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Ved Aarsskiftet. 
-0-

Saa stuar vi altsaa paa Skille
vejen; det nye Aar er begyndt, og 
af 1909 har vi kun Minderne igen. 
Vi tvinges derfor ligesom til at se 
tilbage for at forvisse os om, hvor 
langt vi er naaede frem med vor 
Sag i et saadant Afsnit, som jo et 
Aar nu en Gang er. .Men ærligt 
vil jeg indrømme, at den Slags til
bagegaaende Bevægelser i Virkelig
heden er min N atur meget imod; jeg 
har uendelig langt lllere Lyst til at 
se fremad, for om mulig at opdage, 
hvad der bør gøres, og hvilke Op
gaver der ligger for. Jeg maa imid
lertid i dette Tilfælde finde mig i 
min' Skæbne, men mine Læsere faar 
tilgive mig. at jeg fatter mig i Kort
hed; ganske bekæmpe sin Natur kan 
man nu en Gang ikke! 

Aarets Hovedhegivenhed for Fersk
vandsfiskerisagen var absolut U d
stillingen i Aarhus. Alle, der har 
været der, var ogsaa enig~ om, at 
Ferskvands/iskeriafdelingen i al sin 
Beskedenhed var baade smuk og 
seværdig, og den kunde endda have 
været meget, meget bedre, hvis Med
lemmerne havde lagt sig noget mere 
i Selen; men i Konkurreneen med 
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vor store Broder, Dansk Fiskeri
forening, som havde sin Udstilling 
i vor nærmeste Nærhed, klarede vi 
os med Glans. Opmærksomheden 
hos Publikum ble,' vakt; det var jo 
allerede noget, foreløbig maa vi vel 
være fornøjede dermed. 

Aarets anden Mærkesag var Fiske
mesterhtrsuset paa Ladelund. Kur
suset lededes af l\hglster C. V. 
Otterstrøm og talte en halv Snes 
Deltagere; det forløb til alles Til
fredshed, og det var Ferskvands
fiskeriforeningens Ønske, at det 
skulde gentages i Aar. Desværre 
meldte der sig for faa Deltagere, saa 
Sagen ikke kunde realiseres; med 
et saa begrænset Antal virkelige 
Fiskemestre, som der ganske natur
ligt findes i Danmark, er det vel 
heller næppe muligt at arrangere 
den Slags Kursus hvert Aar; men 
kunde vi blot faa et velbesøgt Kur
sus hver 3-4 Aar, var vi endda 
nogenlunde godt hjulpne. 

Endelig bragte Aaret en Foran
dring af Redaktionen af Foreningens 
Blad. Da jeg imidlertid selv er 
Parthaver i Sagen, skal jeg ikke 
fordybe mig deri, men kun endnu 
en Gang takke den afgaaede Redak
tør, Hr. Smidt Nissen for goot Ar
bej de for Ferskvandsfiskerisagen. 

Forinden jeg gaar over til at om
tale selve Fiskeriet i 1909, vil jeg 
først benytte Lejligheden til at takke 
Alle, der ved at besvare mine Spørge
skemaer desangaaende, har gjort 
deres til, at Bladets Beretning virke
lig bliver et Udtryk bl' Ferskvands
fiskeriets Stilling her i Landet. 

Beretningen lyder for Ørredens 
Vedkommende paa, at Tilvæksten 
grundet paa den kølige, vaade Som
mer har været udmærket god, som 
en Meddeler udtaler: "Man kunde 

fodre Fiskene, til de blev mætte, 
uden deraf følgende" Ulemper", og 
at det er en aldeles fortrinlig Ting, 
ved alle, der daglig har med Dam
fisk at gøre. 

For Damkulturerne har det derfor 
været et heldigt Aar, idet Dødelig
heden har været aldeles forsvin
dende. 

Om Priserne udtales, at de har 
været konstante for Spisefisk, me
dens Yngel og Æg har været nog'et 
vanskeligere at sælge. Den sydlige 
Del af Jylland melder om stigende 
Begær efter Sættefisk, medens Midt
jylland· har Overskud af den Vare. 
Foderpriserne har været som Aaret 
forud 3-4 Øre pr. Pd. l~ragten; 

frossent Foder synes dog snarest at 
være billigere end i Fjor. Arbejds
forhold og Løn har været som fore
gaaende Aar. 

For alle Karpefisk var Aarets Til
vækst, paa Grund af manglende 
Varme, langt under Normalen. Af 
samme Aarsag har Legen sikkert 
ogsaa været overmaade slet. 

I frie Vande hal' Fiskeriet været 
godt paa Gedder og Urred, medens 
Aalefiskeriet har været daarligt; 
stadig er det Temperaturen, der 
spiller den uhyre Rolle for de for
skellige Fiskearters Trivsel, fordi 
deres Fordøjelse er saa absolut af
hængig af den. 

Priserne paa Karper, Aal og Gedde 
har været upaaklagelige; for de 
sidstes V (,dkommende en dda stadig 
stigende. 

Fiskelllarkedet i Tyskland har og
saa hele Efteraaret været fast. 

Fra Sydjylland meldes, at det nu 
er et Aar siden, at Regulativet for 
Kolding-Nebel All, og Aakjæraa 
trRadte i Kraft. Resultatet er, at 
Opgangen for Ørred kendelig har 



5 Ferskvandsriskeribladet 6 

forbedret SIg, efter at Frednings
bæltet er afsat; men denalminde
lige Mening er dog, at Frednings
bæltets Retning ud i Fjorden er 
mindre heldig, da den ikke følger 
Brakvandets Strømretning. Den 
paabudte storre Maskestørrdse for 
Fiskegarn bevirker dog, at enl\'Iængde 
Ørred, som tidligere' indfangedes, 
nu faar Lov til uhindret at gaa op 
og gyde i Aa og Bæk, saa dt>t er 
da altid et lille "FremskridtJ men 
virkelig godt bllyer Fiskeriet ikke, 
før Tilstanden i den tilstødenue Kol
ding Fjord reguleres, saa Fjord
fiskerne ikke kan opfiske de Smaa
ørreder, "som Aafiskerne er tvungne 
til at frede om. 

Nu faar jeg nok sige Stop, jeg 
tror, jeg har fanet det vigtigste med, 
og jeg lovede jo ikke at blive for 
langtrukken, derfor 

Glædeligt Nytaar 1 
Red. 

Ferskvandsaalenes Ud
bredning i Verden. 

(Efter Dansk Fiskerltidende). 
-0-

II. 
Indplantningsspørgsmaalet. 

Den iNe. 48 af D. F. T. (i Fersk
vandsfiskeribladeis Nr. 24) givne 
Oversigt over Hovedresultaterne af 
Dr. Johs. Schmidt's nyeste Værk om 
Aalenes Livsforhold ,-il forhaabent
lig have bibragt Læseren et Indtryk 
af, at dette Værk i betydelig Grad 
udvider vort Kendskab til og For
staalelse af disse ejendommelige 
Dyrs N aiurhistorie og Geografi. 

Men det giver endnu mere. Det 
har ikke hlot teoretisk, men ogsaa 
pmktisk Betydning. 

Om denne, for Dansk Fiskeri
tidendes Læsere jo unægtelig mest 
interessante Side af Dr. Schmidts 

• Arbejde, udtaler Forfatteren i sine 
afsluttende Bemærkninger: "Dersom 
man, hvad der er ganske berettiget, 
naal' det drejer sig om et Arbejde, 
der omhandler Fiskearter af stor 
økonomisk Betydnrng, tilsidst stiller 
det Spørgsmaal, om der ved dette 
Arb(>jde er tilvejebragt nye Momen
ter og Resultater af p'IYtktisk Inter-
esse, da maa der svares, at selvom 
det tilsyneladende er uden Betydning 
for det praktiske Aalefiskeri i Eu
ropa og Amerika, at man forstaar 
Aarsagerne til Aal(~nes U dbredning i 
disse Omraader, holder dette dog 
ikke ganske Skik overfor en nær
lllere Betragtning. Thi rent bortset 
fra, at forøget Viden altid frembyder 
Muligheder, som før eller senere kan 
blive af Betydning, er det et For
hold, som fortjener at fremhæves 
anerede nu. Jeg tænker' her paa 
Foretagelsen af saadanne Transplan
tationer (Omplantninger) af Aal og 
Aaleyngel, som man Here Steder al
lerede i længere Tid har realiseret, 
og som efter de sidste Aars Uesul
tater i Aaleforskningeu synes at 
skulle tage stærkere Fart". 

Denne Udtalelse citeres 'saa fuld
stændig. dels fordi den viser, at 
Forfatteren har heskæftiget sig saa 
meget med praktisk-videnskabelige 
Fiskeriundersøgelser, at han endog 
i et ved "Videpskabernes Selskab" 
udgivet Værk ikke taber de pr-ak
tiske Formaal af Sigte; men tillige -
og ikke mindst fordi adskillige af 
dem, der i al Almindelighed ser tviv
lende paa videnskabelig Forsknings 
V ærd, har godt af at skrive sig disse 
sande og kloge Ord bag øret. 

Praktisk Interesse har Dr. Schmidts 
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Arbejde ved det Lys, det kaster over 
hele $'J;ørgsmaalet om A(dens lnd
eller Omplantning. N aar Aalen, som 
det el' paayist, kun i højst uegentlig 
Forstand er en Ferskyandsfisk, men 
"tværtimod en ægte atlantisk Dyb
hHysfisk, ln'is Skæbne i forste Linje 
afgøres Ilde i det store aabne Hav", 
- saa bliver det indlysende. at man, 
forinden man foretager Indplantning, 
maa være paa det rene med, om 
man kun vil opdrætte den omplan
tede Aaleyngel, eller om man ønsker. 
at den skal danne Bestand og for
mere sig. Mangler de i foregaaende 
Artikel anførte Betingelser for Aalens 
Formering, vil Indplantning jo aldrig 
kunne føre til mere end en Opdræt
ning; nogen blivende Aalehestand 
"il ikke kunne dannes, I den Hen
seende vil de ved Dr. Sehmidts l:n
dersøgeiser Ylllldne Oplysninger kun
ne t jena til ft-emtidig LedeSllOl' og 
ahærge mange dyrekøbte Skuffelser. 

For at sammenligne med et hjem
ligt, veikendt Forhold vedrørende 
011 anden Fiskeart: ],ør det gellllCll1 
Biologisk Stations lndel'søgelser var 
godtgjort. at HudspæltPll ikke yugler 
i Limfjorden, foretog Fiskel'lle on 
Indplantning af store, kønslllodne 
Hødspætter i Thisted Bredning. hyor 
}i~rnæringsbetingelserne fol' Rødspæt
ter jo er saa fortrinlige; -- men For
søget førte ikke til det ønskede He
sllltat: der dalllledc8 i kkc nogen ny 
Hødsp~ettf'bestalld. Eflcrat derimod 
Biologisk Station h:lYde taget fat 
paa Sagen, ug fort deune ind paa 
et videllskalwligt Grundlag, indsaa 
Ilian, at Rødspætteindplantning i Lim
fjorden kun kan have til FormaaJ 
at mon ikko at formere 
Bestanden. Ilvor godt dette :\faal 
er naaet, og med hvilke økonomiske 
Yindingpr, behøver vi ikke her at 

gentage; enhver Læser af D. F. T. 
kender deL }Ien Eksemplet viser, 
hvorledes det gælder om nøje at 
h'nde ikke blot en Fiskearts El'llæ
rings betingelser, Illen ogsaa dens For
meringsforhold, inden Illan skrider 
til ofte kostbare Forsøg. 

Amerikanerne kan tale med herom. 
::YIedells de har haft udmærket Held 
med deres, i "tor Stil udførh~ Om
plantninger af ell hel Hække Fiske
arter (forskellige Sild, Karper, Laks 
111. m,), der fra de østlige Stater er 
ført over til Stillehavsstateme, og 
har dannet en rig Bestand derude, 
har deres gentagne Forsøg (helt fra 
U,/4) llled ogsaa at omplante AaIen 
fra østen til Vesten, kun givet Tah 
og SkuffelSe!'. Der skete ingen 
merin.q, udvikledes ikke nogen Aale
hestalld, hvad man saa bestemt havde 
velliet. Alle Betingelser syntes jo 
at være tilstede, rigelig ~æring o. s. 
v. Jlan siod ganske uforstaaende 
heroverfor; det var jo dog gaaet 
saa g-lat med de andl'e Fiskearter. 
Nu vil man for"taa det: Havet ud
for Stillchayskystens Fl(Jder mangler 
Porl1lei'ingsbetingc!scrne. 

Som Dr. Schmidt skriver: "Pau 
lignende l\iaade kan enhver Genta
gel8e af disse Forsøg forudsiges at 
ville gaa; thi selvom man sørger 
for at gi\'c de transplanterede> (om
plantede) Aal nok saa gunstige For
hold at vokse op under, vil dog 
iugen menneskelig Magt kunne skaffe 
dem de Forhold i Havet udenfor, 
som de hehøver for nt kunne for
plante sig". 

- - Hvor det ikke tilsigtes at 
udvikle nogen blivende Aalehestand, 
men kun at opdrætte Anleyngel og 
sonere "høste" de samme Individer 
(altsaa en Indplantning, i Lighed 
med Limfjords-Rødspætternes), der 
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behøver man naturlig'vis ikke at lade 
sig afskrække af Havets Hindringer 
for Formering, forudsat et sua
dant t.il ren Opdrætning begrænset 
Foretagende viser sig rentabelt. 

Et godt Eksempel he1'paa frem
byder, for Europas Vedkommende, 
Forholdene i de Floder, der udmun
der i det S01'te Hav. Længe stod 
det for Naturforskerne som en Gaa
de, hyorfor der ikke levede Aal i 
Donaufloden og dens Tilløb samt i de 
russiske Floder, der, ligesom Do
nau, udmunder i Sortehavet. Der 
findes jo Aal i alle europæiske Flo
der til Nord- og østersøen, Atlan
terhavet og Middelhavet, ~ kUli 
ikke (oprindelig) i dem til det sorte 
Hav. 

Hvorfor? 
Dr. Schmidt oplyser dette: Tt~m

peraturen i Sortehavets Dyb er g o 
C.; det er altsall, ikke den, der læg
ger Hindringer i Vejen for Aalens 
Forplantning i Sortehavet., eftersom 
Betingelsen, mindst 7 ° C. pall, lOOO 
Meters Dybde, er tilstede. Ved nær
mere Undersøgelse af Vandets Be
skaffenhed i Sortehavet viser det sig 
imidlertid, dels at Saltholdigheden i 
Dybet er for ringe (22% 0 istedetfor 
mindst 35,2 0;00), dels at de dybere 
Vandlagindeholder betydelige Mæng
der af den giftige Luftart Svovlbrinte, 
der udvikles fra den dyndede bunds 
Forraadnelselsstoffer. 

Hermed er Gaaden løst; thi selv 
om vi tænkte os, at der oprindelig 
havde været Aal i Donau og i de 
andre Vande, der strømmer ud til 
Sortehavet, vilde de jo have været 
afskaarne fra at formere sig, efter
som de da maatte ud i Sortehavet 
og - lide Giftdøden. De ellers 
satdiskerige Sortehavsfloders Mangel 
paa Aal er saaIedes ogsaa et slaa-

ende Bevis paa. at Aalen ikke kan 
formere sig i Ferskvand. 

I de sonere "lal' har man imidler
tid indplantet Aaleyngel i Mængde 
i Donau, og Aalelle synes at trives 
udmærket; Illen formere sig vil 
de al drig kunne~ At· denne Ind
plantning, pall, Grund af de høje 
Aalepriser, alligt'vel kan betale sig, 
Cl' en anden Sag. Hvad det gælder 
om at stille sig klart, er, at vi her 
har et Eksempel paa Indplantning 
af Yngel, hvor Opdrætning og "Høst" 
af de udvoksne Individer er og 
maa være det eneste Formaal, fordi 
Ernæringsbeiinyelserne er gunsti
ge, medens Formeringsbetingelserne 
mangler. 

Dr. Schmidts Arbejde frister 
til Fremdragelse af endnu flere in
teressante Resultater og Slutninger, 
vedrørende Aalens Biologi. J eg skal 
dog indskrænke mig til blot at be
røre endnu et Forhold, der slaaende 
illustrerer, at Ferskvandsaalene yng
ler i og stammer fra .Havet, 
nt'mlig dere~ Aftagen i Mængde, jo 
længere man fjerner sig fra Havet 
og naar ind i Landet. Et Eksempel 
herpaa giver Dr. Schmidt ved de 
statistiske Oplysninger. han har sam
let saavel fra de Forenede Staters, 
som fra Canadas Aalefiskerier. Med 
tørre, meu meget talende Talrækker 
vises, i hvilken forbavsende Grad 
Aale-Tætheden aftager fra Havet 
indefter. 

For sidste Gang: Hvorfor skuldq 
dette være Tilfældet, hvis Aalen 
formerede sig i fersk Vand~? 

Stbrnma,summarwn: Dr. 
Schmidts nyeste V::ork om Aalens 
Biologi føjer sig som Led i en Kæde, 
til hans tidligere Arbejder, ~ og 
denne Kæde lægger sig kvælende 
om enhver Formodning om Aalens 
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Formering i fersk Vand og "il vel 
omsider en Gang sænke denne For

modning i Glemselens Hav. 
Skulde den her givne Skildring 

af Værket kunne bidrage blot det 
mindste dertil, er dets Formaal 
naaet. 

J. O. Bøving-Petersen. 

Kunstige Legepladser 
og kunstig Klækning. 

-0-

Ifølge AUg. F. Z. benyt11es i den 
nordamerikanske :\finocqua-Klække
anstalt. Wisconsin kunstige Lege
apparater for at faa det størst 
mulige Udbytte af Sortaborren (Gry
stes nigricltns) Leg. Disse Apparater 
eller Bakker layes af Portland-Ce
ment. i Forholdet en Del Cement 
blandet med to Dele Sand; de er 
firkantede med afrundede Hjørner 
og ca. GO cm. paa hH'r Side. Tyk
kelsen er vpd Randt'1J 8 em. og af
tager mod :\lidten til 2--;) em. I 
Centrum finde::; en Aabning llled et 
Gennemsnit !lf 21/2 ('nI. Bunden 

dækkcs først mcd et Lag Smaasten 
og groft Grus. Omkring deu ('('n
tmle Aabning an bringeR den~iter 

lf>-18 forRkelligt formede Stene, 
der er saa stOl'C Rom HCllseæg, 
udenom dem kOlllmer saa mindre 
Sten, der efterhaanden gaaI' over i 
Sand ved YderkantCIne. Alle 8te-
11ell<' maa meget omhyggeligt 
og saaledes. at der bliver Fald ind 
mod d('n centrale Aablling. Naar 
Apparatet bruges, lllkke~ Aabningell 
med en lille SteJl. :2 st æl'ke Hanke 
af Kobbertraad ful(htændiggør det 
Heh~. Hensigten med Apparatet er 
at byde 80rtaborren bedre Betin-

g·elser for Udklækningen af sine 
end den forefindes i Naturen, 
gøre det mugligt at iagttage 

under deres Udvikling eller 
endogsan selv dirigere Udklæknin
gen. 

I Naturen op~øger den gyde
færdige Sortaborre de Steder i Søen, 
hyor der findes mange store Sten, 
og pan disse afsætter den sine 

For at faa Aborren til at afsætte 
sine befrugtede Æg paa de ovenfor 
omtalte kunstige Legepladser, som 
Apparaterne forestiller, an bringes 
de i Damme, hvor Blll1den oyeralt 

er da'kket med fint Sand; Fisken 
vil da af sig sl'lv opsøge dem, og 
Hensigten at berede den beft-ugt.ede 
Hogn gunstige Betingelser fOl' deus 
U (lvikling t1l" dermed naaet, idet 

her ganske uvilkaarlig, paa 
Grund af Legepladsens Konstruktion, 
vil fordele sig paa en snadan Mande, 
at de alle stadig fanr frisk Vand. 

Man er imidlertid gaaet endnu 
et Skridt videre. Straks efter Gyd
ningeB hæfter Æggene temmelig· fflst 
til Rtellene; men eff er tre Dages 
Forløb lader de sig let løsne. Deraf 
benytter man sig til at overføre 
dem til et virkeligt Klækkeapparat, 
saa den yidel'e LdYikling kan fore

gafl under Kc'nil'ol. 
Fremgangsmaaden er følgende: 

Helo Celtlentbakken med Sten og 
løftes up af Dammen og an

bring'es hurtigst muligt j et Kar 
med Va1ld. ~Æggene løsnes derefter 
fra Stenene med en Fjer, og lIaar 
det er besørget, hæves og sænkes 
Bakken under VaIldet, til alle 
gene er skyllede gennem Aabningen 
i Centrum, hvorefter de paa sæd
vanlig .\Iaade anbringes i et Klække
apparat. 

Ved de nævnte Forsøg blev hvert 
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Appar.at belagt mea 3000 Æg. Vm1d
temperaturen var 12 o C. Efterat 

Yngelen "al' SlUPPCll af Æ:ggPIlP 
blev den i Apparat~·t, til dpll kunde 
æde. hYilket varede JO-u Dage; 
derefter udsattes den i Damme. 

