Fiskebestand og derigennem sit 
Nettoudbytte i et Omfang, som lader 
alle hidtidige Driftsmuader træde i 
Skygge. 

N aar Spørgsmaalet melder sig om, 
hvilke nye Fiskearter man i hvert 

;I.' 
~ 
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enkelt Tilfælde skal søge indplantet, 
eller hvilke gamle Arter man skal 
bevare eller forbedre ved Tilsætning 
af nji Blod og lign., da maa Be
svarelsen blive den praktiske Viden
skabsmands Sag. Her spiller saa 
mange Forhold ind og kræves saa 

. mangfoldige Forudsætninger og Stu
dier, at man ikke kan vente, at en 
Mand, der udelukkende er praktisk 
Fisker, kan træffe det rette, hvor 
flink han end er; det bliver Skøn 
og Eksperimenter og en Tilfældig
hed, om det lykkes. Akkurat paa 
samme Maade som med mangen 
Landmand, der har paa Følelsen, at 
hans J ord mangler noget, og s,aa 
giyer den en eller anden Slags Kunst
gødning, uden først at undersøge, 
hvilket bestemt Stof, der tiltrænges ; 
eller han køber en billigere Foder
kage til sine Kreaturer, rordi han 
mener, at han staar sig derved, 
medens det Foderemne, han søger, 
raas billigst ved at købe den dyrere 
Kage, rordi denne indeholder for
holdsvis langt mere af det forønskede 
Stof og tilmed i en meget lettere 
fordøjelig Form. Tilgiv derfor min 
Friposiighed ; menVidenskab ogPrak
sis maa arbejde Haand i Haand, el
lers bliver der for langt til Maalet! 

Flere Gange h3;r jeg i denne Ar
tikel berørt, at jeg ror mit Vedkom
mende i mine' Søer vil indplante 
Karper paa Brasens og Sandart paa 
Aborrens Bekostning. Saaledes for
holder det sigogsaa; men vel at 
mærke i den ene Sø skal Aborren 
og delvis Gedden ombyttes med 
Sandarten, medens til Gengæld Bra- . 
sen fRar Lov at formere sig. I den 
anden Sø derimod skal Brasen er
stattes med Karper, og Aborren ud
fiskes, uden at nævneværdig Sandart 
indsættes, medens derimod Gedd.en 

her fa ar Lov at formere sig .. De 
omtalte to Søer ligger ganske nær 
hinanden, men er dog saa grund
forskellige, at jeg nødsll.ges til at 
anlægge en sall, højst forskellig 
Driftsplan for dem. Et Værk, del' 
sikkert vil komme til Hæder og Vær
dighed som Grundlag for mange af 
disse Bestemmelser, er Dr. phiL 
Wesenberg-Lunds: "Studier over De 
danske Søers Plankton". I viden
skabelig Henseende er det absolut 
ubetaleligt, og jeg er tilbøjelig til 
at tro, at det ogsaa i mangfoldige 
Tilfælde vil kunne give Svar paa 
Spøt'gsmaal, som hører det rent 
praktiske Liv til, hvorved det for 
Driften ar vore Søer faar en Betyd
ning, som i høj Grad maa rorøge 
den Taknemmelighedsgæld, vi staar 
i til Forfatteren. 

At Udsættelsen af pas!?ende Fiske
arter kan betale sig i frie Vande, 
viser et storslaaet l<~ksempel fra Vest
kysten af Amerika, som anføres i 
Allg. Fisch. Zeit. I Halvfjerserne i 
forrige Aarhundrede udsattes en Del 
Majfiskeyngel (Clupea sapidissima) 
ved Kalifornien. Majfisken hører til 
Sildefarnilien og kendes paa en 
Hække mørke Pletter paa hver Side 
af Kroppen bag Gællelaaget. Den 
lever i Havet, men gaar op i Flo
derne i April-Maj for at lege (fan-

I ges bL a. ved Opgangen i stor 
Mængde i Holland). 

Den i Kaliforniens Floder udsatte 
Majfisk, som aldeles ikke fandtes 
der tidligere, har formeret sig i en 
saadan Grad, at der nu aarlig sæl
ges for 330,000 Dollars Majfisk i 
Kalifornien, Oregon og Washington, 
medens hele Bekostningen ved U d
sætteisen 'androg ca. 4000 Dollars. 