Paa denne Maade udkla~kln'des i 
den første Klækkeperiode 50.000 
Stk. Yngel uden næYIleværdigt Tab. 

Om Suderavl. 
-o --

Efter i et A:u' forgæves at have 
forsøgt at faa nogle store Suder 
paa 5 a Il ,Pd. hYoraf der fandtes 
nogle her paa Godset, til at yngle. 
købte jeg for 3 Aar 8iden 2000 Stk. 
italienske Sættesuder af Hr. G. Do
maschke, iler yar ell Sommer 
og maalte fra 5 til 7 Cim. Disse, 
der alle troels den hnge Rejse an
kom levedygtig og ubeskadiget. blev 
første Sommer her alle udsatte i 
en ca. 3 Td. Land stor, næringsrig 
Dam. Ved Eftcraaret udfiskedes 
1600 Stk. paa fra 1:2 til 1 ~ Ctm .. 
ja, ganske enkelte havde opnaaet 
Størrelse af Portiollsfisk. 

De manglende 400 Stk. antages 
fortæret af Vand- og Blishøns, 
hvoraf der val' nogle i Dammen om 
SOlIlmeren, lige80lll der ved Dam
men fandtes en Haagekoloni paa ca. 
4000 Reder, saa det er ikke ude
lukket, at ogsaa Raagerne har fisket. 

Næste Sommer, albma deres 3die 
Sommer (2den Sommer her) blev 
alle 1 GOO udsat som Bibesætning 
blandt Hegnbnosættefisk i en Dam 
paa 20 Td. Ld. 

Hvad der under L dfiskllillgen det 
følgende Eftemar i høj Grad for
bavsede mig var, at mine italienske 

Suder delJne Sommer hanle ynglet; 
elen meste Yngel gik imidlertid -',abt, 
jeg haycle jo ikke inrlrettet mig her
p3n, Anlmjngen inlOllelll Udfisknings
kas~ells yar for stor, jeg indfallgedn 
kun.200 Stk. af de største. der 
nmalte fra 8 til tO Ctm. Vægten 
pna Slldeme val' for Hunnernes Ved
kommende. (der vokser strrrkere end 
Hannel'l1e) gennemsnitlig næppe 1/2 
Pd., Hanuerne Pd. og derunder. 
Tabet var 150 Stk.. der havde yeel 
Vintertid været en Odder i Dammen 
i nogle Dage. Opmuntret over ne
sultatet med den fremkomne Yngel 
overvintred.' hele Partiet i den 
Ilensigt at bruge dem som Yngle
tisk den kommendn SOlllmer og ud
satte saa i Foraal'E~t i salllme Dam 
:200 Stk. til og de 200 Stk. 
Stk. Sættesudel'. Ved den nu af-· 
sluttede LJdfiskning af denne Dam 
(den samme, hvor de havde været 
Aard forud) viste det sig - som 
yelltet - at de havde ynglet, og 11U 
knude ingen undslippe, jeg fik 2000 
Stk. af ShJrrel se fra 13 til 10 Ctm., 
hvad jeg betragter som ret godt, 
eftersom Regnbnerne jo har ædt en 
Del deraf. De 200 Sættesuder kom 
alle igen og var paa ca. 18 Ctm. 

Ite8tpartiet, 1400 Stk. blev i 1"01'

aaret udsat i en 30 Td. Land stor, 
flad Dam, der havde neret tørlagt 
om Vinteren. Denne Dam bliver 
ikke udtømt før i Marts, .men alle
rede i Forsommeren fonissede 
mig om, at der var megen Yngel, 
den vrimlede som gallske spæd oppe 
i det varme Vand, hvor del' var et 
snadant wlyldl'1' af smaa Dyr, at 
Snderynglen knn havde at llnhne 
Munden, saa var Føden der, hvor
for jeg yenter mig et smukt Resul
tat af Udfiskningen. 

Ikke alene dette, at den er saa 
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villig til at yngle, taler til den ita
lienske Suders Fordel, men ogsaa 
hele dens Form og Udseende er 
langt smukkere end vor almindelige 
Suder. En stor Del af dem er saa
ledes smukt gule under Bugen, og 
som Portionsfisk er den overordent
lig smuk af Form og passende fed. 

Ellested, den 6112 1909. 

Pr. Jensen. 

Stor Regnbueørred 
som .Markedsvare. 

-o-

Der hersker fra ældre Tid blandt 
vore Fiskerier en forkert Anskuelse 
om Betimeligheden af at opdrætte 
store Hegnbuer over 2 Pd. til Spise
fisk, og der blev i sin Tid endog 
fra fiskeriinteresseret Side skrevet 
en Bog, der stærkt tilraadede dette 
som særligt rentabelt. - Jeg har 
derfor ikke villet undlade at gøre 
bekendt, hvad en af Tysklands stør
ste Fiskeriimpol'iører i den Bran
che: F. Klevenhusen & Co., Bremen, 
skriver i disse Dage, altsaa nu i 
Fredningstiden for Havørred: 

"FOl" store Regnbueørreder bli
ver vor Afsætning stedse ringere, 
og det endda til Trods for stor 
Mangel paa Laksørred til visse 
Tider. Vi kan derfor kun stille 
Dem Salg i ringe Udsigt". 

Om herefter Salg overhovedet er 
opnaaeligt, vil det blive til smaa 
Priser. X. 

Fiskesport. 
-0-

III. 
(Fortsat). 

Fiskeri med Drivsnøre foregaar 
enten fra Land eller fra Baad. I 
begge Tilfælde benyttes dertil en 
lang 11ine, der absolut ikke kan 
kurre, og som forsynes med et stort, 
helst rødmalet Flod for selv i Bølge
gang at kunne observere det paa 
lang Afstand, og mange smaa Kork
perler fordelt langs hele Linen, for 

. at den ikke skal gaa til Bunds. 
Man lader Floddet drive med Vin

den henimod eller over Banker og 
beregner, at Agnfisken ikke helt kan 

'naa Bunden. 
Man staa1' sig ved til dette :Fi

skeri at benytte store Skaller og 
en ret stor tregrenet Krog, der an
bringes i Fiskens Rygfinne. 

Er der Bid, slaar man straks til 
og bjerger Fisken paa sædvanlig 
lVlaade. 

IV. 
Blinkfiskeri er ubetinget det Fi

skeri, der er lettest at udføre, idet 
den :Færdighed, hvormed Fiskeren 
skal være udstyret for at øve denne 
forøvrigt ret fornøjelige Beskæfti
gelse, indskrænker sig til et Mini
mum af Stedsans og et Par gode 
Arme til Roning. 

Herhjemme henregnes Blink i Al
mindelighed som hørende ind under 
Sport, det'imod ikke i England, hvor 
Sportsbegreberne er mere følsomme; 
og det vilde være ret utænkeligt, 
at en engelsk ITentlemanfisker skulde 
finde paa at drive et Fiskeri, hvor 
Personen spiller en saa absolut 
underordnet Rolle, som Tilfældet er 
her. 
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l"len selvom Blink er det laveste 
Trin paa Sportsstigen eller kun har 
meget lidt med Sport at gøre, kan 
det være rigtig morsomt og giver 
Anledning til en herlig Motion og 
ofte Lejlighed til at bjærge en Fisk. 

Dette Fiskeri kan ikke drives 
under smaa Forhold. Den første 
Betingelse er at have Adgang til 
en ret, fiskerig Indsø med en Del 
Dybde, og hvor Vegetationen ikke 
er for overvældende, da Blinkens 
Krpge ellers ustanselig vil faa fat 
i B'undgrøden og derved blive uvirk
somme. 

I mørkt Vand som det, der findes 
i lioser og Mergelgrave, er det 
haabløst at blinke, da Gedden og 
Aborren som bekendt i Reglen op
holder sig paa Bunden imellem Sten 
og Vandplanter, og saalede~ kun, 
hvis Blinken gaar lige forbi Næsen, 
vil faa øje paa den blinkende Agn. 

Dødvande giver sjældent U dbyUe; 
der skal helst være Krusning paa 
fladen, for at Baaden og Aareslagel1e 
ikke skal forskrække Fisken 00" , " 
selv smaa Bølger er ikke at for-
agte, hvis man da har Kræfter til 
at tumle Baaden. I sidstnævnte Til
fælde har jeg, særlig naar Solen 
samtidig har været fremme, baade 
fanget de fleste og største l'isk. 

Det gælder hovedsagelig om at 
kende Søen og vide, hvor Bankerne 
og de stølTe Grødebusketter fi::ldes, 
idet der helst bør blinkes over og 
udenom disse, hvor Fisken opholder 
sig, naar den ikke jager efter Smaa
fiskestimerne. 

(Sluttes). Jack. 

Blandede :Meddelelser. 
-0-

Indplantning af .-'iskeyn
gel. Landbrugsministeriet medde
ler, at der i Finansaaret ]909-]0 
til Indplantning af Fiskeyngel i 
salte og ferske Vande kan anvendes 
et Beløb af indtil 2f>,OOO Kr. af 
Statskassens Midler og at Ansøg
ninger om Tilskud, ledsagede af Op
lysninger om, hvilke Fiskearter der , ' 
ønskes indplanted(~, samt om, hvor 
stort et Bidrag, der vil blive ydet 

. af Andragerne selv, skal stiles og 
indsendes til Landbrugsministeriet 
og maa, for at kUllne komme i Be
tragtning, være indsendt in den ] 5. 
Januar 1910. 

* 
Skadedyr i ferske Vande. 

Kampen mod de Dyr, der ødelægger 
Ruser og Redskaber i de salte Vande 
er fol' Tiden i fuld Gang; man søger 
m ed alle Midler lit udfinde, hvilke 
disse Dyr er, og hvorledes man bedst 
skal komme dem til Livs. 

I vore ferske Vllnde er vi heldig
vis for en Del forskaanede for den 
Slags Fjender, men ganske fri er 
vi ikke. Spørgsmaalet bliver derfor 
ogsaa rejst tilos, og i Øjeblikket 
har Redaktionen fol' sig en Skrivelse 
fra Direktøren fol' Statens Biologi
ske Station, Dl'. phil. Johs. Petersen, 
hvori der spørges, om der i Fersk
vand findes Skadedyr, del' angriber 
Ruser og de i Ruserne fangede Fisk. 
I Saltvand er det særlig Sæler, Od
dere, Aalekrager, andre }<'ugle, Hajer 
etc., der ødelægger Ruserne. Dog 
el' man ikke altid klar over, hvilket 
Dyr, der i hvert enkelt Tilfælde har 
foraarsaget Ulykkerne. Doktoren 
ønsker derfor at samle Oplysninger 
ogsaa fra Ferskvandsfiskeriets Om-
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raade, for derigennem at drage 
Slutninger, der kan komme samtlige 
Fiskere til Gode. 

Da saadanne Oplysninger jo i 
første Række er til Xytte for Fersk
vandsfiskerne selv, skal jeg tillade 
mig at opfordre Alle, der nHtatte 
gidde inde med Erfaringer fra og 
Viden pau dette Omraade, om at 
bringe :\Jeddclelse derom her i Bla-
det. Red. 

>I< 

Tysklands Udenrigshandel 
med I'isk. I HJ08 imiførte Tysk
land for 98,544,000 Mk. Fisk og 
Fiskeriprodukter. Eksporten opgives 
til en Værdi af 10,570,000 Mk. 

I disse Summer indgik Ferskvands
fisk med en Import af 12,403,000 
Mk. og en Eksport af 2,723,000 Mk. 
(Allg. Fisch. Zeit.). 

t"'iskeretter. (Efter "Fiskeri
bladet"). 

Parceret Gedde. Hertil anyendes 
en middelstor Gedde. Den splittes 
i Bugen, og Rygbenet udskæres med 
en Kniv; Hoyed og Hale bibeholdes. 
Den guides indyendig med Salt og 
overstryges med et Lag Fiskefars, 
hVJrefter Bugen sys sammen. Naar 
Gedden sb! koges, sammenbindes 
Hoved og Hale med Sejlgarn, der 
stikkes igennem med en Naal. og 
Fisken ligger sammenbøjet ved Ser
veringen. Den sættes ovor i koldt 
Vand og bor koges, indtil Finnerne 
begynder at løsnes. Ved Serveringen 
trækkes Traaden ud, og Fisken pyn
tes med Persille og garnørcs med 
smaa, kogte Kartofler. Som Sauce 
kan serveres enten smeltet Smør 
med reven I'eberr\)d, hollandsk Sauce 
eller Champignon sauce. 

Stegt Gedde. Den kan steges hel 
eller opskaaren, men i sidste Til-

fælde udtages Rygbenet. Skindet 
fIaas af, efter at man har skaaret 
et Tversnit over Nakken. N aar 
Gedden er godt afvadsket, spækkes 
den tæt med fine, ferske Spækstrim
ler og sættes ind i den "arme Ovn. 
Den bør under Steg'ningen hyppig 
overhældes med en god Sky, da 
den ellers let hlivel' tør. N aar den 
er stegt, sies Skyen fra, sknmmes 
og jævnes med Kartoffelmel, udrørt 
i Sherry. Saucen tillaves yderligere 
med Paprika og Chutney, som er 
meget pikant til stegt Fisk. østers
eller Hummersauce kan ogsaa an
vendes. 

Fiskemarked et. 
-0-

AaI 
Laks 
Gedde 
Abol'l'e 
Kl'ebs 

København, 11.~18. Decbr. 

35-80 Øre pr. Pd. 
100-150 
40-65 
20-25 

350-i50 - pI'. 100 St. 

Berlin, 13.--18. Decbr. 

(O fll ciel MarkedslJeretning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstOl'e 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, stOl'e 
AaI, mellemstore 
AaI, sl11aa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

Pf. pl'. Pd. 

50--70-92 
71-72--97 

85-104-111 
102 

92-96 
37-42 
30--34 

108 

8789 
67-76-89 

86-87 

lspakkede Fisk: 
Pf. pr. Pd. 

Ørred fisk, s'maa 103 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 

125-158 
72-75 

38-61-57 
56 
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Gedde, mellemstore 
Aul, store 
Aul, mellemstore 
Aul, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pr. pr. Pd. 

60 

92-fJO-99 
69-76-68 

35-55-64-68 

Humbol'g, 18. Decol'. 

I S P al,k e de Fisk. 

Laks 
Laksøl'red, store 
Laksørred, smaa 
Aul 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Pf. pJ" Pd. 
155-305-280 
108-241-~30() 

68-140-100 
99~~·109-~ 112 
50-52-5:3 
45-61-69 
50-37-41'\ 
50-25-22 

Annoncer. 
--0-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lundel'skov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder pl'ima øjneæg. 'l-n::el 
og Sættefisk af Bæl,-. Kilde
og RegnbueØl'l'ed samt Sætte
tisk af n:al'per og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernhanestation mod Kon-
tant. .J. C. Ch'J'istensen. 

dB. ~r6scB'B 
hnport af Fiskenet, 

-- I{orsør. :.::=:=

leverer alle Fiskeredskaber j fulel 
monteret Stund, S0lll: Alle Slag;; Ru~ 
ser og Vaad, Ketcher, Ørredgarn, 
Krogliner, Kroge, Kork og Cate
chu. Bly, Sten og Kæde til Synk. 

Sam t alle andre Artikler 
til Fiskeribrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jernbanestation mod Kontant. 

cff(artitt "'iS/Ben, 
Prcllerida. 

!il""'" 'l'eJefon 1\'1'. 114, ~ 

c10liann von eifzen, 
edsl.'Q1'cn Fiskeauldional'iu.'5, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 
anbefaler ~ig ti) Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands~ saavel som Damfiske. 

Stol'e Basinel' 1'01' levende .'isk • 
.Ternbaneforsendelser adresseres til: Altona, 

Telegr.-Adr.: I<'iscbeitzen. Telefon: A.mt l, 1\'1',8101, 
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Et Parti itaUenske 

fl/nalesuder, 
garanteret med Rogn, er til Salg 
ved Henvendelse til 

Fr. Jensen. Ellested. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. Domase hke. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Il'orellenhandel. 

$0110 

~usf}oldnings sRole. 
Knrsus fra ~faj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eline Eriksen. 

øjneæg. Yngel og Sættefisk 
uf ø r r e d~ Sættefisk 

af Karper 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. 

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

vandsfiskeriforening". Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksem. 
plar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

••••••••••• «.« ................................................................. ,den ..................................................... 191 

Navn: ............................................................................. Stilling: ............................. . 

Postadresse:........................ ...................... ............... . 
• 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. 
Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Kontor: Dr. Hoffmeyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Ribe. 

Statskonsulent, Magister Chr. Loftiu.:, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler o.: Deddt>lelst>r er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
hør 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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Smaasøer 
og Mergelgrave. 

-0-

Medens jeg for store Søers Ved
kommende tilraadede Fisker!ejerne 
at anskaffe en eller flere Motorbaade 
til Udfiskningen, vil jeg anbefale 
Ejerne eller Forpagterne af mindre 
Søer at slaa sig sammen om An
skaffelsen af en passende Motor
baad, akkurat paa samme Maade 
som det nu i stor Maalestok finder 
Sted blandt Landmændene med 
Damptærskeværker. Vel ved jeg, at 
mange af den Slags Søer er saa 

. tilgroede, at denne Art Fiskeri ikke 
kan lade sig udføre; der maa man 
selvfølgelig benytte de fra Fædrene 

. nedarvede Fiskemaadel'. men for de 
fleste Smaasøers Vedkommende vil 
der findes dybe, aabne Steder, hvor 
Skovlvaadet kan arbejde, og det er 
netop der. Fisken staar ved Vinter
tid. 

Jeg kan forsikre om, at det er 
den eneste Maade, hvorpaa De kan 
faa nogen Glæde af deres Fiskeri. 
Selvom De trækker med de største 
Vaa d eller besætter Søerne tæt 
me<1 Ruser, vil De blandt andet 
aldrig kunne komme deres Brasen
bestand rigtig til Livs, og heller ikke 
nogensinde faa nogen virkelig Ide 
om, hvad deres Søer indeholder af 
Fisk. 

* * * 
Hvad Driften af vore ganske smaa 

Vandarealer - vore Tusinder af 
Mergelgrave - angaar, da vil jeg 
anbefale, at en Egn slaar sig sam
men om at anskaffe en almindelig 
Vindmotor med Pumpe og to Tomme 
Rør til Opsugningen. 

Det hele anbringes paa et dertil 
indrettet Lad paa en gammel, stiv. 
Vogn, hvorefter det forankres ved 
den Mergelgrav, der ønskes tømt, 
Møllen klarer da Resten. Naar 
Graven er tømt og udfisket, flyttes 
til den næste, og efterhaanden som 
de igen fyldes, hvad der jo sjældent 
varer ret længe, udsættes en 20-30 
Stk. Karper og nogle Suder i hver 
Grav; disse faar saa Lov til at 
vokse i .Fred i 3-4 Aar, til de er 
passende store, hvorpaa Eksperi
mentet gentages. 
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At denne Fremgangsmaade de 
aller fleste Steder vil kunne iværk
sættes er utvivlsomt, og mangen 
Landbruger vil derigennem paR en 
let og bekvem Maadc bli\'8 i Stand 
til at sætte en baade billig og delikat 
Ret Fisk paa sit Bord, samtidig med 
at mangfoldige Vandul'ealer. som nu 
henligger til ingen Verdens Nytte, 
derved fremtidig vil kmme give et 
Plus til yort Lands Økonomi. 

DeL jeg derfor yil med denne og 
mine tidligere Artikler. er - det 
tilstaar jeg -~ en fuldstændig Re
yolution paa vort Søfiskeris Om
raade; men uden en saadan naRr vi 
heller aldrig til en virkelig' rationel 
Behandling af vort Vandbrug. For
søget bør i alle Tilfælde gøres, og 
rimeligt var det, om Staten traadte 
hjælllende til, for at. ilian tilfulde 
kunde faa godtgjordt, om det ikke 
et· Vejen, vi skal frem ad. For det 
private Initiati\' er der Grænser, som 
det ikke alene magter at oyerskride; 
men her, hvor det drejer sig om 
en saa betydelig National-Sag som 
hele vort Ferskvandsfiskeri, der hid
til saa godt som intet Udbytte har 
givet, hvad de aarlige Beretninger 
tilfulde godtgør, skulde lllan synes, 
at det var en ganske selvfølgelig 
Ting. 

At Fiskeriejerne for deres Part 
tillige hurtigst mulig maa række 
hinanden Haanden til Dannelsen af 
Regulativer, del' jo er en Hoved
betingeise for al planmæssig Drift; 
maa jeg indskyde, som en Sag af 
ligesaa stor Vigtighed.' 

Til Slutning kun dette: Vor Pro
duktion af Smør og Æg har rimelig
vis snart naaet KuJminationspunktet, 
hvis vi da ikke vil prøve paa at 
forcere den ad kunstig Vej, hvad 
dog næpp~ bliver reutabelt: Vor 

Svineproduktion er paa Grund af 
SædpriserLle underkastet saa mange 
Svingninger, at den de fleste Aar 
intet Overskud giver. Endelig kan 
man ikke forvente, at Danmarks 
Saltvandsfiskeri skal formaa at bringe 
stort flere Penge til Landet, end det 
i Øjeblikkot gør, dertil er Konkur
rencen for stærk, og de os omlig
gende Have er langtfra uudtømme
lige, naar Nutidens Fiskemaadel' 
tages med i Betragtning. Hva(! er 
derfor rimeligere, end at del' slaas 
til Lyd for vort forsømte Fersk
vandsfiskeri, i en Tid, hvor Staten 
og Samfundet mere end nogen Sinde 
har Grund til at søge alle Hjælpe
kilder udnyttede, og derfor maa ar
bejde hen tiL at hver OMeter dansk 
Land og Vand saavidt mulig gør 
sin Skyldighed. Red. 

Om Fiskeri-Regulativer 
og 

Vedtægter for vore Vandløb 
og Fjorde. 

(»Dansk Fiskeritidend,''')' 

-o-

l "Fiskeritidende" Nr. 47 og 48 
er optaget en Artikel efter "Fersk
vandsfiskeribladet" , underskrevet: 
En FiskeriillteressenL 

Lad mig straks sige, at naar den 
ærede Fiskeriinteressent i sin Ar
tikel sIaar til Lyd for ensartede' 
Bestemmelser for ,:ore Fjorde og 
Ferskvande, - saaledes, at naar del' 
i en Fjord oprettes en Vedtægt, hvis 
særlige Formaal det er at øge og 

fremme et }'iskeri af en bestemt 
Art Fisk, hør disse Bestemmelser 
ogsaa være gældende for de ferske 
Vande. der har deres Udløb i samme 
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Fjorll, - saa har det min fulde 
Sympati. 

N aar Fiskeriforeningerne og fisker
venlige Mand rundt om ROFlkilde
fjOl'd for Tiden har samlet sig for, 
dels ad privat og dels ad anden Vej, 
at faa samlet Midler til Anskaffelse 
og TIdsætteise af Ørredyngel i Ros
kildefjord, og i den Anledning har 
udal'llejdet en Vedtægt, som Fiskeri
loven fordrer for at kunne faa Del 
i de Midler, SOIll er bevilget af 
Rigsdagen til det Øjemed, og Fiskerne 
i den Vedtægt gerne vilde give 
Ørreden en noget større Fredning 
end Fiskel'i]oyen foreshi vel', Raa 
har man maattet opgive det, fordi 
en saadan Fredning kun gjaldt for 
Fjorden og ikke for de ferske Van
de, som har deres Udløb deri. Man 
mente nemlig, at naar Fiskerne og 
dem venligsindede Mænd bekoster 
Anskaffelsen og l:dsættelsell i Fjor
den af Ørf{~dynge], saa maatte de 
Regler og den Fredning, som de be
stemte for den Art Fisk, ogsaa gælde 
for de ferske Vande, hvis Udløb er 
i Roskildefjord. Men saal(~des er 
det jo ikke, og jeg tror ikke, det 
kan naaes uden ved en Ændring eller 
Tilføjelse til Fiskeriloven. 

Hertil er jeg og den ærede Ind
sender enige. Noget andet er det 
naar han menet·, at man ud for hvert 
Ferskvandsudløb skulde atsætte et 
større Stykke Fiskevand, som skulde 
være fredet for alt Fiskeri. Det 
gaar ikke, og det vilde heller ikke 
fremme f. Eks. Ørredbestanden. Ør
redens Vej fra og til de ferske Van
de blev ingenlunde fri dened. Sej, 
mange og mægtige Fjender vilde 
netop i det for Fiskeri fredede Vand
areal lure paa Ørreden for at nappe 
den. Et saadant fredet Vand vilde 
nemlig blive et sandt Eldorado for 

samtlige Arter af Fjordenes og Søer
Iles Skaded.Y1' og en udmærket Ud
klækningMllstidt for Ulke, Korsfisk, 
Hundestejler' o. fl. a., hvorfra baade 
Fjordene og Vandløbene kunde sup
pleres til ubodelig Skade for For
meringen og Trivsel af disse Vandes 
Nyttefisk. Det viide gøre den pris
val.rdige Kamp, der i den sidste Tid 
er rejst mod Skadedyrene, menings
løs. Erfaringen har vist, at før 
man faar udryddet alle Skadedyr af 
Damme, bliver de smaa udklækkede 
Nyttcfisk kun til Føde for disse. 

Den eneste fornuftige og gennem
førlige ~faade at faa ord.net Sagen 
paa er, foruden den allerede nævnte, 
at sætte i\balet paa den Fisk, der 
hliver Tale om, saa stort, at den 
bliver en god, helst den beaste Han
delsvan', med stræng Overholdelse 
af, at ingen Undermaalsfisk ødelæg
ges, og en passende Fredning af 
Fisk i visse Maaneder, f. Eks. fuld
stændig Fredning af Ørred fra lsie 
November til1ste Februar - og 
ellers en radikalt ført Krig mod 
Havets, Fjordenes og Søernes Skade
dyr; thi disse gør sikkert mere 
Skade paa vore Nyttefigk end alt 
Fiskeri, 

Fisker Cher. Ludvigsen. 

.. eø.æeCl'aeoeeee 
J7lverfer 

l !lYledlems6Iadel! 
Prisen for Annoncer er,' 

l Gang 15 Øre pr, l-sp. PetittinJe, 
3 12-
6 10 

L8 8 
24 5-
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Bøving, Nlagister, Redaktør, GL Kongevej 157, KøbenhavIi f. 
Peter, Fiskeriforpagter, GamsL Vejen. 

Ponlsen, A, Overklitfoged, Lemvig. 
Brdr. C. & P., Vejle. 
Ferdinand, :'Iløller, Holstebro, 
Maskinmester, Silkeborg Papirfabrik. 

Pontoppidan, H., Grosserer, Xeueburg 6, Hamburg. 
Paaskesen, Landmand, VesterøJbygaard, Struer. 
Rambusch, Oberstløjtnant, Landstingsmand, København. 
Rasmussen, Forpagter, Tollerup, Korinth. 

Hans, Skaarup, Skovmølle, Skaarup. 
Lars, Nlosegaard, Glamsbjerg. 
A., Inspektør. 
M. P., Gaardejer, Foldby pr. Hinnerup. 

Rencke, I., Fiskemester, Gissenfeldt pr. Haslev. 
Ringkøbing Amtsraad, Ringkøbing. 
Rønnenkamp, Howd{'n, Kammerherre, Hofjægermester, Næsbyholm, Sorø. 
Rieffestahl, Harding R., Godsejer, Urup pr. Stenbjerg. 
Saltbækvig Andelsselskab, Løngangsstr., København. 
Schmidt, P., Vejassistpnt, Aalykke pr. Holsted. 

H. P., HWlmund, Holsted. 
Nikolaj, Møller, Kolding. 
Chr., Købmand, Kolding. 
Th., Købmand, Varde. 

Schmidth, T., Landlyst, Daugaard. 
Schoug, Eugen, Overretssagfører, Hurup. 
Schrøder, Tømrermester, Hobro. 
Schested-Jull, Hofjægermester, Stamhush., Ravnholt, Ellested. 
Splid, Fiskemester, Poulholm pr. Blære. 
Skauenborg, D., Guardejer, Alken. 
Skoyby, Holger, GI. Kongevej 152, København V. 
Steenstrllp, J., Gaardejer, Bergnæsdal, Ærøskøbing. 
Skjoldborg, Johan, Dynæs pr .. Laven. 
Sørensen, .J., Forpagter, Ny Mølle pr. Ringkøbing. 

V., Proprietær, Bramminge Hovedgaard . 
. I. Chr., Fiskerifoged, Bramminge. 
M" Sagfører, Odense. 
Niels, Gaardejer, Vesterkjær, Hinnerup. 

Søegaard, Th., Oberstløjtnant, Viborg. 
Sylvest, Gresed Mølle pr. Frederikssund. 
Tauberg, Kr., Ptoprietær, Kloster Mølle, Lemvig. 
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Thomsen, Søren, Gaardejer, Spjcrup pr. Egtved. 
Th., Propriet.ær, Skærup pr. Rør'kop. 
G.Walthen, Bestyrer, Terp Mølle pr. Mundelstrup. 

Thorup, Otto, Lærer, Ibnders. 
TherkiJdsen, N., Gaardejer, Risbjerg, Brande. 
Thygesen, Jes, Proprietær. eand. jur., Lykkesgaard, Kolding. 
Thuesen, Niels, Fiskenejer, LÆnderskov. 
Troelsen, Troels, Fiskemester, Frøjk, Holstebro. 

N., Pederslyst, Arnborg pr. Herning. 
Uth, Jens, Gaardejer, Rødbæksgaard, Kolding. 
Utzon, 11. L., N et & Garnfabrik, København F. 
Voigt, Tømmerhandler, Varde. 
Wanning, C. E., Kl. Kollektør, Kolding. 
Wallenius, J. N., Helsing'fors, Finland. 
Winther, J., Proprietær, Talsimp pr. Tvingstrup. 
Willemoes, C., Fabrikant, Lemvig. 
'\Vinge, Overførstel', Kragelund pr. Hammel. 
Willumsen, Forpagtel" Anhof pl'. 0xendrup. 
Wulff-Stamer, Inspektør, Villestrup, Arden. 
Yde, Niels, Gaardejer, Lam 0stergaard, Randers. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse . 
. Bie, I. A., cand. polyt., Bryggeri(ljer, Hobro, (Formand). 
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Lauddsen, Joh., Nationalbankd., Landstingsmand, Kbhvn., (Næstformand). 
Nors, JuL, Sagfører, Ribe, (Kasserer). , 
Christiansen, A., Direktør, Jedsted pr. Grestedbro. 
Fensmark, G., Proprietær, Søholt pr. Tirstrup. 
BrUning-Hansen, Godsejer, LøgisIIlose pr. Haarby. 
Hoffmeyer, C., Dr. phil., Fiskeriforpagter, Sorø. 
Kristensen, N., Gaal'dejer, Prøvegaarden, Fakse. 
Lysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
Nielsen, Morten, Murermester, Kolding. 
Petersen, N. P., Speditør, Vamdrup. 
Pedersen, N., Fisker, Brahetrolleborg, Korinth. 
Rambusch, Oberstløjtnant, Landstingsmand, København. 

; Wulff-Stamer, Godsinspektør, VilJestrup, Arden. 
i Sørensen, J. Chr., Fiskerifogetl, Bramminge. 
t: 
r 
~. 

Alle Oplysninger om eventuelle Fejl i Medlemsfortegnelsen modtages 
med Tak af Redaktionen. 
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Forskelligt, 
(»D. Fiskerit.« efter »)folor-Bl.«. 

~o~ 

Ved De. at --! 

r sidste Numer af "Tidsskrift for 
Industri" findes følgende interessante 
Oplysninger af Dr. E. 11fackepmng. 

Adskilligt er unægtelig overraskende 
- til Eks. at hver Dag begaar en 
Mand Selvmord og hver tredje Dag 
en K vinde. At der hvert Sekund 
udrandrer et 1\lenneske fra Europa 
til Amerika er ligeledes forbavsende. 
Forøuigt giver samtlige Oplysninger. 
der ikke er al1døt end koneeetreret 
Statistik. rigt Stof til Eftertanke. 

Hvert 7 de ~linut fødes der et Barn 
i Danmark. 

Hvert Kvarter dør et Menneske i 
Danmark. 

Hver halve Time stiftes et Ægte
skab. 

Hver Dag finder :2 Skilsmisser Sted. 
Hv(;r Time udvandrer et Menne

ske fra Danmark til Amerika. 
Hver Dag faar 3 Mennesker Tyfus. 
Hver Time faRT et Menneske Difte

ritis eller Skarlagensfeher. 
Hyer Dag begaar en )fand Selv-

mord, hver tredje en K vinde. 
Hver Dag bliver 2 Mennesker 

dræbt ved et Ulykkestilfælde. 
Hyer Time sejler 10 Skibe fra en 

dausk Havn til en anden daIlSk 
Havn. 

Hver Time afsejler 4 Skibe fra 
Danmark til Udlandet. 

Hvert Sekund sender vi for 2;) 
Kr. Varer til Udlandet og modtager 
for 20 Kr. 

Hver Time udfører vi 3 Heste og 
12 Køer. 

Hvert Sekund udfører Ph Pd. 
Kød, 5 Pd. Flæsk, 11/2 Fisk. 5 Pd. 
Smør og 12 Stk. Æg. 

Hvert Sekund indfører vi 3/4 Pd. 
Kaffe, Jl/2 Pd. Sukker, Pd. To
bak, Pd. Bomuld og Bh Pd. Pa
pir. 

Hvert Sekund betaler vi 11/4 Kr. 
i Told. 

Hvert Sekund tjener samtlige dan
ske Statsborgere 30 Kr. 

Hvert Sekund forbruges 13/ 4 Pd. 
Margarine, 5 Pd. Sukker, 3 Pt. Pe
troleum og 150 Pd. Kul. 

Hvert Minut forbruges 4 Potter 
Vin, '20 Pd. Kaffe, '2 Pd. The og 35 
Pd. ltis. 

Hvert Sekund giver den danske 
Stat 3 Kr. ud, deraf 60 Øre til Mili
tærv:;:;sen og 40 Øre til Forrentning 
af Gæld. 

Hvert Sekund indsættes 16 Kr. i 
de danske Sparekasser. 

Hvert Minut betales 44 Kr. i Præ
mie til Livsforsikring. 

Hver Dag 12 Landejen-
domme. 

Hvert Sekund fiskes for 35 
øre. 

Hver Dag udstedes 3 Patenter. 
Hvert Sekund produceres og drik

kes l Pot Brændevin. 3 Potter 
Bajerskøl og 5 Potter Hvidtøl. 

Hyert Sekund afsendes 5 Breve 
og 4 Tryksager. 

Hvert Minut afsendes 7 Postan
visninger og 4 Postopkræyninger. 

Hvert Minut afsendes og ankom
mer et Telegram. 

Hvert Sekund føres [) Telefonsam
taler. 

. Hver 3dje Time udkommer en Bog 
og 12 Pjecer. 

Hvert Sekund købes for 45 Øre 
FrimærkBr. 

Hver anden Dag strander et Skib 
paa en dansk Kyst. 

Iher anden Dag redder vort Red
ningsvæsen et Menneske. 
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Hvert Minut pantsættes for 13 Kr. 
Hvert Minut brændes der for 20 

Kroner. 
Hver 4. Dag udbryder en Strejke. 
Hver Dag indtræffer en Fallit. 
Hver Dag' foretager Fogeden iOO 

Udpantninger. 
Verdenshjulet :murrer endnu hur

tigere rundt: 
Hvert Sekund fødes "her paa Jor

den to Dørn. 
Hvert Sekund dør der her paa .Tor

den et Menneske. 
Hvert andet Sekund indstiftel'l et 

Ægteskab. 
Hvert Sekund udvandrer et Men

neske fra Europa til Amel'ika, 
Hvert Sekund giver de europæiske 

Regeringer ialt 1000 Kr. ud, hvoraf 
250 Kr. til Militærvæsenet. 

Hvert Sekund produceres for 40 
Kr. Guld og for [) Kr. Sølv. 

Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

PI', pr. Pd. 

89-94 
76.--86 
80-93 

lspakkc(lc Fisk: 

0rredfisk, smaa 
Hai'ørrcd 
Laks, store 
Laks, smaa 
AbolTe 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
AnI, mellemstore 
AnI, usorteret 
Karper 
Bnlscn 

pr. pl'. pil. 
100 
135 
196 

,10 61-57 
36-64 

66 

37-63 
27--46-34 

li a III b O l' g, R •. Iallllar. 

Jspakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, Slllaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 

pr. pl'. Pd. 

201-375 
169 

Statskonslllent, Magister C. Løftin~, Brnsen 
Lykkeshohnsalh> 3 A, København. 

81-113-90 
67-69-78-85 

58-75 
70-75-72-·79 

45-36·-46 
58-59-33 

Fiskemarkedet. 
~o-

Aul 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

Køhen havn (GI. Strand), 8. ,Januar 

40-75 Øre pr. Pd. 
100-150 
40---70 
20--30 

400-450 pr. 100 St. 

B el'l i n, ·8~ .Januar. 

(Officiel Markedsberetlling). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aai, smaa 

Pl'. pr. Pd. 

56-75 
90-84-92 

127-120 
117-129 

50-42-50 

Annoncer. 
~o

Et kort 

Husholdningskursus 
for unge Piger afholdes i Januar og 
Februar paa "Al1ke1'hus" /Jed Sorø. 

:'\ ærmel'e Oplysninger gives. 
lJIa~dalene I.anridsen. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.undet'skov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn2'el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
PortioIlsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 
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Portionsørred, øjneæg. Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d ~ Sættefisk 

større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 

af Karper og Snder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsflsk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

købes og afhentes med Specialvogn 
. paa nærmeste Jernhanestati"on. 

Kontant Betaling. 

G. )) o m a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S ælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Lehrterstrasse 18-19. Fiskeriet i Vamdrup. 
Telegr.-Adr.: I<'orellenhandel. Telefon ·Nr. 26. 

Til Salg 
paa Grund af Sygdom. 

Hjortkjær Fiskeri 
er beliggende 11/~ Mil fra Bramminge og 
1/4 Mil fra en kommende Jernbanestation 
paa den midtjydske Grindsted-Bramminge 
Bane. 

Fiskeriet har Vand i Masse, mange 
Gange mere end nødvendig. Fiskeriet er 
fuld besat af Ørred og Karper. 

Anlæget har i sin Tid kostet ca. 
30,000 Kroner. 

Overtagelsen kan ske straks. . .... _, 
Nærmere Oplysninger erholdes ved at 

henvende 8ig til 

Direktør Ebbesen 
i Esbjerg. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 

t 
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En Anmodning 
fra 

Universitetets 
Ferskvands-biologiske 

Laboratorium. 
-0-

Skønt I<'røer, Skruptudser ogSala
mand re er velkendte Dyr, er der 
dog endnu Punkter i deres Leve
vis, hvorom man stadig kun er df,ar
lig underrettet. Jeg har i et Par 
Aar bestræbt mig for at samle Ma
teriale til Belysning af Maaden, 
hvorpaa de overvintrer. Under
søgelsen er for saa vidt vanskelig, 
som den helst kræver en Tømning 
og Udmudring af de Damme, i hvis 
Bund Dyrene er gaaet i Vinter
kvarter. 

Da de i de senere Aa1" med Fi
skeriformaal for øje anlagte Dam
kulturer medfører, at et stort Antal 
Fiskedamme i Efteraaret eller i det 

tidlig'e Foraar tørlægges og til Dels 
opll1udres, har jeg tænkt mig den 
Mulighed, at de, der havde med 
dissp, Arbejder at gøre, enten ved 
Tømningen eller Opmudringen stødte 
paa Frøer eller Salamandre. Det 
er endvidere fra flere Landmænd 
blevet mig meddelt, at Drænrørene 
benyttes som Overvintringssteder 
for Frøer og 'l'udser, og at disse 
ved at tilstoppe Rørene bliver en 
virkelig Plage. 

Enhver, der paa de her nævnte 
Omraader maatte sidde inde med 
Oplysning'~r eller-Erfaringer, vilde 
gøre mig en stor Tjeneste, hvis de 
vilde meddele mig disse. Gans~e 

særlig vilde Tilsendelse af en Dej 
af de udgravede Dyr være kærkom
men; alle med Forsendelsen for
bundne Udgifter vil, om ønskes, 
blive refunderede. 

For de, der maatte interessere sig 
nærmere for Sagen, tillader jeg mig 
yderligere at oplyse, at det ganske 
særlig drejer sig om at faa at vide, 
om vore Frøer, Skruptudser og 
Salamandre her i Landet delvis 
overvintrer som Larver (Haletudser 
eller Salamandre med store, røde 
Gællebuske) Snarest turde dette 
gælde for den store grønne Frø 
eller Vandfrøen (Rana esculenta). 
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Endvidere ønskes det oplyst, hvor 
de ganske unge, fuldt udviklede Dyr 
overvintrer. Oplys'ninger herom er 
især velkomne; ganske særlig til
sendt Materiale. 

Tilsendes der mig særlig inter
essante Meddelser, vil jeg, hvis jeg 

kan, gærne selv komme til Stede. 
En hvilken som helst tilsendt Op
lysning modtager jeg med største 
Tak. 

Dr. a. lVescnberg-Lund, 
Slotsgade, Hillerød. 

\Ferskvandsaalenes Forekolnst paa Atlanterhavets 
Kyster og øer. 