Med en Aborrefisk (Roccus Linea
tus) er det gaaet paa lignende :\faade. 
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I 1879 udsattes i en Bugt ved San 
Francisko 135 unge Aborrer og i 
1882 blev atter 300 Stkr. udsaL 
Dette ringe Antal har nu formeret 
sig, saa den i Øjeblikket findes langs 
hele Pacific-Kysten, og i l H07 fan
gedes 161/2 Mill. Pd. Aborre til en 
Nærdi af ea. 925,000 Dollars. 

Der behøves' egentlig ikke at 
nævnes flere Eksempler; de to er 
saa storslaaede, at man uvilkaarlig 

bøjer sig for saadanne Kendsgernin
ger. For Fuldstændighedens ,Skyld 
skal jeg dog ku'n tilføje et Eksempel, 
som ligeledes anføres i AUg. F. Z. 
fra nogle Bække j Tyskland. Indtil 
for 12 Aar siden var der ingen 
Yngel udsat i de nævnte Bække, men 
derefter udsattes aarlig 0rredyngel, 
og :Forskellen i, Forpagtningsafgiften 
den l'1ang og nu taler tydeligere end 
maD'ge Ord. 

Vandløb Strækning i Kilometer I 
Tidligere Nuværende 
F ol'pagt- F orpagt-

,nilIgsafgIft nings"rgift 

Mk. ,'>li,. 

Steinach Il km. ved Gntersteillach i 

l km. ved Untersteinach 
l km. ved Gørschnitz 

12 
10 
16 

60 
2[1 
30 

Laimbach km. b. Seybothenreuth 10 70 
11/2 km. b. Seybothenreuth l 20 70 

Oelsnitz 2 km. ved Tiefental gratis 25 
21/2 km. ved Gampelmuhle 
11/2 km. ved Leh(>n 

15 
8 

87,50 
30 

11/2 km. ved Hauendorf 10 50 
i 1 km. ved Nennkirchen 

Furtbach '1 1/2 km, ved Bindlach 
Wiirgerin 31/2 km. ved Lessau 

5 
gratis 

25 

25 
10 
70 

Wiesent 11/2 km. ved Waischenfeld 26 350 

Meddeleren, Herr W. Herrmann. 
Bayreuth, tilføje!', at Prisstigningen 
paa Fisk ikke i nævneværdig Grad 
har, influeret paa den saa enormt 
stigende Forpagtningsafgift. Andre 
Bække i samme Egne. der henligger 
i deres oprindelige Tilstand, kunne 
endnu faas omtrent gratis. r'æno
menet skyldes udelukkende U dsæt
telsen. 

Sluttelig skal jeg berøre Arbej ds
spørgsmaalet ved den af mig anbe
falode Driftsplan for, store Søer. 
Mange vil maaske faa Betænkelig
heder ved Gennemlæsningen af mine 
Artikler i den Formening. at Motor
bedriften vil gøre adskillig Arbejds-

kraft overflødig; men det er saa 
langt frlt Tilfældet. den vil kun for
dele den disponible Arbejdskraft 
hele Aaret rundt paa ganske ander
ledes praktisk Maade end nu. 

Sommerfiskeriet efter Aal vil nem
lig ligesom hidtil de aller fleste 
Steder beskæftige Fiskerne i Som
merhal vaaret, og Motorfiskeriet i 
Efteraar~- og Vintermaaneuerne vil 
komme til som noget ganske ekstra, 
foruden· at Udklækningen af den 
nødvendige Yn;.;el ogsaa vil give Ar
bejde og Fortjeneste til mange :\len
naskor. 

Medens denne Række Artikler har 
set Dagens Lys, er de her omhand-



565 Ferskvandsfiskeribladet 566 

lede Forsøg afsluttede for mit Ved
mende; jeg er nu klar over, hvor
ledes jeg vil arbejde med de Sø
ar~aler, jeg har med at gøre. Det 
beror derfor paa Dhr)". selv, om de 

. vil følge mine Raad, eller vil ved~ 
blive med den fra Fædrene ned
arvede Fiskemaade. Finder De 
sidstnævnte Methode tilfredsstillende 

\ 

og tilstrækkelig indbringende, ja, 
saa nedlægger jeg Vaabnene for 
Deres Vedkommende. men min 
egen Kurs. Skulde nogen deri mori 
ville følge en Fribytter paa hans 
Færd, saa lyder mit Feldtraab: "Fyr 
op under Motoren og sæt Maskinen 
i Gang". Det er efter min Mening 
og min Erfaring den eneste Vej ud 
af Sumpen. 