-o 

Med Forfatterens velvillige Til
ladelse gengives her, i fonnidsket 
Maalestok, den Del af Dr. Sehmidts 

AFRICA 

Kort, der særlig tydelig illustrerer 
de e111'opæiske og amerikanske Fersk
vandsaals Udbredelse. 
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Det vil huskes, at Dr. Schmidt 
paaviste forskellige Ejendolllmelig
heder ved d'~llne, som vilde være 
urorklarlige ud rra Troen paa Aalens 
:Formering i fersk Vand særlig 
den pludselige Standsning mod Syd, 
nær ved fiskerige Floder, og Fore
komsten paa smaa, vandfattige Oce
anøer, hvor der er faa eller ingen 
];'erskvandsflsk. Ligeledes vil det 
erindres, at disse I~.iendolllmeligheder 
netop udmærket godt lader sig rorene 
med, hvad vi ved om Havstrømnill
gerne, og hvad nyere Forskere, 
fremfor alle Dr. Schmidt hilr ud
fundet som nød,'endige Bptingelser 
for vore FerskvandsaaJs Forplant
ning, nemlig høj Saltholdighed og 
en Temperatur ar mindst 7 () C. paa 
1000 Meters Dybde. 

De tykt optrukne (ikke skraverede) 
Kystlinjer og Øer viser, hvor AaIene 
forekommer i Ferskvandene, og man 
vil bemærke, hvorledes Udbredelsens 
Standsning mod Syd svarer til de 
lavere Temperaturer i 1000 Meters 
Dybde (angivne ved Tallene). 

De mange smaa runde Pletter ud
for Europas Kyst angiver de Steder, 
hvor Dr. Schmidt har fundet Lar
verne af den europæiske Fersk
vandsaal ~~tltsaa d~nnes Yngle
pladser. Tre tilsvarende smaa Pletter 
mellem Nordamerikas Kyst og Ber
mudasøerne viser, hvor amerikanske 
Forskere har fundet den nærhe
slægtede amerikanske Aalearls Lar
ver. 

Det vil af Temperatwrkwrveme i 
1000 Meters Dybde (de fuldt op
trukne Linjer i Havet) ses,at Aale
nes Udaredelse svarer ganske nøje 
til de af Dr. Schmidt opstillede Be
tingelser for Forplantningen. Naar 
f. Eks. de capverdiske Øer i l\Iod
:sætningtil ·de nordligere øgrupper 

ingen Aal har, eller naar det 
samme gælder Brasiliens og det tro
piske Afrikas- flod- og fiskerige Egne, 
skønt f. Eks. det tropiske Guyana 
har Aal, saa rorstaar vi nu, at 
det er, fordi Dybvandet ud for de 
aalemanglende Øer og Kyster er 
for kold, og fordi Havstrømningerne 
der ikke begunstiger de omdrivende, 
pelagiske levende Aalelarvers Ud
bredelse mod Syd i samme Grad, 
som de begunstiger deres Udbredelse 
mod Nord langs Amerikas og Nor~ 
ges Kyster, eller ind til østersø
landene. 

Sammenlign forøvrig Kortet med 
Artiklerne om Ferskvandsaalenes 
Udbredelse i dette Blads NL 24 for 
1909 og Nr. 1 for 1910. 

* * 
Ovenstaaende Resume af Dr, 

Schmidts interessante Undersøgelser 
om Ferskvandtmalenes Forekomst, 
skylde8 Magister Bøving· Petersen, 
Forfatteren af de to roregaaende 
Artikler om samme Emne her i 
Bladet. 

Redaktionen bt'nytter herved Lej
ligheden til at bringe Magisteren 
sin bedste Tak, ror den klare og 
fortræffelig orienterende Oversigt, 
Artiklerne giver til Belysning af 
det vanskelige og i tidligere Tider 
i saa megen Dunkelthed indhyller 
Aalesporgsmaalet. Red. 

Om Leveren bos Salmoniderne" 
(AUg. Fisch.-Zeit.) 

~o~ 

:For ganske nylig har den kgl. 
bayriske l!',orsøgsstation for Fiskeri 
udgivet ,en Beretning om en Række 



Ferskvandsfiskeribladet 

\'nd(~l'søgt'lsel' af Lf'\'ercn ho"nsse 

.\l't(~1' af Oned1iRk, tOl'etagn af Ih 
rndvolde, Z\aHl" SYlllptomet llcrfor 

;;na of"/;(· forekolllmer i DmJlknlturt'rne 

:\lul'inllllE' Plehn. Da dis,;p Cn<1er- Kkddes (let enten ()y e !'fod 1'1 lig- eller 

formlen dc're" \idellSknlJe
lig(' Iktydllil)~' ti. har prnktisk 
Interes"e f"l' Fis!u''\y]PI"('. sbd jeg 
forsøge nt optl·wkk,; Ho\(·dpunkterne 
fol' Bladets La'Ncn'. 

Aan:agell til \Jlldl·I'SØg·el~(,I'I](' 

skyldtes Pl!· L(,\~(,I'"n.\d(lI)1. d(~1' ofte 

cptl'æ<lel' ('pidplllisk i DHlllkultllrt'I'l)(' 

i BH}"('l"tl. 

Levprell bos do ,lllgrebllc IfHli\'i 

dc>!' vise]' ,;ig dehis at nere i ('ll 

Art OpløsningNtilst8.11l1, og i Stec!vt 
for ~orn hOi:< UPI) raske Fisk Ht HI:'re 

SJ1l1lk l"Ødbl'nn, hlivN d()J1 ~1I1plcttt·t 

('IIl'l'hp\t ;';l'llaglll og K()II"ist~llsCll 

hlød og grødagtig, Dell mikrosko

pisk(· l'J)(len;CJgplse \'ispJ', nt (hgilllet 

el' fllldstrr~lIdig deg"l](,l'E'l"l't nf F('!!! 

og omtrent gan"ke lille af Stallll 
til nt fun kti()ll('r(~. 

Z\nal' man stllllti(lig lwLa'llk('I" 

hvilken uhyre' vigtig Holl" Len'n'J] 
:ipillpr i OrgnnisIlH'fl. fOl's!:I;l1" l!I:1l1 

at Pil f'n;lrJ:111 Til~tall(l IllPi!.·C'{ SIlurt 
Illila (h:\'IH' Fj~kell. 

en normalt f,·dtl'i!! Le \"('1' og "Il 

L('\,('I·, (1('1" fl"('l\lbyd"J" ("Il s\gdi~ 

OphohliinF! nf Fe(lt. flos (;(·ddcll 

og Fprsk\Hnd"krllll1l('ll ~(rnth:r ",IlI

ledi's Len'I'C'Il 01'1<' ligefn'lll af Fpdt. 
11(1 ell nt der ,]" sy!-(pJ Tilstande 

tilstede, og 110'" en li il rfisk snlll 

TorskC'll er jo Lf'\'eren sna ff"(l!,

boldig, l.lt den benyttes til (hh illlling 

,11' Levertran. Hos den almindelige 

OIred op: Hegnhueof"l'ecloll har der
imod LeVE'I't'Jl 11 ()J"ll1ri!1 et mt'geL 

rlllge Fedtindhold. I frie Yallde 
træffet' ilian saaledes aldrig en Ørn'd 
III e d fed Ltwer, RPh· Oll! Fisken 

ellers el' ve!tm'rl't, og hal' en antagelig 
Mængde Fedt aflejret mellem sine 

Degenern.Lioll, eller hegge Dele i 
Forl~llillg'. Gnluden til. at dd i 
fOl'ste Ihekke gaar 1[(1 over I!Pgll

blleøl"l'C'den, maa tihkrives dens 

større Grdndiglwd; dpl\nr, lwvirkel' 
nemlig, tlt den optn,l[l~)' mere Z\,el'ing 

ellll (len kan furdøje. og som en 

Følge dt'raf hlixer L('VPl'ell OH'r

nllstnJ'lIgL on,l'fyldt 1ll0d Fedt og 
derved Ull ;tf Funktion; de feclt

{yidtl' ('e]lI:1' dø!' bod, og h'dteL 
sum de illdellOld('l', llIldel'gn;u· en 
kPllllSk ~)mdanllelse, der beri ['ker, 

nt .d(~t bliver tung"i>re oploselig',' SHa 

det- ikke lllPr(' kan Jl(1~kille'" af 
1"'geuJet. IIel(~ Dyrl,ts Stofreksl'l 

blin')" derved JOI'styrrd. o,"" Fi~k\~ll 

1':-:1<11' efter klll'terp dip)' Lpllgere 

'rid;.; !-ul"lo!J til (;rullc!e. En all(j('1i 

Aar"ag til 
J\lo(!';;l'jtlillg 

ilt Hegnl)U\·0nellPn. i 
til d('1l allllillcleJige 

(1I']'('ll. el' UH're IlIl,.:at for dl'lIne 

Sygdolll, ligger sikkl'J"lig i V,·!lget 

af Sj ()(krti,I;.,.!. :\Ie,lc'lls llPlIllig \Joder

h"kelle til de i Di1ll1kulturene op-

Hl';':,.] bn ,.:k:dl'es SOI!1 \'iJdti"k fra 

frie V;lllde. pller Blodpt i hvert 
TiJb,lde kali f()l"llye~ derfrn, er 

clvtte ikk(~ Tilflpldet lllP<1 Bl'gnbne

Dl"l"i't! E~Il. 

n.('glllmeørreden er som bok('l11[t, 

PlI fnJ Å\lllerika illdføn Fisk, som 
kUIl I(;\'el" :wm et Kllltlll'proclnld her 

i Landet, og SOIll en Følge deraf 

er IIlall i .\llllilldeliglwd henvist til at 
tage ,\lollel'tiskeIH' blandt, de kunstigt 

0fHlr,!'tt,pde Tndiridel', :\1 (' Il dette 

Illed f 01'1' ]' Wm8k n Ila tItt'nod vClldigt, 
at den Sr.atllllle, man arlwjder med, 
f~l' lallgt 1Ilindre l1lochtandsdygtig 

mod Syg:llOllllllO, I'ml det ellers nIc]e 

: være Tilfældet, Og Sygdomsalliæg, 
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som Regnbueørreden har paadraget 
sig i Fangenskab samt ved den 
kunstige Fodring, vil ved første 
Lejlighed givE' sig sørgelige Udslag, 
som netop Tendensen til overdreven 
Fedtansamling i Leveren er et trist 
Eksempel paa. 

Ved Fodringen af Hengbueørreden 
maa man derfor altid holde sig det 
for øje, at man vel arbejder med 
et fortrinligt I(ulturprodukt. men 
tillige har med et Individ at gøre, 
der netop paa Grund heraf, har 
Tilbøjelighed til Degeneration. Man 
maa derfor vælge sit F0der med 
dobbelt Omhu og foretrække en 
}l'oderblanding med mindre }'edt
indhold fremfo!' en Blanding, der 
maaske giver e11 noget hurtigere 
Legemstilvækst, men tillige rummer 
Faren for (te hærgende og dødelige 
Leversygdomme. 

Endelig slutter Dr. Plehn sin 
Beretning med den interessante 
O lysning, at medens V ægten af 
Leveren hos den almindelige Ørred 
gennemsnitlig udgør 2,2 % af Legems
vltgtelJ. saa er Forholdet for Regn
bueørreden kun 1,4 %. Dette be
virker selvføl gelig ogsaa, at Leveren 
hos Hegnbueørreden i Sammen
ligning med den almindelige Ørred, 
lettere er udsat for at blive over· 
anstrængt og som Følge deraf af
giver en bedre Jordbund for Syg-
domme. Red. 

Told paa Fisk. 
-0-

L 
I Tyskland har man de senere 

Aar arbejdet paa at faa lagt Ind
førselstold paa Fisk. l Følge "Deut-

sche Fisch. Zeit." har man nu nok 
opgivet at faa Indførselstold paa 
Saltvandsfisk. Fangstudbyttet af 
det tyske Havfiskeri i Aaret 1908 
for Nordsø- og østersøomraadet 
androg nemlig tilsammen kun 
942,258 dz.; derunder var 24868 dz. 
Sild. Men Indførslen af Fisk til 
Tyskland androg i 1908 

2,806,332 dz. Sild og 
260,200 dz. andre SaltvandfiRk 

Ialt 3,066,532 dl.. Havfisk. 
Af Tysklands Sildeforbrug blev 

altsaa kun 1,3 Ofo af Indførsels
summen opdrevet df det tyske Kyst
fiskeri. U dvalget for Told- og 
Skattevæsenet har derfor ikke for
maaet at slutte sig til ell Told
forhøjelse hverken paa ferske eller 
saltede Fisk, fornemmelig da, fordi 
en saadan Forhøjelse hovedsagelig 
vilde ramme de fattigere Befolknings
kredse. 

Derimod har man i Tyskland ikke 
opgi vet at faa Told lagt paa Ind
førsel af Fe1'skvandsjisk. Om denne 
Sag findes der i " Fischerei-Zeit. " 
for 14. August f. A. et længere 
}l'oredrag, som er blevet holdt af 
Dr. R. Batlc1r i en overordentlig 
Medlemsforsamling af den .,Saksiske 
Fiskeri-Forening". • 

Hr. Bank undersøger først For
holdet af Udbyttet af det tyske 
Ferskvandsfiskeri og Indførslen af 
Ferskvandsfisk fra Udlandet. Han 
siger rigtignok, at der absolut ikke 
gives en nogenlunde sikker Bereg
ning af Udbyttet af Ferskvands
fiskeriet. Man har forsøgt at faa 
en Værdsættelse, idet man er gaaet 
ud fra, at Tysklands 'vilde Vande 
aarligt leverede ca. 40 kg. Fiske
kød pr. ha. PlJa den Maade fik 
man ud, at Ferskvandsfiskeriet gav 
et aarligt Udbytte af 35 til 40 
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Millioner Mark. Hr. Banck mener 
dog, at Udbyttet pr. ha. med et 
rundt Tal maa sættes til 60 kg. 

Banck tilføjer den Bemærkning, 
at en saadan Værdiansættelse synes 
at komme i Strid med den alminde
lige Klage, at Fiskene ~tadig aftager 
mere og mt're i Vandene. Han 
menet', det ogsaa afgjort er rigtigt 
for større :strømmo lIg Floder', i 
h\'ilh Fi"ken,g Antal im'H] tidligere 
Tid er blc\OIl lllPget fu mindsket 
ved Strøm regulering, Dampskibsfart 
og Industri-Afløb,:;yand l tidlig0re 
Aarhundreder. i hvilke i visse Fleder 
o. s. v. Fi~kene var saa talrige eller 
i det mindste i visse Steder bluv 
bragt i saa stor Mængde paa ~Jar
kederne, at det f. Eks. ved Lov 
var forbudt at give Tjenestefolkene 
mere end tre eller fire Glmge om 
Ugen Laks. fordi disse klagede, over. 
at de alle S}"v Dage fik denne K ost, 
har disse FJoder "æret Illl'gd bd
rigt're bdolket lIled Fisk. Dog fl·"III
kommer der .. linede i M iddt,Jalden'll 
Kl<lge ove,·, nt Valld ne b:, .. aJtfn!' 
stærkt udplyndrd af Fi"k"nw, og 
dpI' hkv derfor yetl Loy trufft, l 

Be"tt'lllnlt'lsl'r, ~om fa"b,ltte ;\la"ke
vidJe og i\IlIl(bt'~lllalll. Der bil 
altima efter deHp i Almindelighed 
sluttes, at del' ikke kan \'ære Tale 
om, at dN' var {hurtlod af Fi"ke i 
Vandene. Den tilsynelad0ndt' O\'er
flod af Fisk lader meget mere 
let forklare deraf, at Fiskeforbruget 
i tidligere Tider, hvor Forsendelsen 
af ferske Fisk til fjernere Sted pr 
paa Gnind af TrallspoI't,midlerne~ 

Langsomhed var helt umulig, ind
skrænkede sig til de ved fiskerige 
Vande liggende større Byer, og at 
alle Fisk af de omliggende l;'iskere 
blev bragt paa :\Iarkedet der. Der
ved er at tage Hensyn tiL at Steder 

som f. Eks. Dresden, Rostock, Basel, 
Mainz og Frankfurt mod Slutningen 
af det l ,1. til Midten af det 15. 
Aarhundrede efter padidelige viden
skabelige lTndersøgelser kun havde 
fra G--- 15000 Indbyggere. Fyldell 
af Fisl" der der kom paa en Person, 
er fOl'staaelig. Det moderne Sam
hem med sluC' fortrinlige Transport
midlt>l' og Trallsporimaader, har 
naturligvis reguleret Fiskenes For
dd'ng fra Fangstpladserne over hele 
Landd paa en hel anden Maade. 
Desuden, mener Banck, kan der 
næppe, paa Grund af den i Tyskland 
sall. højt udviklede kunstige Fiske
produktion, være Tale om, at den 
samtlige Produktion af Ferskvands
fisk i IJullandet kan være fonnindsket. 

Banck gaar dereft ... ·j' over til at 
paavise, at Forbruget af Ferskvands
fisk i Tyskland er større end af 
Havfi8k. I lL~rlin f. Eks. Cl' der i 
dt' fire Aar fra 1898 til 1901 Illtd 
et run<]t Tal henholdsvis solgt af 
Hnvfi"k 48, ,15, 46 og 4(; Tusinde 
CeutIH·t' til Priser af henholdsvis 

:Z.S. :'>.5 og :2.5 :MillioIleJ' Mark, 
af Ferskvllmbfisk derimod 94,9, 91,4, 
!'6.:3 og 97.3 Tusinue Centner til en 
V ærdi af 5.1. 5,2, 5,3 og 5,s Millionf'r 
Mark. Men Banck paaviser der
efter, at i det hele taget er For
bruget af Ferskvandsfisk, sammen
lignet IIled Forbruget af Havfisk, 
endnu mt'get større end Tallene 
for Berlin angiver, og han anslaar 
Værdien af de nydte Ferskvandsfisk 
til rundt mellem 80 og 90 Jlillioner 
Mark. 

(Sluttes). P, Nissen. 

1 hR. - 1,6128 Td. Ld. 
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.Fiskesport. 
-o~ 

IV. 

(Sluttet). 

Det er en gammel Regel, at man 
helst skal afsøge de Steder, over 
hvilke Maager og Terner flyver, thi 
det er et sikkert Tegn paa Smaa
fiskens Tilstedeværelse i Overfladen, 
hvilket aUer som oftest har til 
Følge, at Hovfisken staar paa Bun
dpn, fol' ikke at lade nogen Chance 
for et godt Maaltid galt ubenyttet 
hen. 

Metalhlinken, der mest benyttes, 
er saa kendt, at den ikke behøver 
nogen llærmere Omtale udover. at 
der ekRi~;terer et Utal af forskellige 
Variationer, af hvilke den lllllerikan
ske Skeblink og dell svenske Blink 
sikkert bærer Prisen .. 

Førstnævnte, der er den tungeste. 
er bedst paa de støne Dybder, 
hvorimod den svenske Blink, der 
er meget let, ved nogenlunde hastig 
Roning og ved Benyttelsen af for
holdsvis korte I~iner gaar tæt under 
Ovediaden. 

Blinkene bør forinden Brugen 
hver Gang omhyggelig pudses og 
Krogene skorpes. 

Mindre kendt er Blink, eller som 
den ogsaa kaldps, Drag, med natur
lig Fisk, hvilken FrerngangslIlaade 
lllngt er at foretrække, hvis det 
ikke er for besværlig at skaffe Agn
fisken. Der benyttes hertil et Krog
sæt med 2 eller helst 3 tregrenede 
Kroge, hvoraf den yderste hænger 
løs, medens de andre fastgøres i 
Fisken, den øverste lidt under 
Gællen, efter at Forfanget er trukket 
derigennem, og den mellemste hen
imod Halen, saaledes. at Fisken 
krummes netop saa meget, at deu 

snurrer lang:somt, naar den trækkes 
igennem Vandet. 

Krummes Fisken for stærkt, bliver 
Bevægelserne for hastige og ujævne 
og virker ikke nær saa tillokkendp 
pna den lurende Rovfisk. 

Saavel Kroge som Forfang skal 
være stærke, for at kunne modstaa 
saavel et hastigt Bid som hvis 
Krogpne faal' fat i Sten eller Bupd
grøde. Efter Brugen maa Krogene 
aftorres for ikke at ødelægges af 
Rust.. 

Efter min Anskuelse er det bedste 
eksistert'llde Drag det saakalJte 
Thieleske Krogsæt. der faas hos 
Harald Børgescn i København. 

Lad mig !:'Ildnu kun tilføje, at 
man gør bedst. i alle Tider at med
føre Krogsæt af forskellig Størrelse, 
for at passe til de forhaanden 
værende. Agnskaller. 

Linen, der ender i en solid Mes
singsvirle tii Paaskrnning af Krog
sættet, skal saavidt muligt have 
Vandets Farve og maa ikke være 
for svær, men stærk og bør have 
den Egensbb ikke at "karre", da 
dette ved Indhalingen kan foraarsage 
de frygteligste IC valer og mangen 
god Fisk. 

Den bedste og samtidig den billig
ste Blinkline, jeg har truffet, er af 
Bomuldsgarn, det samme, der an
vendes til Fiskemetfabrikation; Nav
net er Kapelgarn Nr. 3. Den er 
meget stærk og kan bruges i mange 
Aar, naal' man passer at tørre den 
efter Brugen. 

Man kan Linen forøget 
Styrke og en passende Farve ved 
at koge den kortere eller længere 
Tid i Cateehu. 

Paa forholdsvis lavt Vand vil 40 
Al. Længde i Reglen være passende, 
hvorimod 80 a 100 AL ikke er 
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for meget, naar Fisken søges paa 
Dybderne, hvis ikke man vil fore
trække at give den kortere Line 
noget Bly, der anbringes lidt over 
Forfanget. En saadan ekstra Be
lastning gør imidlertid Blinkens· 
Bevægelser lidt kejtede og skræmmer 
sikkert ogsaa ofte Fisken ved en 
hvislende Lyd. 

I l\faanederne Juli, August og 
September staar større Gedder 
sjæhknt paa lavt Vand, h,orfor 
jeg vil anbefale kUli at blinke, hvor 
der er rigelig Vand under Kølen. 

Ven eneste rigtige Maade at føre 
Blinken, er fra to lange og temmelig 
stive Bambusstænger, til hvilke Side
linerne fastgøres; de bindes midt 
paa Stangen og snoes derefter op 
til Spidsen, hvortil de knyttes for
svarligt, hvis et stærkt Hug skulde 
afknækkp de øverste Led. 

Ved at anvende Stænger 0plmar 
man, at Blinkene k~mIIler meg'et 
langt fra hinanden og et. godt Stykke 
fra Kølvandslinien, imaledes at hver
ken Aareslag eller Baadens Skygge 
vil skræmme Fisken. 

Naar der er Bid vil StangEm bøje 
sig og Fjerkraften give et Tilbage
slag, der er tilstrækkeligt fil f~t 

Fisken faar Krogen. Uden noget 
Øjeblik at slække Linen, fører man 
langsomt og sikkert Stangen frem
efter og noget i Vejret, indtil man 
kan faa fat i Linen, derefter lægges 
Stangen, og Fisken bjærges paa 
sædvanlig l\Iaade. 

Saafremt man ikke er ene Mand 
i Baaden, gør man klogest. i stadig 
at lade ro videre med al mulig 
Forsigtighed; derved holdes stram 
Line selv om Fisken følger med, og 
man undgaar, at den anden Side
blink og Agterblinken, hvis en saa
dan benyttes, ikke gaar i Bunden, 

saaledes at man uden at stoppe 
straks, kan fortsætte Fiskeriet. 

Roningen er ikke uden Betydning. 
Det gælder her om at passe, at 
Tempoet hverken er for sagte eller 
for stærkt, saaledes at Blinkene 
holdes i den passende Afstand fra 
Bunden, hvad man hurtig lærer at 
bedømme ved at følge Linens Be
vægelser. 

Det er indlysende, at Baaden ikke 
maa vendes for brat, for at Blinkene 
ikke skal komme hinanden for nær, 
thi faar de under en saadan Ma
nøvre fat i hin anden, vil et flere 
Timers Arbejde med at lede Grejerne 
undertiden blive Straffen for, at 
man ikke har haft øjnene med sig. 

Jack. 

Blandede :Meddelelser. 
-o-

De engelske Aalefaringers 
Vækst. Da jeg formoder, det vil 
interessere d'Ilr. Medlemmer, der 
forrige Aar indførte Aalefaring fra 
England, at høre, hvormeget de 
udsatte Aalefaringer er voksede, 
skal jeg fremdrage et Eksempel 
paa Aalefaringens Vækst fra sidste 
Nummer af Allg. Fisch. Zeitt. I 
en Dam i Statsskoven ved Spandau 
blev sidst i FOl'aaret udsat 4000 
engelske Aalefaring .. Dcn 15. Novbr. 
forsøgte Hr. E. Mahnkopf, der havde 
udsat dem, sammen med Dr. Friede
richs at fange nogle Eksemplarer 
for at konstatere Tilvæksten. AaIene 
var imidlertid paa det T~dspunkt 
delvis begravede i Dyndet, saa det 
viste sig at være meget vanskeligt 
at faa fat i dem. Efter mange 
Anstrængelser indfangedes dog to 
Stykker. Disse to var ganske ens 
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og lnl,vrle en L~engdo af t:-) em. I hc(!ste HeiiUltat ved at fryse Fiskeu. 

(ollltrpnt (; Till.) og y('jode hyer ef1 ('nIt Do,!sRti dl eden VHr fuldst:en

;) (h. For ell enkelt Somnwl'. og' d inrltraadt. Et mindre godt Re

tiImer! en ~aa elendig, kold SOlllmer saltat opnurwde" red at fl'y~e fisken, 

som deu lI1aa det betragt.es inrlell llødsstivlwclen val' indtra:1rlt. 
som et overllluade godt Hesultat. og veutede man Ilwd at fryse Fisken, 

l'islleriudstiJling i IUgn In. o. 
Den Litland"kc Afdeling al' det kejser-
ligt· nl"siskc Selskab fOl" 1\ 
og Fi8kefan al holde]" i ,lilli :\laa
neel i ,\at' en intC'rnatinnal Fisb'ri-
udstilling i I:i;.;)!, Tpkland. SVel'Tg 
og Dall mark ril faa Opfonlring til 

at deltage. Dell ru::.;si"k( Hegerillg' 

st·øtter U r!f;!ilJillgell 1!led 2,-).OUO 
Rubler. t:Mørligt l'rogl',lJll vil 1'1'1"111-

kOJllllle i den IlCl"rnwsle Tid, Alle 
Oply,mingel' fmls ved Hel\\'cn(]els(' 

til Docent ve<l det polytekniske 
Institut Higa. Hl'. 111" (i \lido 

:::l cl 1lI eid er. (Allg. Fi::.;(' h , Zeitt.). 

* 
Sihil'isll liuks. I-{ Dage før 

,Tul kom den russiske Dal1lper ,,1\<:-

til Dødsstivhc·dell igen var forsvUl1-
(kn, h]p\' Fisken ubrugelig hl Men-

1wskefØ(!e. uaar dell igen joelles op. 

Rotter og «'isk. .. Branden-

hurg!'], Anzeigt·r" lIlNIdeler fvllgcndo: 

En for Fi~havlere og FbkelJcl'et

t.igee!,e i ntel'essalJt Iagttagelse hlr~v 

gjort i FalkplllJerg. Paa en Vej i 
Næl'!Jc·dr;1l af en Udgravning san en 

l',\s:;crende et Dy r, der slæbte Cd 

{<'isk llH,d sig, Jøbe over' Vejen. 
Dyret fOI'svalHlt i et JordhuL Ud 
af dette H nI blev der ved Hjælp 

af en St.ok draget BO Stkr, Karper 

fra J i ~ til l Pd. frem, hvoraf en 

Del ("lldllll var levende. Dagen efter 

lJIC'\' Hullet fnldst~endigt lIdgravet 

og ell stOl' Hott.e dræbt ved denne 
LeJ'lighed. Af Fisk fandtes 1:8 Stkr .. va" med t'c! Laclnillg frossen Laks 

'1 I l D I l allo Karl)er. ogsaa nogle Hoveder ti ,OIH Oll. fllllperen lall e været ' 
l 'I IT I 0l-..Y. Fiskeben. Hele Fiskeforl'aadet, '2 :\hulII8r er 0111 at se,) e fra 'v ladi- i 

wostok. 100 Tons lo,;sedes i Eng- der manske V<tf sJæht sallllllen til 
,~l'lt tl'l Vinterforraad, :1.llslaas til henimod land og [testen, 700 'l\ms. ,.; . 

1'1"'e'1' ·10 Pd, .- Rotter i Nærheden af ]\ontilH'lltet ,ia H Hlllhorg. ' 
Fisk \'ar indpakket i Papir, og ved 

Fremkomsten var de alle i fortrin
lig I~Ollditit.i()ll. Fiskell vejede 

gellll('\DSllitlig' fra R-D l'd .. ellk(~lte 

dog' indtil 25 Pd. (Ueutsche Fischc-

n·i-Zeituug). 

t'.·y!iming af t~isli. Ifølge 
Fish. Trades Gazette ,har D. A. G. 
Anderseu, SanitetsoUleel' \'ecl Hoch

dales Sundhedsl'aad eksperimenteret 

med Frysning af fonikellige Tnnike

fisk. Han fandt, at man tik det 

Fiskedamme fOI'aarsager efter dette 

vhvre stor Skade. " ., 

FiskelIlurkedet. 

København ({il. Strand), 1~.~22, .TanuaI' 

Aa] 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

50-DO Øre pr. Pd. 
100-~150 

'10-70 
20··-30 

350-MlO pr. ion St. 
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Berlin'"15. Januar. 

(Offlciel l\farkedsberetning). 
Leve'lide Fi's,k:' 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore' 
Sandart, mat, sntaa, 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aa!, mellemstore' 
Aa!, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

Pf. pr. Pd. 
80~90 

93'-103 
76 
99 

99-105 
50-53 
42-50 

n 
111 

81-85 
76~86 

80-93 

lspakke'de Fi sk: 
Pf., pr. Pd. 

Ørredfisk, smaa 69-70-100 
Havørred 137 
Laks, store 132 
Laks, smaa 96 
Aborre 
Gedde, ,store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

65-68 
62-70 

37-47~59 

29-47-49 

Hamhol'g, 15. Januur~, 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 

Pf. pr. Pd. 
205-310-201 

Laksørred, smaa 101·~119 

Aal 60-105 
Gedde, store 54-66-75 
Gedde, mellemstore 75-78-86 
Aborre 56--50 
Brasen 29-51--40 

Annoncer. 
-0-

Gift Fiskemester 
søger Plads til 1. Maj. Vedkom
mende er ædruelig, og paalideHg, 
har arbejdet som :Fiskemesfer i 5 
Aar. Gode An befalinger hav'es. Bil
let, mrkt. "Fiskeri", tilsend'C's dette 
Blads Kontor i. Sorø. 

Fiskeriet "AaIykke'" 
pr~ LU'nderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder Itritna 9jneæg. Yn2el 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueørred samt. Sætte-, 
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
PorUonsørred, støne' Ørred, Kar

per og Suder købes og ufhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C.- Ghl'"tiftensen. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
perj Suder, Skaller, Aborrer 
køh,~S; og afhentes med Specialvoglll 
. paa: nærmeste Jembauestation. 

Kon.tant Betaling. 

(;. n o m a s e h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40r 

Lehrterstrasse 18~I9. 

Telll'gl'.-Adr.: t'cJI·ellenhandel. 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jernbanestation mod Kontant. 

cJf(artin t9fie!sen, 
Ji .... l'ede'f·icia. 

~ 'l'elef'on Nr. 114. "1IIIIG 
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~ær Fiskeri 

Ferskvandsfiskeribladet iO 

Til Salg 
paa Grund af Sygdoln. 

Hjortkjær Fiskeri 
er. beliggende 11/ 2 Mil fra Bramminge og 

Mil fra en kommende Jernbanestation 
. pall, den midtjydske Grindsted-Bramminge 

Bane. 
Fiskeriet har Vand i Masse, mange 

Gange mere end nødvendig. Fiskeriet er 
fuld besat af Ørred og Karper. 

Anlæget }lar i sin Tid kostet ca. 
30,000 Kr. 

Overtagelsen kan ske straks. 
Nærmere Oplysninger erholdes ved at 

henvende sig til 

Direktør Ebbesen 
i Esbjerg. 
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JR. fSr6scR' 8 

Import af Fiskenet, 
I 

-- Korsør, --

leverer alle Fiskeredskaber j fuld 
monteret Stand, S0ll: 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 

Averter 
i Foreningens Medlemsblad. 

;;0110 

nusf}oIdnings s&oIe. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eline Eriksen. 

9jneæg,l'"ngel og Sættefi.sk 
uf 9 r r e d; Sættefisk 

af Karper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Beta1il'g ved Afhent
ningen pl.l1i Sælgers nærmeste 

J erI? bauestdion, 

Fiskeriet i Valudrup. 
Telefon Nr. 26. 

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

vandsfiskel·iforening". - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Lovekseæ. 
plar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

. .......................... IHl 

N Rvn : .................................................................................. Stilling : .................................................................... . 

Postadresse : .................................................................................. . 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilseudt Foreuingens Formand, Hr. 
Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Kontor: Dr. Hotfmeyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Ribe. 

Statskonsulent, ~fagister Chr. Løftinr;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler or; Meddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under-
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, 30rø. Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »omod Honorar«. 

NB. "<\rtikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Jrogirykkeri (A.ktieselskab) ved Rasmussen-Krogh, 



Ferskvandsfiskeribladef. 
Førskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hoff"Jneym', S~!'Ø. Telefon 24. 

IndDleldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent i Kr .. hvorfor 1Iedlemshladet erholdes gratis tilsendt. 

Nr. 4. I· 15 • .t'ebruRl', Il 1910. 

Indltold. Aalens Ynglepladser. 
Udklækning af Regnbueørred i Colo
rado. - Statistik over Fiskefangst. 
Blandede Meddelelser. ~ Fiskemarke-
det. Annoncer. 

Aalens Ynglepladser. 
~o-

I Anledning af en Serie Artikler 
nærværende Blad om vor alminde

lige Aals Ynglepladser. tillader under
tegnede sig at fremkomme med en 
Del Kommentarer. Kæmte Artilder 
har i første Linie været en Lov
prisning af DI'. Schmidts indvundne 
Hesultater angaaende ovenllæmte 
Aals Forekomst dens Ynglepladser 
o. s. v. .Jeg maa straks bemærke, 
at jeg ikke har hnst samme af Dr. 
Schmidt. udgivne Resultater, men 
jeg antager, at Vedkommende, som 
har givet den en saa glimrende 
Anbefaling til Publikum, fuJdtud har 
forstaaet dem. IDet er ud fra denne 
Forudsætning, jeg skriver. Og 
fragmentarisk har man jo i disse 
Artikler Kernen af Resultaterne. 

Angaaende Aalens Ynglepladser 
vil jeg citere Ferskvandsfiskeri bladets 
Nr. 3, hvor det hedder saaledes: 
"Nyere Forskere, fremfor alle D/. 
Schmidt, har udfundet som nød-

velldige Betingelser for vore Fel'sk
vandsaals Forplantning, høj Salt
holdighed, en Temperatur paa mindst 
7 o C. paa 1000 Meters Dybde". 
Endvidere i samme Nl'. lidt længere 
henne i Artiklen hedder det: "De 
Steder, hvor Dr. Sehmidt har fundet 
Larverne af den eUJ'opæi;:;ke Fersk
vandsaal ~ Ctlt:;lW -- dennes rngle
pladse?''' . Altsaa: Dr. Schmidt og 
:\lag. Bøving-Petersen tillader sig 
at mene, at der, h vor man ,har 
fundet disse Larver (Leptoeephaler), 
der er Ynglepladserne. Nu maa jeg 
bemærke, at disse Larver, SOIn Dr. 
Schmidt der har fundet, rimelig\'is 
er af samme Størrelse som de tidli
gere fundne, l)emlig paa 21/2 Tommer 
lange. I al Fald fortælles der ikke 
i Artiklerne noget om, at de er 
mindre. Hal' man nu Ret til at 
slutte saaledes P .Jeg mener nej 
absolut nej. Skal det kaldes Viden
skab, lad det saa ogsaa være exaet 
Videnskftb. Har Larverne den 
ovennævnte Størrelse, saa er de 
allerede ikke ganske unge. Og 
hvem garanterer os, at disse Larver 
har levet - al deres .Tid der (paa 
de Steder, hvor Hr. Schmidt har 
fundet dem). De kan være kommen 
langt, langt borte fra disse Steder. 
Og selY om de er betydelig mindre 
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end den Størrelse, jeg antog, kan 
de endda have vandret lange Veje, 
især naar man husker paa, hvor 
hurtig de senere som Glllsaal kan 
bevæg\:' sig. -

Man antager jo, at Aalen lægger 
Æg, men saa vidt mig bekendt, 
har endnu ingen fundet Aaleæg. 
Artiklerne melder heller intet herom. 
Man ved altsaa ikke, hvor store 
Larverne er, naar de kommer til 
Verden. Hvis Dr. Sehmidt sammen 
med Larverne eller paa disse Steder 
(under samme Naturforhold) tillige 
havde fundet Aaleæg og de Blank
aal, som har lagt dem, saa vilde 
jeg forvist begynde at blive troende, 
men heller ikke før. Det er derfor 
efter min Mening aldeles ikke sikkert, 
at disse Larver er født paa de 
Steder eller under samme Tempe
ratur, i samme Dybde o. s. V., hvor 
de er funden, naar de har denne 
Størrelse: ca. 2 Tommer. Men har 
Dr. Schmidt fundet Aaleæg og Bhtpk
aaIen de samme Steder, da skulde 
det meget glæde mig, at erfare 
samme. .Jeg har aldrig troet paa, 
at Aah'n yngler i vore ferske Vande; 
men paa den anden Side kan jeg 
heller ikke finde mig i, at mau fast
sIaar Aalens Ynglepladser, naar der 
er Mangler i Beviserne. 

Videnskab er jo nu engang ikke 
Godtkøbsvare, og hvem garanterer 
fol', at der ikke ogsaa findes Aale
larver paa Steder i Havet, hvor 
man ikke i 1000 Meters Dybde har 
7 o C. eller derover. 

Ganske vist er Havet "de Danskes 
Vej til Ros og Magt", men det har 
vist sig tidligere, og det viser sig 
maaske ogsaa ad Aare, at det er 
vanskeligt at studere de i samme 
Element forekommende Dyreformer. 
Det tager Tid, og der skal gives 

detaillerede Oplysninger om ethvert 
nyt Resultat. lVIaaske der ogsaa 
foreligger fra Dr. Schmidts Haand 
de Faktorer, jeg leder efter, og 
skulde det vise sig, da skulde det 

høj Grad glæde mig. 
Aalborg, d. 31. .Januar 1910. 

P. C. M. Knudsen, 
Kommunelærer. 

. Udklækning af 
Regnbueørred i Colorado. 

(The Fisching Gazetle). 

-0-

Efter al Sandsynlighed vænner 
ingen 0rredart sig saa hurtig til 
fremmede Vand- og Klimatforhold 
som Regnbueørreden. Et udmærket 
Eksempel i saa Henseende er Ud
sættelsen af denne Fiskeart i New 
Zeelands Indsøer og Vandløb, hvor 
den trives udmærket, og hvis Vand
løb nu vrimler af denne Sportsfisk, 
som her har opnaaet en Størrelse, 
del' end ikke overgaas af dens Frænde 
i de forenede Stater. - Ingen Steder 
i Nord Amerika udenfor de hjemlige 
Vande ved Stillehavskysten har U d
klækningen og Opdrætningen af 
Regn bueørreden været gunstigere 
og mere regningssvarende end i 
Colorado. En Sportsforfatter Mr. 
E. J. Cavanagh fortæller i "The 
Asian" om :logte Observationer, 
som virkelig er af Interesse. 

"Fornylig læste jeg med stor 
Interresse den aarlige Rapport over 
Ørred-Udklækning i Kasernier, ud
givet af Mr. F. J. MiteheIl, Lederen 
af Ørred-Opdrætningen i denne Stat. 
Da dette Emne er af Interesse for 
enhver Elsker af Fiskestangen, vover 
jeg for Læserne af "The Asian" at 
fremlægge nogle Beretninger om 
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Regnbueørredens (Salmo irideus) 
Akklimatisering og Udbredelse i en 
af Staterne i "United States", hvor 
denne Fisk oprindelig var akkurat 
lige saa fremmed som den vilde 
være i en af Elvene i N ord Indien, 
og hvor Beskaffenheden af Klima 
og Vand paa det nærmeste er som 
i Ilimalaja, paa Steder af 6-7000 
Fod/! Højde eller mere. Først er 
det nødvendigt at slaa fast, at Regn
bueørreden hører hjemme i de Cali
forniske Floder, som flyder vestover 
ud i det Stille Hav, og at skønt 
disse Floder løber geIlllem et Land, 
der roser sig af et meget varmt om 
end ikke hedt Sommerklima, saa 
har Vandløbene der en ensartet lav 
Temperatur, fordi deres Kilder om
trent udelukkende skriver sig fra 
den smeltede Sne paa Sierras Bjerg
kæder. Fisken hører overhovedet 
ikke hjemme noget andet Sted paa 
det amerikanske Kontment end paa 
Pacifikkystens SkraaniJIger. Dog 
har jeg fanget den i Utal paa den 
østre Side af "The Rockies" i Elve 
og Indsøer, hvor den var ukendt 
for 10 Aar siden. Det er en fin 
Sportsfisk, som bider paa Tør-Flue 
i lyst, klart Y:wd, hvor Fiskeren 
maa lure sig ind pall. den som 
Jægeren pall, Vildtet - eller paa 
Yaad-Fluei de Elve, der løber 
afsted, som om de bare var bestemt 
til at bringe Snevand bort eller 
det snavsede Skum, som skyldes de 
heftige Regnskyl. Den kæmper 
tappert ·for Livet, lllen overmandes 
jo tilslut, og naar den ligger paa 
Græsset er den saa smuk og stolt 
at skue, at det kan varme en rigtig 
Sportsfisker langt ind i Sjælen. 