I en følgende Artikel skal jeg 
kortelig omtale Fiskeriet i mindre 
Søer og Mærgelgrave. 

(Fortsættes). Red. 

En ny Fisker-Almanak for 
·1910 er udgivet af F'orst. Otter
stt'mn, Fru Eli OtterstTørit og Red. Carl 
Christensen. Den indeholder foruden 
en Kalender og Tabel til Beregning 
af Høj- og Lavvande, tillige Oplys
ninger om Andelssagen, Forenings
livet, Fiskerhøjskolen m._ m., hvodor 
den anbefales paa det bedste til alle 
Fiskere, specielt Saltvandsfiskere. 

Fiskemarkedet. 
-o~ 

København, Decbr. 

Paa Grund af Fiskeauktionernes ind
gribendeIndflydelse paa detherværende 
Fiskcmarked, kan en bestemt Notering 
endn u ikke opgives. l Løbet af kort Tid 
mener man imidlertid, al Handelen 
igen er ShlhH, idet Fiskeriauktionerne 
da er en fuldbragt Kendsgerning. Saa 
snart det er Tilfældet, vil Prisern.e igen 
komme i Bladet. . 

Berlin, 4. Decbr. 

(Officiel Markedsberetning). 
Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karndser 

Pf. pr. Pd. 

42-65-70 
88-97 

90-100 

41-52 
20-30 

104-121 
101-106 
90-94 

50-70--84 
72-80 

73-78-90 
lspakkede Fisk: 

Pf. pr. Pd. 

0rredfisk, smaa 70-80 
Hayørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemslore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

91-108 
66 

59-47-53 
48-47 
54-70 

36-73 
51-56-61 
30-14-21 

Hamborg, 4. Decbr. 

Ispakkede Fisk. 
Pf. pr. Pd. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Ge!ide, store 
Gedde, mellemstore 
AbOl'l'e 
Brasen 

Et kort 

131-:-190-221 
109 
53 
55 

25-46 
53-15-20';2 

H ush olduingskursus 
for unge Piger afholdes i Jannar og 
Februar paa "Ankerhus" ved Sorø. 

Nærmere Oplysninger gives. 
Da,;dalene I .. auridseu. 

Til Købs 
ønskes ca. 100.000 Stk. øjne
æ=- at' Havørrfld. 

Tilbud modtages af 
J. Å. Bie, Hobro. 
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En ugift, ænruelig og i alle Maa
der paalidelig 

Fiskemester 
kan til lste April faa Plads Jlaa 
I ... ykkesholms t'iskeri. 

Man henvender sig til 

. Fr. Jen . .,en, 
Ellested, Fyn. 

Sættefisk. 
Ca. 20.000 Stk. Bækørred 

ønskes til Købs. Tilbud med nær
mere Oplysning sendes til 

Lundgaær(l Fiskeri, 
, Vejen. 

®~~i~~~~?3i®~~~,i~@ 
J!( '\!7 

l} Ziemsens I 
i Bundskærer, I ID mest fuldkomne og prak- uw 

@ tiske samt billigste @ 

i. Apparat til. Oprensning )K 
)i( af . ~ 
~ Damme, Søer og Vandløb. l{ 
4) Enestaaende Resultater. Æ 
~ H. C.Petersen & Co. I 
@ . København B. ~ Æ Aarhus. Aalborg. Odense. Æ 
~~~~~~~~~~~,$~ 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per,Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant' Betaling. 
G. D o m a s e h k e. 

Fischhandlung, Berlin 40,. 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: FOI'ellenhalldel. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Te,lefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. YnKel 
og Sættefisk af Bæk-. Kllde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsfisk og større Spisefisk af 

alle Arter købes til højeste Dagspris: 

Ojneæg. YnKelog Sættefisk 
uf ø r r e d; Sættefisk 

af K al'per og Su(ler samt 
Sætte-K .. >ebs sælges. 

Portionsfisk ogshrre Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmes1e 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telcfon Nr. 26. 

Statskonsulent, ~Iagister Cllr. Løftillg', Lykkesholmsalle 3 A, København. 

!\.l·tikler Og' lIeddeleiser er stedse vellwmne og bcdes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hofflllcyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med l)mod Honoran(. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side af 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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