Høsten 1907 tilbragte jeg i Staten 
Colorado, højt oppe i The Rockies. 
Hvor højt oppe i Fjeldet jeg var, 

fremgik baade. af Luftens Tyndhed 
og af det Faktum, at jeg paa Væggen 
til Byens Posthus, i hvilket jeg 
havde mit Hovedkvarter, læste føl
gende Indskrift: "Denne Inskription 
er placeret akkurat en Mil over 
Havets Overflade" ! Denne' By 
hedder Demer, og har et Klima, 
som faa Steder i Verden kan opvise 
Magen til. Klimaet er tørt, saa 
tørt, at Hegn sjælden falder, og 
.Jordbrugerne stoler helt og holdpnt 
paa Vinterens Snefald og deres 
vidunderlige Overrislingssystem, Ka
naler og Grøfter, der skaffer den 
fornødne Fugtighed til Ager og Eng. 

Den Vinter havde vi mere end 
H Mdrs. Skøjteløbning under den 
dejligste. blaa Himmel og med en' 
Sol, som skinnede klarere end nogen 
Sol ved Middelhavets solrige Strande; 
vi nød ogsaa hvert Øjeblik i fulde 
Drag; lIlen det er en anden Historie, 
som næppe kommer Regnbueørreden 
ved! 

Jeg havde ikke været mange 
Timer i Denvel' før en Introduktion 
i Klubben bragte mig Ansigt til 
Ansigt med en Englænder, som 
nyder den Ære at være i Staten 
Colorados politiske Tjeneste samt 
har Ry for at være den mest ent
husiastiske TØl'flut;lfisker i de vest
lige Stater. Dog er der en irsk 
Præst, som er lige ved at gøre ham 
Røngen stridig, og om hvem der 
gaal' mange fornøjelige Historier, 
der tillige illustrerer hans Iver med 
Stang og Snøre. Af et Øjenvidne 
til en Scene til med en Dame, 
saa det er ingen Skipperløgn blev 
jeg fortalt følgende: "Præsten tiskede, 
forsynet med Vadestøvler, i en Elv, 
h vor et fejlagtigt Skridt fik ham til 
at styrte ned i et Hul, hvori han 
helt og holdent forsvandt. Imidler-
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tid kom han dog op igen og slap 
paa Land med samt alle sine 
Greier, hvorpaa han blot tørt be
mærkede: "Har man nogensinde 
kendt Mage, mine Brilleglas er jo 
ganske vaade". 

Men for at vende tilbage til mine 
Ørred. l<~n eller anden kom til at 
nævne Navnet "The red Spinner" 
of the Fjeld og dermHd fik jeg en 
saadan Mængde Historier om Fisk 
og Fiskeri i Colol'ados Elve og 
Søer, at mit Blod kom i Kog og 
mine Hænder kløede efter at faa 
fat i Stang og Snøre, Det var 
faktisk kun et Mirakel, som hindrede 
os i øjeblikkelig at tage afsted, for 
at prøve vor Lykke ved JIaaneskin 
den vidunderlige September Aften. 
Men vi ovenandt dog os selv og 
aftalte i Stedet at mødes KJ. 5 den 
næste Morgen. Da Dagen gryede 
var vore Heste opsadlde og vi red 
ca. 7 eng, Mil bort fra Byen; og 
her saa jeg for første Gang en af 
de mange Klækkeanstalter, som 
Stah'ns Regering har oprettet. Først 
vil jeg omtale Klækkerierne og den 
Maade, hvorpaa Arbejdet bliver ud
ført under Overopsyn af StIltens 
Fiskeridirektør, og derefter om 
Hesultatet af lange Tiders Eksperi
mentering med U ~sætning i Elve 
og Indsøer. 

For 10 Aar siden indsaa Colo
raderne, at Statens Hjælp var nød
vendig for at fremme og beskytte 
en saa vigtig Industri, som at skaffe 
Fisk i de offentlige Vande. De 
vidste, at der ikke længer var nogen 
Tvivl om, hvordan Fisk skal ud
klækkes og under hvilke Betingelser 
de bedst vokser; de kendte den 
kunstige Befrugtning efter Tør
methoden og forstod at behandle 
og forsende befrugtede Æg. De 

gik derfor til den lovgivende For
samling med et Andragende om 
Hjælp og Støtte, og opnaaede ogsaa, 
at denne straks ydede en lille, første 
Bevilling, for at faa Arbejdet i 
Gang. 

Fra denne lille Begyndelse er 
Sagen vokset til en hel en gros 
Bedrift, og Statens Fiskeri-Departe
ment ejer nu 6 Udklækningsanstalter 
med fuldt Cdstyr og j fuld Drift, 
hver især værdsat til 2000 Dollars>\!) og 
med en aarlig Udsættelse af 6,000,000 
unge Ørreder. Dette Arbejde koster 
aarlig tilsammen 12,500 Dollars, hvil
ken Sum næsten udelukkende dækkes 
dels af Sportler, dels af Penge, som 
kommer ind ved Salg af Bevillinger, 
samt af Mulkter, del' ilægges Over
træderne af Statens Fredningslove. 
I 1890 og det følgende Aar var der 
kun 3 Klækkeder i Virksomhed, og 
dog blev mellem {j og 700,000 unge 
Fisk udsat i Vandløbene i. de Aar. 
U d klækningsanstalterue er fordrings
løse Bygninger opført af Tømmer 
og Jærn under nugenslags Luksus, 
men praktiske til sit Brug og for
synede med alle nødvendige Appa
rater til at sikre Arbejdet et godt 
Resultat. Hvert Klækkehus inde
holder ~o 'Trug og hvert Trug igen 
10 Bakker, der hver rummer 6000 
Æg. Trugene er 12 Fod lange og 
14 Tommel' brede og forsynes ved 
Hjælp af Hæverter med Vand direkte 
fra Elven, hvurved Klækkeriet ligger. 

(Fortsættes). A. J. H, 

*) l Dollars = 370 øre. 
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Statistik over Fiskefangst. 
Efter Optegnelser fra Ry Mølle. 

(Eftertryk forhydes). 
-0-

IV. 
1887 AaI Gedder Ørred Brasen Aborre 
Januar 0$ 0$ OH; 0$ OH; 
Februar O 

" 
106G 

" 
10 

" 
O 

" 
O 

" 
Marts O 

" 
1873 

" 
6 

" 
O 

" 
16 

" 
April O 

" 
983 

" 
17 

" 
200 

" 
166 

" Maj 386 
" 

145 
" 

O 
" 

O 
" 

O 
" 

Juni 1128 
" 

33 
" 

O 
" 

O 
" 

O 
" Juli 3898 

" 
11 

" 
O 

" 
O 

" 
O 

" 
August 4408 

" 
25 

" 
O 

" 
O 

" 
2 

" .Septbr. ,1727 
" 

22 
" 

O 
" 

O 
" 

8 
" Oktober 125 

" 
347 

" 
167 

" 
O 

" 
182 

" 
November O 

" 
3300 

" 
65 

" 
O 

" 
200 

" 
December O 

" 
1104 

" 
12 

" 
O 

" 
12 

" 
lalt 11(l72 $ 8909 $ 277 'll; 200 $ 586 $ 

1888 Altl Gedder Ørred Brasen Aborre 
Januar 0$ llG '11; 10$ O $ OH; 
Februar 

" " " " " 
Marts 

" " " " " 
April O 

" 
1633 

" 
29 

" 
1700 

" 
724 

" 
Maj 601 

" 
250 

" 
28 

" 
25 

" 
5 

" 
Juni 1870 

" 
48 

" 
O 

" 
G2 

" 
O 

" 
Juli 2955 

" 
16 

" 
O 

" 
O 

" 
14 

" 
August 4245 

" 
38 

" 
O 

" 
O 

" 
4 

" 
Septbr. 612 

" 
52 

" 
9 

" 
O " 

O 
" 

Oktober 79 
" 

1208 
" 

201 
" 

300 
" 

239 
" November 

" " " " " 
December 

" " " " " 
laIt 103G2 $ 3361 $ 277 $ 2087 H; 986 H; 

Statistik for Februar, Marts, November og December 1888 mangler. 

P. G. Knudsen. 
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Blandede ~feddelelser. 
-0-

Rettelser. I sidste Nr., 3. Side, 
54, er indløbet nogle Fejl, der ikke 
skyldes Redaktøren, men derimod 
Trykkeriet, der havde glemt at rette 
Korrektur paa den paagældende Side. 
]. Spalte, 5. Linje fra neden: Ud
aredelse, læs Udbredelse, 2. Spalte, 
8. Linje fra oven: kold, læs koldt, 
10. Linje: pelagiske, læs pelagisk, 
33. Linje: Dunkelthed, læs Dunkel
hed, samme Linje: indhyller, læs 
indhyllede. 

* 
Beretning om Salget af 

Karper ved den offentlige Fiske
auktion i Berlin. 

I Maanederne August til Decem
ber inclusive (1909) solgtes ved den 
offentlige Fiskeauktion i Berlin ca. 
2192 Centner Karper. Priserne var 
i Nytaars- og Juleugen følgende: 

I,evende Karper 
Speilkarper 20-30 

pr. 50 Kg. 
97-108 Mk . 
97-107 
96-99 
nO-l05 
87-97 
89-101 

Skælkarper 

Speil- og Skæl-

30-40 
40-50 
20-30 
30-40 
40-50 

karper, bland. 20-30 87-103 
30-40 86-99 
40-50 S6-9t) 

Den maanedlige Omsætning af 
levende Karper stillede sig paa føl
gende ~1aade: 
pro August ] 909 110 Centner. 

September 16] 
Oktober 295 
November 503 
December 1123 

,---------
2192 Centner. 

(AUg. Fisch.-Zeit.). 

Norske Fiskerier i 1909. 
(N orsk Fiskerit.idende). 

Lak8e{isket. Fra Langesund med
deles, at Lakseflsket var i den Grad 
ubetydeligt. at det i sin Tid etable
rede "Bamle Fiskeridistrikts Fiskeri
styre som Følge deraf besluttedes 
opløst. Fra Kristiansandskanten be
rettes om et middel Aar, men fra 
Vestlandet om gennemgaaende under 
middel. Fra sine Steder paa Vost
landet udtales der dog, at Lakse
fisket var daarligere end nogen 
kunde huske. 

Aale{isket var paa Langesunds
kanten middel med noget lavere 
Priser end Aaret forud, ved Kristian
sandskarten derimod betydelig under 
middeL 

Ifolge den norske Fiskeridirektørs 
Beretning var Værdi udbyttet af de 
norske Fiskerier i 1908 38,624,162 
Kr. (mod 43,511,000 Kr. i 1907). 

Lakseflsket gav i 1908 et Fangst
udbytte af 75.),905 Kg. tit en Værdi 

. af 1,147,255 Kr. Soørredfiskeriet 
gav samme Aar et Fangstudbytte 
:d ~J8,742 Kg. til en Værdi af 102,000 
Kr. Disse Opgørelser omfatter dog 
kun Kystfisket, ikke Fiskeriet i 
EJveoe. 

* 
Om kæmpemæssig Størrel

se og høj Alder hos Kar
perne. Ifølge Fisch.-Zeit. findes 
der Karper i Pommern, der vejer 
] 9 Kg., og i 0stpreusen 20 Kg., ja 
i Oder ved Frankfurt findes endog 
Karper paa 32 Kg. V ægt. Dette er 
dog intet imod en Karpe, som blev 
fanget i Zugersøen i Schweiz, den 
vejede nemlig 45 Kg. 

Den berømte engelske Zoolog 
Frank Buckland hørte om disse 
Kæmpeeksemplarer og bad den da_ 
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værende enge'lske Gesant i Berlin, 
Lord Odo Russelom ved Lejlighed 
at skaffe ham en saadan Kæmpe. 
Igennem en bekendt Berliner-Fiske
forretning skaffedes ogsaa en levende ' 
Karpe, der vejede 27 Pd. Fisken 
var 2 Fod og 10 Tommer lang og 
l Fod og 11 Tommer i Omfang. 
Fisken blev sendt i fugtig Mos fra 
Berlin til London og ankom trods 
den primitive Forsendelsesmaade 
dog i levende Tilstand til sit Be
stemmelsessted. Afkom efter samme 
Fisk findes endnu i England. Paa 
Fedeikommis-Godset Lensahn, der 
tilhører Storhertugen af Oldenborg, 
blev der af den derva~rende Inspek
tør Stuekenberg fisket en Hanharpe, 
d",r vejede 55 Pd., den var 104 cm. 
lang og var 15 Aar gammeL Samme 
Sted fangedes en ligesaa gammel 
Hunkarpe, der vejede 42 Pd. og 
havde en Længde af 107 cm. 

Domaneforpagter Stllckenberg i 
Manshagen beretter om en Karpe, 
der vejede 57 Pd. og var 20 Aar 
gammel. 

Paa en Londoner-Fiskerilldstilling 
fandtes en Karpe. der vejede 60 Pd. 

Grev Sigismund Skorzeweski paa 
Slottet Cerniewo i Witkowo har 
Karper, der har levet i hans 810ts
grave i mindst 100 Aar; og Buffon 
meddeler, at der i Gravene ved Pont
chartrain findes Karper, der er 150 
Aar gamle. 

c!7lverler 
l 8Yledlems61adet! 

Prisen for Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Petitlinje, 
3 12 
6 10 

12 8-
24 5-

Fiskemarked et. 
'--0-

København (GI. St..and). 29. Jall.-5. Fcbr. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

45-65 Øre pr. Pd. 
100-150 
40-70 
25-,-30 

350-450 - pr. 100 St. 

Berlin, 31. Jal1.-5. Fcbr. 

(Officiel Markedsberetning). 
Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smua 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brulien, store 
Brasen, smaa 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

Pf. pr. Pd. 

• 72-77-80 
93-103-111 

91-100 
40-47-50 

140 
106 

79-80-87 
72-73-80 

lspakkede Fisk: 

0rredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellellistore 
AnI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

pr. pl". Pd. 

115 

166 

32-60 
30--76-83 

40-61-65 
27-40 

Hamborg, 5. FehTuar. 

Jspakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 
205-311-350 
121-248-315 
136-150-160 
90-106-107 
90-105-115 
71-100-113 
55-61-65 

2231.-33-43 



87 Ferskvandsfiskeribladet 88 

Annoncer. 
-0-

cFisllerielev. 
En flink, konfirmeret Dreng kan 

til1ste April faa Plads hos 
Dr. RojJnwyer, 
Fiskeriforpagter, 

Sorø. 

Gift Fiskemester 
søger Plads til 1. Maj. Vedkom
mende er ædruelig og paalidelig, 
har arbejder som Fiskernester i 5 
Aar. God',) Anbefalinger haves. Bil
let, mrkt. "Fiskeri", tilsendes dette 
Blads Kontor i Sorø. 

.,Sovø 
;Qusfjoldnings sRole. 

Kursus fra Maj til Oktober og fra 
November til April. 

Program sendes. 
Eliue Eriksen. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

4Jt. D o m a s c h k e. 
Fisehhandlung, Bedin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: I<'orellenhaudel. 

Fiskemester. 
En ugift, velanbefalet Mand kan 

til lste Maj faa Plads som Fiske
mester og Gartner paa Holmstrup
gaard pr. Brabrand. 

M. Peterse~n, 
. Forpagter. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Rea-nbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser . 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder køhes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Cht'istenl'len. 

øjneæg. Yn~el 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 S æl ger s nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

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 at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-krogh. 
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Aalens Ynglepladser. 
-0-

En Hel,Hk. 

Hr. Kommunelærer P. Knudsen, 
Aalborg, beærer mig i Ferskvands
fiskerihladet for 15. Febr. med en 
Spidsartikel, hvori han indleder en 
Kritik af min Anmeldelse af Dr. 
Schmidts sidste Arbejde med at ud
tale, at han "antager", atjeg("Ved
kommende", som Hr. Knudsen ud
trykker sig) "fnldtud har forstaaei", 
hvad jeg skrev om. "Det er ud fra 
denne Forudsætning, jeg skriver," 
tilføjer Hr. Knudsen. 

Jeg takker for den smigrende An
tagelse og maa meget beklage, at 
jeg ikke overfor min ærede Kritiker 
kan gaa ud fra den samme behage
lige F o ru d sætni n g. 

Hr. Knudsen indrømmer, at han 
;,ikke har læst samme af Dl'. Schmidt 
ttdgiyne Resultater," - (netop saa 

sproglig smukt udtrykker Hr. Kom
munelærer K. sig) - !lien "fragmen
taris k har man jo i disse Artikler 
Kernen af Resultaterne". 

Jeg skal dertil bemærke; at" Ker
nen af Resultaterne" i min Artikel 
først og fremmest vedrørte vore 
Ferskvandsaab Udbredelse (Fore
komst), og hvad der deraf kunde 
udledes, idet jeg jo anmeldte, et 
Værk hel'on1, hvorimod Dr. Schmidts 
Hovedværk om Aalens Biologi (Van
dringer, Forplantning og Udvikling) 
forudsattes bekendt, i hvert Fald i 
de Grundtræk, som saa Jfte er 
blevne refererede saavel i Fiskeri
blade som i Tidsskrifter og populær
videnskabelig Literatur. Havde Hr. 
Knudsen haft Forkundskab til dette 
V ærks Resultater, endsige ,,{uldtud 
forstaael II , hvad han kritiserer, vilde 
han ikke have blottet sig ved føl
gende U dtaielse om de paa bestemte 
Strækninger i Atlanterhavet fundne 
Aalelarver: De kan være "vandret 
lange Veje, især naar man husker 
paa, hvor hurtig de senere som Glas
aal bevæge sig". 

De af mig fremhævede Udtryk, 
og navnlig Sammenstillingen mellem 
de næsten passivt dr,ivende 
Aalelarver og de aktivt bevæge
lige Glasaal, røber, at Hr. Knudsen 
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endnu er for lidt bevandret i Zoologi 
til at sætte sig paa Kritikens vælige 
Ganger. 

"Videnskab er jo nu engang ikke 
Godtkøbsvare", siger Hr. Knudsen; 
- og heri har han Ret. Men Kritik 
skulde heller ikke være det! 

- - N aar jeg kalder de Steder, 
hvor Dr. Schmidt (forøv rig efter 
Dr. C. G. Joh. Petersens Anvisning) 
fandt Aalelarverne, "Aalens Yngle
pladser", saa er dette naturligvis 
ikke at tage i rent matematisk 
Forstand, og der burde strengt 
taget have staaet "Yngelpladser" . 
~,fen at Ynglepladserne skulde ligge 
"langt, langt borte fra disse Steder", 

den Tanke maa staa for Hr. 
Knudsens egen· Regning, I den 
videnskabelige Literatur vedrørende 
Sporgsmaalet har jeg i hvert Fald 
ikke truffet den. 

Forøvrig var dette et ret under
ordnet Punkt i min ArtikeL Hoved
sagen var at vise, hvorledes Aalens 
Udbredelse kun kan forstaas ud fra 
Betragningen af Aalen som en i 
Dybhavet og ikke i Ferskvand yng
lende Fisk. 

Hr. Kommunelærer Knudsen har 
i min Anmeldelse fundet en lille 
Avne, som han har forvekslet med 
Kernen og faaet forkert i Halsen. 

J. O. Bøving-Petersen. 

Krebsepesten breder sig. 
-o-

l Slutningen af Halvfjerdserne 
begyndte densaakaldte Krebsepest 
sin hærgende Vandring gennem 
]Jandene. Først bemærkedes den i 
Frankrig; faa Aar efter trængte 
den ind i Tyskland og vandrede 

stadig mod øst samtidig med, at 
den " affolkede " de rige Krebse
vande, den mødte paa sin Vej. Paa 
sin Sejersgang naaede den W eichsel
floden ved Aaret 1890, ødelagde 
derefter Krebsebestanden i de mæg
tige russiske Floder \Volga, Don 
og Dniepr, og kom til Lifland, 
Kurland og Finland i Aarene 1896 
til 1902. 

Sygdommen skyldes en Bakterie 
"Bacterium pestis Astaei" , som i 
Aaret 1900 paavistes af Prof. Dr, 
Hofer ved den kgL Forsøgsstation 
for Fiskeri i Mtinchen. 

Denne Pest, som den med Rette 
kaldes, har som det vil forstaas af 
ovenstaaende et overmaade voldsomt 
Forløb, de.r bevirker, at den i utro
lig kort Tid fuldstændig udrydder 
Krebsene i de Fiskevande, hvor den 
optræder. Grunden hertil maa søges 
i Krebsens overordentlige ringe Mod
standskraft mod Bakteriesygdomme, 
hvilket igen maa tilskrives dens 
ejendommelige Blodsystem. 

lIedens de højere Dyr har et 
saakaldet lukket Blodsystem, er 
dette ikke Tilfældet med Krebsene. 
I Stedet for at Blodet, som hos 
Pattedyrene og Mennesket fra Hjertet 
gennem Arterierne trænger ud til 
alle Legemets Dele for tilsidst at 
fordele sig i de fine CapiJlarer 
og Haarkarnettet, forinden det 
igen gennem Venerne vender tilbage 
til Hjertet, og derfra overføres til 
Lungerne, hvor Iltningsprocessen 
finder Sted, saa drives Blodet hos 
Krebsene fra Hjertet gennem mere 
eller mindre udviklede Arterier ud 
i Legemets forskellige Dele; men 
da det fine Haarkarnet her savntls, 
samler Blodet sig efter at have op
taget KulsyrB og afgivet sin m, i 
større Blodbeholdere, hvorfra det 
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igen gaar til Gællerne; naar det 
er iltet der, gaal' det saa gennem 
særlige Kar til Hjertesækkell og 
derfra gennem Hjertets Spalter ind 
i dette, for derpaa atter at sendes 
ud i Legemet. 

.Medens de højere Dyr derfor ved 
Hjælp at deres Haarknrnet kan 
begrænse en Infektion og omslutte 
den med en Blodausamling, hvorved 
SOUl bekendt en Betændelse opstaar, 
der igen tjener til at bol't~jerne de 
skadelige Stoffer fra Legemet, er 
dette ikke Tilfældet llled Krebsene; 
her kan Infektionen uhindret brede 
Ri g overalt i hele Legemet, hvor
for den ogsas. bliver' af langt farligere 
Art, Tillige mangler KrehsebIodet 
saa godt som ganske de bakt.erie
dræbende Stoffer, som findes i Blodet 
hos lVIennesk("t og de højere Dy!'; 
ogsaa af den (irund el' den saa 
godt som værgeløs hjemfalden til 
Sygdommen. 

Kendetegnene pan Sygdommen 
er forskellige; aImi ndehgvis ser 
man de allgrpbne Individer henligge 
ubevægelige paa Bunden, enten paa 
Ryggen eller Siden; tager man dem 
op at Vandet, gør de nogle af
mægtige Forsøg paa at bevæge sig, 
Andl'e udviser et mere krampagtigt 
Stadium. idet de findes med Extre
mitetene (Lemmerne) tæt ind til 
Kroppen, Halen smækket Sammel} 
og Klosaksene fast lukkede. Under
tiden kan lIlan ogsaa bemærke b'a,np
agtige Trækninger i Extremitetel'ne 
og Haleviften, 

Døden ~indtræff'er ved Hjæl·te
lammelse, Det triste ved denne 
Sygdom er, at. man staar saa om
trent fuldstændig magtesløs over 
for den. Der er ikke stort Andet 
at gøre, end lade Bestanden uddø, 
og saa vente nogle Aar, forinden 

lllan igen sætter snnde, bakteriefrie 
Krebs ud. Sikker er man imidlertid 
aldrig, fordi F'ugle og andre Dyr 
kan slæhe Bakterierne fra det ene 
Krebsevand til det andet, og ube
tænksomme Mennesker ved at be
nytte de samme Hedskaber i de 
forskellige Vande, kan overføre dem 
paa akkurat lignende Maacle. Nærer 
Illan imidlertid den Anskuelse, at 
det Vand, hvori man ønsker at lld
sætte Krebs paany, er rri for Bakte
rierne, lIlaa lllaIl sørge for, at de 
nye Sættekrebs er friske og sunde 
indenCdsættelsen. Dette iværk
sættes paa rølgende i'1aade, som 
jeg med Held hal' set blive prak
tiseret Aar erter Aar i den bekendte 
Damkulturanstalt ved Starnberg i 
Hayem. Krebsene anbringes i et 
Antal af et Par Hundrede i store 
gennemhullede Kasser; disse ned
sænkes i friskt, rindende Vand, hvor 
de under stadig Tilsyn og Sortel'ing 
maa opholde sig fra 14 Dage til tre 
Uger. Dyrene fodres daglig med 
skaarne Gllllerøddel', som de æder 
med god Appetit. Hvis de over
staar denne Proces, kan man rolig 
udsætte dem, udeu at løbe nogen 
Bisiko derved. De nyeste Beret
ninger fra Sverrig (Svensk Fiskeri
Tidsskrift) melder imidlertid, at 
Krebsepesten trods alle Forsigtigheds
regler, endnu ikke har standset sin 
ødelæggende Vandring; saaledes 
bredl'l' den atter i HjKlmaren 
og de der omkring liggende Søer, 
ef ter at en ny Udsættelse er foretaget. 

Rimeligvis har man ikke givet 
tilstrækkelig Tid til, at de fra sidste 
Infektion tilbageblevne Bakterier 
fuldstændig hal' tabt deres Kraft 
og Smittefarli ghed (virulens); del' 
kan nemlig gaa Aar heu, rorinden 
det sker; maaske har det nye ind-
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satte Materiale heller ikke været 
absolut sundt og bakteriefrit. 

Ligeledes meldes fra Finland, 
hvor Pesten tilsyneladende har 
slumret i snart 12 Aar, at den nu 
igen optræder med fuld Kraft, og 
blandt andet har ødelagt hele 
Krebsebestanden i et af de rigeste 
og største Krebsevande deroppe, 
nemlig Kumo El ven. 

Da Krebsen tiltrods for sin Liden
hed er en meget efterspurgt Vare, 
som betales med en forholdsvis høj 
Pris, 350-460 Øre pr. 100 Stk., 
betyder dens Forsvinden et stort 
økonomisk Tab for de paagældende 
Egne, hvor den før fiskedes i 
Mængde; og man maa derfor oprigtig 
haabe, at denne lumske Sygdom 
snart har naaet sit K ulminatiGns
punkt, saa at den, iLighed med, hvad 
der er Tilfældet med andre pestagtige 
Sygdomme, paa et givet Stadium 
igen forsvinder ligesaa hemmelig
hedsfuldt, som den før dukkede frem. 

Red. 

Told paa Fisk. 
-o-

lI. ' 
Banck gaar derefter til det vigtig

ste Punkt, nemlig til den udHnlandske 
Indførsel af Ferskvandsfisk til 1 ysk
land. Efter officielle KildHr beløb 
denne Indførsel sig i Aaret 1907 
til 11,672,000 Mk. og i Aaret 1908 
til 12,224,000 Mk., derimod beløb 
Tysklands Udførsel sig kun til 
2,381,000 og 2,624,000 Mk. For
skellen mellem Ind- og Udførsel 
beløber sig altsaa til ca. 10,000.000 
Mk. Denne store Indførsel dannes 
af tre Grupper Fisk: saadanne, som 
Tyskerne bruger, men kun producerer 
i ringe Mængde f. Eks. Laks; saa
danne, hvis Indførsel kun er ringe 

eller de i og for sig mindre værdi
fulde Fiskearter, hvis Indførsel der
for kun øver en ringe Indflydelse 
paa det tyske Marked; for det tredje 
saadl1nne, som kOllkurerer stærkt 
med værdifulde Fisk af Tysklands 
Hovedproduktion, det er fremfor 
alt: Karper, Ørredfisk, Sandart, 
Suder og Aal. Af de Lande, der 
indfører i betydelig Mængde, maa 
især nævnes : Rusland, Østrig-Ungarn, 
Danmark, Sverig, Norge, Nederlan
dene og De fOI'encde Stater; efter 
en mindre Maalestok kommer Frank
rig, Norge, Rumænien og Ægypten 
(Aal) i Betragtning. 

Banck meddeler derefter, hvor 
stor Indførslen til Tyskland de sidste 
Aar har været af: 1. Karper, 2. andre 
levende Ferskvandsfisk og 3, andre 
ikke-levende Ferskvandfisk, og han 
fremhæver atter, at det er den uden
landske Indførsel af Karper, 0rred
fisk, Suder og Sandart, der føleligt 
trykker Priserne paa det tyske 
Marked. Han nævner ogsaa de 
ægyptiske Aal. 

Med Hensyn til IndfØJ'sel af Karper 
kommer næsten kun østrig i Betragt
ning, Den østrigske Import af levende 
Karper beløber sig nu til 11 Ofo af 
den samtlige Indførsel af Fersk
vandsfisk og 75 °io af den samtlige 
Indførsel af Karper i Tyskland. 

Hovedindførslen af Suder kommer 
fra Holland, dog leverer ogsaa 
Danmark og Østdg-Ungarn en tem
melig stor Del. 

Indførslen af Øn'edfisk fra Dan
mark er, skriver Banck, som bekendt 
i de sen ere Aar stegen enormt. Der 
opgives, at der fra Danmark det 
sidste Aar er indført 2000 Centner 
Portionsfisk til Tyskland, fra anden 
Side bestrides dog dette Tals Højde. 
Men i hvert Fald gør de danske. 
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Fisk sig særlig stærkt bemærket 
paa Berliner Markedet ved SIll 

billige Pris og sin Mængde. Ogsaa 
fra andre Markeder berettes der om 
den stærke Konkurenee af danske 
Fisk, og det er at befrygte, at den 
danske Produktion ved den gunstige 
Stilling, i hvilken den for Tiden 
befinder sig, endnu vil vokse betyrle
ligt. Den tyske Ørred avl vil, efter 
Bancks Mening. ubetinget lide stOl' 
Skade under denne Konkurence, og 
alle Forbedringer til Opnaaelse af 
bedre Kvalitet og større Udbytte 
maa opgives som unyttige. 

Sandart og Aal fore~taar den 
samme Skæbnr efter Bancks Mening. 

Naar Sporgsmaalet nu bliver, 
skriver han derefter, hvorledes de 
værdifulde tyske Ferskvandsfisk og 
deres Produktion kan fremhjælpes 
ved vedvarende P1'iser og regulerede 
Afsætningsforhold, saa kommer vi 
efter Overvindelse af alle disse Be
tænkeligheder og Hensyn til det 
Resultat, at der kun gives et :vliddel, 
og det er: Beskyttelsestold! 

Hr. Bam'k ved nok, at Vare
omsætningen hovedsagentlig ube
tinget bliver reguleret ved Tilbud 
og Efterspørgsel; men han holder 
det for unødvendigt, at de til denne 
Regulering hid drager fremmed Ind
førsel, da Tysklands egen Produktion 
IT fuldtud tilstrækkelig til Dækning 
af Behovet. Da Staten har indført 
Beskyttelsestold, mener Banck, at 
det ogsaa er dens moralske Pligt 
at beskytte enhver Produktion, der 
føler sig skadet af Udlandet. 

Indførspistold er saa meget mere 
nødvendig. som der kan ventes øget 
Indførsel af billigere Karper fra 
Rusland, Holland, Sverrig og Norge, 
hvor der forberedes Øgning af 
Damarealerne, og dette er sikkert 

beregnet paa Udførsel til Tyskland. 
Tolden skal foranledige Opkøberne 
og de Handlende til kun at købe· 
saa meget i Udlandet, som der ikke 
kan opdrives i Indlandet til Dæk
ning af Behovet, og den er saa 
meget mere berettiget, som Foder
midlerne, særlig i Østrig og Rusland, 
er billigere end i Tysland. Nogen 
videre Stigning af Fiskepriserne vil 
Tolden ikke fremkalde paa Grund 
af øget Produktion i Tyskland og 
Konkurencen. løvrigt trøster han 
sig med, at de nævnte Fiskearter 
ikke hører til "Folkenæringsmid
lerne". 

Tyskland behøver desuden ikke 
at lade sig af9krække fra at indføre , 
Fisketold, navnlig overfor Stater 
som Rusland, Østrig og Frankrig, 
der alle har lagt Told paa Indførsel 
af Fisk. Det har derimod Schweiz, 
Belgien, Holland, Danmark, Norge 
og Sverrig ikke. I disse Lande kan 
alle Slags Ferskvandsfisk frit ind
føres. 

Efter dette synes det rigtignok, 
siger Banck, at Tyskland, naar det 
ikke skal fremkalde Toldrepressalier 
fra andre Stater, egentlig kun skulde 
anvende en Fisketold mod de Stater, 
der har indført Told paa Fisk, og 
han indrømmer, at det ovenfor disse 
sidstnævnte Stater, vil falde vanske
ligt at faa en saadan Told paalagt, 
og det vil koste Kamp at sætte det 
igennem, uden at andre Varer lider 
derunder. Dog, dette maa over
lades til Rigsregeringens Dygtighed. 
Desuden mener Banck, at der ogsaa 
nøje maa fastslaas, paa hvilke Fisk, 
foruden Karper og Ørredfisk, der 
skal indføres Told, og dennes 
Størrelse. 

Dr. Banck sigel' til Slut: 
"Der er endnu nogle Aars Tid 
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indtil en ny Toldtarif maa træde i 
Kraft; saa meget mere er det at 
haabe, at alle interesserede Kredse 
da 'enstemnigt har fattet en fælles 
Beslutning om Toldspørgsmaalet ved
rørende Ferskvandsfisk til Gavn for 
det tyske Indlandsfiskeri", 

P. Nissen, 

* 
I Tilslutning til ovenstaaende og 

for yde!'ligere at pointere, hvor stor 
Danmarks Eksport af Ferskvands
fisk er til Tyskland i Forhold til 
andres Landes, har jeg fra Deutsche 
Fischerei-Zeitnng udtaget neden
staaende Oversigt over Tysklands 
Ind- og Udførsel af Ferskvandsfisk 
i A aren e 1907-1908-1909. 

Levende Karper. 
I n d f ø '1' s e l: 

1. Januar-3l. Dechr. 
1907 1908 1909 

dz:) 
Østrig-Ungarn 11307 
Frankrig 950 

dz. dz. 
llG73 9744 

1522 2075 

Udførsel: 

eurp. Rusland 492 7Ei8 977 
Schweiz 93 94 151 

Andre levende Ferskvandsfisk: 
Indførsel: 

dz. dz. dz/ 
Danmark 7733 9423 8788 
Nederlandene 3988 5196 4967 
Østrig-Ungarn 1333 1990 1:J89 
Sverrig 4514 5396 2788 

. Udførsel: 

Nederlandene 184 394 490 
eurp. Rusland 552 448 464 

*) dz. = Dobbeltzentner. 

Andre ikke levende Ferskvandsfisk: 
Indførsel: 

dz. dz. dz~ 

Danmark 2363 1764 l !)60 
X ederlandelle 13943 13662 1M)50 
Xorge 2259 2498 3793 
0strig-U n garn 32D4 Uj94 2\)80 
Rumænien 611 1165 1157 
eurp. Rusland 17143 21299 13568 
asia. Rusland 48f:i7 4338 5579 
De fore. Stater 10287 68fl8 G178 

. Udførsel: 

eurp. Husland 13808 15485 17291 
Schweiz 3157 3347 2085 

Red. 

Udklækning af 
Regnbueørred i Colorado 

og lidt Sportsfiskeri. 
(EftPI' The Fishing Gazelte). 

-0-

(Sluttet). 

Vand af en Gennemsnitstemperatur 
af 5.)·-60 o Fahrenheit (ca. Il o R) 
er passende til Udklækning af Hegn
bueørred. Bliver Temperaturen 
meget lavere, forhales Udklæknin
gen betydelig; i Departementets 
Arkiv findes saaledes en Beretning 
om, at optil 150 Dage er gaaet 
hen, fra .lEggelle blev anhragt paa 
sin Plads, til de unge Fisk viste 
sig, hvilket udelukkende foraarsage
des af al for lav Temperatur. 

40-50 Dage er ellers det vanlige 
for Regnbueørreden, og saa snart 
som Yngelen har absorberet Blomme
sækken, bliver den anbragt i Holde-

I damme i fri Luft og i en l\:Jaal1eds 
Tid ligefrem fodrede med et Foder, 
hvis vigtigste Bestanddele er Spratt's 
Hundekiks, hvorpaa de som unge 
Fisk. udplantes paa de flade, grunde 
Steder i en eller anden af Statens 
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mange Fjeldstrømme. De benyttede 
DanlIne er meget smaa, saa at de 
let kan tilses og kontrolleres og 
de unge Fisks Fremskridt noteres 
fra Dag til Dag. Ved en udstrakt 
Anvendelse af Staaltraadsnet ude
lukkes alskens Skadedyr, og alt 
muligt bliver overhovedet gjort for 
at give Fiskene de allerbedste 
Betingelser for en gunstig Start i 
Livet. Af Regnskaberne fremgik 
det ogsaa, at 95 % af Æggene 
blev heldig udklækket og i det 
mindste bragt til det første Stadium 
af Modenhed. 

Som før nævnt havde privat 
Foretagsomhed været medvirken de 
ved de første indledende Skridt -
dog i en meget beskeden Maalestok. 
Man kom hurtig paa det rene med, 
at da Colorados Elve og Vandløb 
havde de samme U dspl'ing som de 
før omtalte californiske Elve, var 
det ikke til at tænke paa at akklima
tisere varm-vands Fiske i dem; 
sluttelig bestemte man sig til at 
gøre Californiens indfødte Ørred 
til Hovedbeboeren af Colorados 
Elve. Del' blev saa importeret Æg, 
hvis Udklækning lykkedes langt over 
Forventning; og dog var Heldet fra 
Begyndelsen af sikret et "Foretagende, 
der hvilede paa saa videnskabelig 
vel forberedt Grundvold. Nutildags 
er det dog ikke længer nødvendigt 
at indføre Æg fra Californien: 

I Gyldetiden - en Tid, som 
varierer betydelig for de forskellige 
Vandløbs Vedkommende - bliver 
de simpelthen indsamlet paa de 
forskellige Samlestationer ved Elve 
og Indsøer og derpaa straks indsendt 
til Klækkeanstalterne til videre Be
handling. Ikke mindre end 9,000,000 
Æg af Regnbueørreden og den 
østlige Bækørred blev indsamlet i 

Løbet af Sæsonen April-Maj, Juni
Juli og Oktober- November 1906, 
og af disse blev over 80 Ofo udsat 
i Elvene som Yngel, medens Resten 
blev holdt tilbage dels for at ekspe
rimenteres med, dels for efter An
modning af Regeringen i Washington 
at præsenteres fol' den japanesiske 
Hegering. Jeg finder blandt andet 
følgende Smaanotitser angaaende 
dette Emne i min Dagbog. 

Æggene transporteres pr. Vogn, 
pr. Hesteryg eller pr. Jernbane -
i mange Tilfælde pall, alle tre lVlaader 
tilsammen, og kun 11/4 % gaar 
tabt undervejs. En Hesteladning er 
320,000 Æg; i Trapper's Lake er 
der i Tusinder af Regnbueørred, og 
i Løbet af 10 Dage skaffer Ind
samlerne 3,500,000 Æg; der gaar 
400 Æg paa en Unse (2 Lod). lha 
4-"5000 Stk. Yngel, færdig til U d
plantning, vejer ca. 9 Pd. Yngelen 
transporteres fra Klækkehusene til 
Vandløbene i Kander, som stærkt 
minder om de Kærner, londonske 
Mejerister bruger, og Is anvendes 
under Transporten, for at holde 
Tempel'aturen nede paa 50 o F. 
(8 o R.). Hyppig er Yngelen en Uge 
undervejs fra KJækkehusene, og dog 
er Dødelighedsprocenten omtrent 
lig Nul. Iltningen af Vandet i 
Kanderne sker ved Hjælp af Hævert 
og ved hyppigt at ryste Kanderne 
frem og tilbage. 

Statens Love er beregnet paa saa 
vidt muligt at beskytte Fisken mod 
Rvfangst, og det er forbudt at 
sende Pakker med Ørred, der vejer 
mere end 20 Pd., ud af Staten; dog 
blev der i den 5 Mdrs. Sæson fra 
L Juni til 30. Novbr. 1906 ind
leveret til Denvel' Jernbanecompagni 
ikke mindre end 3500 Pd. (i Smaa
forsendelser) til videre Befordring 
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til andre Landsdele, og der er 4 
andre Compagnier, hvis V ægtfor
sendelser jeg ikke fik opgivet. Der
til kommer saa, hvad Statens Ind
vaanere consumerer. I Elvene vokser 
Regn bueørreden med 10 Tm. om 
Aaret, til den naar sin fulde Størrelse, 
og i Klækkedammene tiltager den 
1/2 Pd. i Vægt i samme Tidsrum. 
80 0J0 af den udplantede Fisk for
bliver i Live. Ved Udsættelsen i 
Elvene er Yngelens_ gennemsnitlige 
Størrelse omtrent 11/2 Tm., efter 
Udsættelsen fodres de ikke. 

Og nu lidt om Sporten! Colorados 
mægtige Fjelde skuer ned paa nogle 
3f Verdens bedste 0rredelve. Hvad 
Sceneriets Storartethed angaar, er 
der ikke meget tilbage at ønske, 
og Klimaet er som før nævnt ideelt. 
Det første Dagslys finder en f. Eks. 
ved Bredaen af Gunnison Elven, 
en Elv med dybe Huller afvekslende 
med Grusbanker og grunde Steder, 
rigtig en 0rredelv, kun er Vandet 
en Smule for klart og lyst kanske, 
men derfor maa man ogsaa hænge 
trofast i for at kunne medbringe 
en Pose fuld af Fisk i Løbet af en 
Morgenstund. Paa den anden Side 
animerer det jo bare Fiskeren at 
vide, at han maa tage al sin Dyg
tighed til Hjælp, hvis han vil opnaa 
noget, og det er der jo ogsaa en 
vis Tilfredsstillelse ved. I Twin
lakes har jeg fanget Fisk paa op til 
13 Pd., og den var ligesaa vanskelig 
at fange, som en 30 Pd.s Laks i 
Shamron Elven, og om det end ikke 
hver eneste Time hænder, at man 
faar fat i Karle paa 4-10 Pd. Stk., 
saa hænder det i al Fald tit nok 
til at gøre Sporten interessant. Den 
rigeste Fangst, jeg var med til, 
var en Morgenstund, vi i Løbet af 
5 Timer. fiskede 1000 Stk., der til-

sammen vejede 238 Pd. Det giver 
ingen høj Middelvægt, men Kvaliteten 
og Skønheden af den fangne Fisk 
gav os rigelig Erstatning. 

Jeg tog livlig Del i Spørgsmaalet· 
om Regnbueørreden i England for 
10-12 Aar siden, da de første 
Forsøg med at akklimatisere denne 
sande Sportsfisk i vore hjemlige 
Vande blev gjort. Vi begik imidler
tid den Fejltagelse at tro, at Regn
bueØ1Teden maa have varmt Yand 
for rigtig at kunne trives og en 
grundig ];"iasko var det naturlige 
Hesultat. Der blev ogsaa gjort 
tapre Forsøg paa at indplante Fisken 
i Sussex Ouse, men den forsvandt 
ligesaa hurtig som den blev udsat! 
DPi vilde ikke llænde, om man f. 
Eks. udplantede den i Nord-hdiens 
Elve. Der har Vandet jo akkurat 
de samme Egenskaber som i Regn
bueørredens Hjemland, og den vilde 
ligesaa sikkert trives udmærket der. 
Der vilde overhovedet være mange 
Fordele ved at akklimatisere den i 
Indien. Det er en smuk Fisk, en 
fortrinlig Sportsfisk, og ingen kan 
klage over,. at den ikke gaar paa 
en Flue. Den vokser hurtig og op
naar en god Vægt, og naar den 
endelig har bidt i Gt'æsset, er det 
en saa fin Madfisk, som man over
hovedet kan ønske sig. 

A. J.-H. 

Om Fiskeri-Regulativer 
og 

Vedtægter for vore Vandleb 
og Fjorde. 

(Svar til Hr. Fisker Chr. Ludvigsen). 
-0-

(Efter Dansk Fiskeritidende). 

Til min Artikel om ovennævnte 
Sag har Hr. Fisker Ohr. Dudvigsen 
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i "Dansk Fiskeritidende" føjet nogle 
Bemærkninger. Jeg gjorde i nævnte 
Artikel bl. a. gældende, at hvor 
Fjordfiskerne afsætter Frednings
bælter udfor Vandløbene i Fjorden 
og opretter Fiskeri-Vedtægt for 
Fjordfiskeriet alt anerkendt af 
vedkommende Ministerium - i den 
Hensigt at udvikle Laks- og 0rred
fiskeriet, der skal der ogsaa oprettes 
Fi~keri-Hegulativer ved de paagæl
dende Vandløb. og omvendt skulde 
det samme finde Sted i Fjordene, 
hvor der i tilstødende Van dløb er 
oprettet Regulativer. - Dette har 
Hr. Lndvigsens fulde Sympati. 

Men saa fortæller han det'næst, 
at Fiskeriforeningerne ved Roskilde 
Fjord har samlet sig for at faa skaf
fet Midler til Veje til Anskaffelse og 
Udsættelse af 0rredyngel i denne 
Fjord og har i den Anledning ud
arbejdet en Vedtægt, saaledes som 
Fiskeriloven fordrer, for at faa Del 
i de Midler, som er bevilget i dette 
Øjemed. I denne Vedtægt vilde de 
gerne hav13 en længere Fredning, 
end Fiskeriloven foreskriver, og 
denne Fredningstid skulde saa ogsaa 
gælde for de ferske 'vande, som har 
sit Udløb i nævnte Fjord. Men det 
kan man ikke faa gennemført. Det 
er rimeligvis Lodsejerne ved Vand
løbene, der modsætter sig. løvrigt 
kan dl~r da heller ikke fastsættes 
udvidet Fr'edningstid for et Vand
løb, selvom Lodsejerne ved samme 
forholder sig fuldstændig passive. 

Hr. Ludvigsen ser i saadant og 
lignende Tilfælde kun Redning ved 
Ændring af Fiskeriloven saaledes, 
at der f. Eks. i dette Tilfælde med 
Roskilde Fjord er indført en Be
stemmelse i Loven, der sikrer for, 
at de Regler og den Fredning, der 
er vedtaget for Roskildefjord, ogsaa 

skal gælde for de ferske Yande, der 
løber ud i denne Fjord; og han føjer. 
til: "Hertil er jeg og den ærede 
Indsender enige". 

Men herimod maa jeg protestere. 
Hvad er det nemlig Hr. Ludvigsen 

fordrer? Han fordrer, at Fiskeri
loven ikke skal fastsætte nogen be
stemt Freduingstid; denne kan vil
kaarligt fastsættes enten gennem 
Fiskeri-Regulativer eller Vedtægter. 
Men hvad om i saa Tilfælde Fjord
fiskerne ved Roskildefjord oprettede 
en Vedtægt med en Fredningstid 
paa 4 Maaneder, fra 1. Oktober til 
1. Februar? Er det virkelig Hr. 
Ludvigsens Mening, at der gennem 
Loven skulde paatvinges de paa
gældende Vandløb Fredning i disse 
4 Maaneder? Indser Hr. Ludvigsen 
ikke, at han med et saadant For
slag aabent r siger: ,,0rredfiskeriets 
Ordning skal alene tage Hensyn til 
Fjordfiskernes Interesser, og det 
gælder navnlig om, at der i Ved
tægternes Frednings bestemmelser 
arbejdes hen til, at 0rredfangsten 
i Vandløbene bliver den mindts nm- . 
lige". - Jeg mener i Modsætning til 
Hr. Ludvigsen, at Fiskerilovens Be
stemmelser med Hensyn til Fred
ningstidens Varighed er god nok. 
Det er ikke her, vi trænger til Æn
dring for at øge 0rredbesta~den og 
0rredfangsten. 

I min Artikel tog jeg endvidere til 
Orde for, at Fjordfiskerne gennem 
deres Vedtægter sørgede for til
strækkeligt stOl'e Fredningsbælter; 
og jeg mente, det var galt, naar 
de ansaa deres Interesser for vare
tagne bedst ved at faa Frednings
bæltets Størrelse indskrænket til det 
mindst mulige. ,Jeg søgte at paa
vise, at det netop laa i Fjordfisker
nes egen Interessse, at faa indsat 
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saadanne Bestemmelser i deres Ved
tægter, der kunde medføre Ørred
bestandens Øgning, og hertil regnede 
jeg større Fredningsbælter i Fjor
dene udfor Aamundingerne. Hr. 
Ludvigsen er imidlertid af en anden 
Mening. Det lader endog til, at 
han helst vil have de fredede Vande 
helt afskaffede; thi efter hans ;,lening 
vil de netop ikke øge Ørredbe
standen, men tværtimod bidrage til 
dens Formindskelse. Et saadant 
fredet Vand, skriver han, vil nemlig 
blive et sandt Eldorado og en ud
mærket Klækkeanstalt for Ulke, 
Korsfisk, Hundestejler o. fl., hvorfra 
baade Fjordene og Vandløbene kan 
suppleres til ubodelig Skade for 
I"Ul'mering og Trivsel af disse Vandes 
Nyttefisk. 

Herimod taler dog Erfaringen. 
Cdfor Kolding Aa f. Eks. har der i 
lange, lange Tider, indtil 0rred
gaarden ved Kolding opkøbtes og 
dens Privilegier ophævedes, været 
et meget stort Fredningsbælte; og 
det var netop dette store Fredning/;
vand, der væsentlig i sin Tid bidrog 
til Fjordens overordentlig store 
Rigdom pall, 0rredel" 

Hr. Ludvigsen kan være rolig for, 
at Hundestejlerne ikke tager de i 
Vandløbene udklækkede Smaaørre
der, 'naar de forlader disse og van
drer ind i Fjordenes Fredningsvand. 
De er hverken sall, smaa, at Hunde
stejler kan tage dem, eller saa 
dumme, at de lader sig fange af 
Korsfisk. Det kan der maaske være 
Fare for med Hensyn til den Yngel, 
der skal udsættes i Roskildefjord. 
Er det Spædyngel, der udsættes, 
saa kan Hundestejlerne tage den, 
er det Ørred-Sættefisk, der er op
drættede ved Kunstfoder, da er 
disse et let Bytte for alle Slags 

større Fisk, og der vil levnes alt 
for faa af dem til 0gni'ng af Ørred
bestanden. 

Direkte Udsættelse af kunstigt ud
klækkede og opdrættede Smaaørre
der i Fjorde strider imod Naturens 
Orden. Det naturlige er, at Klæk
ningen forf:gaar i Vandløbene, eller 
at den kunstigt udklækkede Yngel 
udsætfes i disse, paa Steder, hvor 
de naturlige Betingelser for deres 
Trivsel er til Stede, nemlig godt, 
fersk Vand, gode Skjulesteder og ri
gelig Føde, indtil de bliver saa store, 
at de kan forlade det ferske VaIld 
og vandre ud i Fjordens Brakvand, 
altsaa i det omtalte fredede Vand. 

For at Skadedyrene ikke skal 
1 age 'for stærkt Overhaan d, ka~ 

Fjordfiskerne jo godt, foruden det 
permanente Fredningsbælte, som 
Loven foreskriver, gennem deres 
Vedtægt anol·dne et større Fred
ningsbæite udenfor dette, navnlig til 
V æm for de fra Vandløbet i Fjor
den udvandrede Smaaørreder, af 
hvilke Fjordens Brakvand til sine 
Tider kan vrimle. Dette sidste Bælte 
behøver jo ikke absolut at være 
fredet hele Aaret igennem, saa her 
kunde jo altsaa blive Lejlighed nok 
til at komme Skadedyrene til Livs. 

Det forekommer mig, at Fiskeri
foreningerne og de fiskervenlige 
xIænd ved Roskildefjord havde fra 
Begyndelsen af gjort rettest i at søge 
Samarbejde med Lodsejerne ved 
Vandløbene ved Forsøget paa at op
hjælpe 0rredfiskeriet; aUsaa ved 
Forsøg paa at ·ophjælpe dette Fi
skeri ikke alene i Fjorden, men og
saa i de tilhørende Vandløb. Uden 
et saadant Samarbejde bliver det 
alligtwel ikke rigtig til noget; i hvert 
Fald ikke til noget, der forslaar. 
I dette Tilfælde ser det ud, som om 
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Roskilde Fjordfiskere har ment, at 
de ikke behøvede at henvende 
til Lodsejerne ved Vandløbene. De 
meute maaske, de nok knnde klare 
den Ting selv ved Udsættelse af 
0rredyngel i Fjorden; men til Gen"' 

. gæld vilde de saa have indført en 
Ordning, der noget nær sikrede flem 
hele det eventuelle Udbytte af Fore
tagendet. 

Efter mit Kendskab til Sagen bør 
0rredyngel absolut udsættes paa et 

Sted i Vandløbet og ikke 
i Fjorden, dersom man da ønsker, 
at et forsvarligt Antal af deu ud
satte Yngel skal Ulla til at blive 
Storfisk. Det gælder ogsa.a i det 
Stykke at arbejde saa megd over
ellsstOlnmende med ~aturen, som 
det er muligt og forl11aalstjenligt, 
saafrelht lllan da vil have et 

godt Udbytte fLf sit Arbejde. 
Skulde jeg derfor fremkolllme llled 

et Forslag, saa skulde det være det, 
at der kun gaves ot!l;ntli,lj Under
støttelse til Udsættelse af Ørred-

i ferske Valldc*) d. v. s. i 
Vandløb, eller hvis Udslf'ttelse i 
Fjorde fremdeles skulde støttes, da 
kun Hl! der den lhotingelse, at 01'-

. redynglen skulde have Sættefisks 
Størrelse. og være opdrættet som 
Vild(isk ved Ncdurfodcr. Desuden 
maatte det fordres, at denne 
udsattes i et tilstrækkelig stort fre
det Vand udfor i\amundingerne. 
Men jeg tror, det absolut vilde være 
rigtigst helt at komme bort fra 0r-
rt>dyngels Udsættelse i Fjorde og 
kun foretage denne paa passende 
Steder i de paagældende Vandløb. 

Fjordfiskerne maa se at komme 
bort fra den Tanke, at de med Hen
syn til den omhalldlede Sag ikke 

*) Udhævet af os. Red. 

er solidariske med Lodsejerne ven 
Vandløbene. Jeg tror, at sidstnævnte 
i Almindelighed bedre har For
staaels(~ af denne Solidariskhed. 
Uden denne gensidigt> Forstaaelse 
og Følelse er Forhandling, del' kan 
føl'c til virkningsfuld Overenskomst) 
ikke mulig. 

Det er utvivlsomt, atnaar det 
lykkes ved hensigtsmæssige Fiskeri
Regulativer og Vedtægter for Lakse
og, 0rredfiskeriftt i Vandløb og 
Fjorde betydeligt at øge Lakse- og 
0rredfallgsten, da vil Fjord- og Hav
fiskere høste det største Udbytte; 
det mener jeg, Erfaringen har vist. 
At. der saa ogsaa vil blive rigere 
Fangst af disse Fisk i Vandløbene, 
burde jo glæde Fjordfiskerne. 

:\laalet ved Ordning~n af Forhol
dene for Lakse- og 0rredfiskeriet i 
Vandløb og Fjorde maa gaa Hd paa 
at fremskaffe en langt rigere 
af Laks og Ørred baade i Vandløb 
og lJorde ~ og ikke i Fjordene 
alene eller i Vandløbene alene. Det 
er en retfærdig Ordning af Forhol
dene, der bør tilsigtes. 

En Fiskcriinteresseret. 
(Sluttes). 

Blandede }Ieddelelser. 
-0-

Desinfektion ved Hjælp af 
Kobber. Et amerikansk Blad skri
ver: Som hekendtharKobberen meget 
skadelig Indvirkning paa Bakterier. 

Den amerikanske Bakteriolog Dr. 
Movre har fundeL at en yderst ringe 
Kobbermængde virker ødelæggende 
paa Bakteriel'. Samtidig fandt han, 
at Kobberet forsvinder saa hurtigt, 
efter at det har fyl dt sin Opg aye, 
at Vand. som er bleven desinficeret 
med Kobber, udenSkade kan drikkes. 
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Statistik over Fiskefangst. 
Efter Optegnelser fra Ry Mølle. 

(Eftertryk forbydes). 
-0-

V. 
1878 Aal Gedder Ørred Brasen Aborre 

Januar li{ li{ it li{ it 
Februar 

" " » " " 
Marts 

" " " " " 
April 318 

" 
O 

" 
O 

" 
O 

" 
O 

" 
Maj 1373 

" 
O " 

O 
" 

O 
" 

O " 
Juni 2~l27 

" 
114 

" 
O 

" 
O 

" 
O 

" Juli 4036 
" 

12 
" 

O 
" 

O 
" 

O 
" August· 2230 

" 
O 

" 
O 

" 
O 

" 
6 

" 
Septbr. 1231 

" 
16 ,; O 

" 
O 

" 
O 

" 
Oktober 1227 

" 
202 

" 
10 

" 
64 

" 
503 

" 
November 23 

" 
2090 

" 
12 

" 
341 

" 
72 

" 
December O 

" 
261 

" 
O 

" 
O 

" 
O 

" 
laIt 13365 li{ 2695 it 22 it 405 li{ 581 li{ 

Stati stik for Januar, Februar og Marts 1878 mangler. 

Hermed slutter denne Statistik. -
Det var at ønske, at mange vil føre et saa nøjagtigt Regnskab, som 

det er ført fra Ry :\'I011e. Det har i mange Henseender stor Interesse. 
Det er først og fremmest et Bidrag til Oplysning om, for hvor store 
Værdier, der fiskes, hvilket atter kan hjælpe til større Tilskud til Fore
tagender indenfor Ferskvandsfiskeriets Omraade. Men det har ogsaa 
videnskabelig Betydning. Hvor der er oprettet Fiskeriregulativer, for
langer Staten, at der føres nøjagtigt Regnskab; men der er endnu mange 
Aaer, Søer og Damme, som ikke er inde undpr Regulativerne. 

Med yderst ubetydelige Omkost
ninger kan man i Løbet af nogle faa 
Timer rense fordærvet Vand for 
Bakterier. 

Vore Forfædres Kærlighed for 
Kobberkar var derfor noget ubevidst 
fornuftigt. At dømmme efter de 
Forsøg. som hidtil har været anstil
let. vil det for Fremtiden være unød
vendigt at anvende store Su·mmer 

P. C. Knudsen. 

til Rensning af de store Vandreser
voirer og disses Filtrer. Det vil 
være tilstrækkeligt at tilsætte Kobber
vitriol til Vandet i Forholdet en 
Million del. 

Fagmanden Gilbert H. Grosvenor 
beretter, at store Vandbeholdere, 
hvis Vand er bleven saa ildelugtende, 

I 
at intet Dyr vilde drikke af det, i 
Løbet af tre Dage blev befriet for 
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sin ubehagelige Lugt og Smag. -
Et Reservoir paa 25 Millioner Gal
Ioner i Staten Kontucky blev renset 
med l Metercentner Kobbervitriol. 
hvad der svarer til ca. 27 Potter 
Sulfat. Man lod Sække, der inde
holdt Vitriolen, hænge ned i Vandet 
fra Hækken af en Baad. som i flere 
Timer blev roet rundt i Rf'servoiret, 
saa at Desinfektionsmidlet blev lige
lig fordelt. 

"Efter tre Dages Forløb var Van
det ganske rent og velsmagende. 
Prøver viste, at Algerne var ganske 
forsvundne, og en nøjere Under
søgelse gav endvidere det Hesnltat, 
at faa Timer "efter Desinfektionen 
var ethvert Spor af Kobber fot'svun
det fra VandeL Den hele Pro('f'S 
kostede kun 1 Dollars. Vedbm
mende Stat havde tidligere aarlig 
forgæves ofret Tusinder af Dollars 
paa denne Desinfektion". 

Betydningen af .Mones Opdagelse 
træder maaske bedst frem, nuar 
man erindrer, at i "De forenede 
Stater" er Hltlldreder af lleservoirer 
bleven ubrugelige ved Udviklingen 
af de under Navnet "Digeskum" 
bekC'ndte blaagrøulle Alger, hyoraf 
der kan være indtil 50,000 paa en 
Kuhikmeter Vand. 

Grosvenor skriver: "Algeorganis
merues 0mfintlighed mod selv de 
ubetydeligste Spor af Kobbet· er saa 
ofte bleven paavist, at Dr. Movre 
mente, at den samme Behandling 
ogsaa maatte kunne føre til 0de-

. læggel!'le af Tyfus og KolerabacilIerne 
i Byernes Drikkevand". 

I Virkeligheden har ogsaa de 
Forsøg, som er bleyen anstillet med 
Vand i Rørledninger og Cisterner, 
givet det Resultat, at en Kobber
opløsning paa 1: 100,000 under fire 
eller fem Timer udrydder de giftig-

ste 'l'yfus- og Koleraspo!'ekulturer. 
Opløsningen kan ikke smages, og 
den er farveløs og uskadelig .. Med 
Hensyn til Tyfussporene har man 
ogsaa i de store Heservoirer haft 
det samme gode Hesultat. 

Man kan derfor trykt paa~taa, 
at for Fremtiden hehøver ingen By 
at lide af infIceret Vand. Desin
fektion med Kobber koster yderst 
lidet: 50 Cents til 3 Dollars for en 
Million Galloner Vand. 

Und.'!' den sidste Koleraepidemi 
i Indianopolis gjorde Vaskning af 
Gader og Huse med Kobbersulfid 
en forbavsende god Tjeneste. 

Kohbersmede bliver aldrig syge 
af Kolera. 

Medens Guld- og Sølvmønter 
kan vrimle af skadelige Bakterier, 
har man aldrig opdaget saadanne 
paa Kobbermønter. 

For at beskytte sig mod Kolera 
har Kineserne deres Drikkevand i 
Kob bereisterner. 

Disse KC11dsgerninger burde Myn
dighederne tage Hensyu til. 

De i Vandet opblandede Kobber
mængder forsvinder som. ovenfor 
paapeget meget hurtigt; forøvrigt 
har de ikke engaug uogen skadelig 
Indflydelse paa de ellers saa øm
findtlige Fisk. 

Bliver et Reservoir forsyuet fra 
en forgiftet Flod, er det tilstrække
ligt for at dræbe Mikroherne,at 
anbringe nogle Kobberplader ved 
Indløbet til Reservoiret. 

P. N. 

* 
Udstillings-Aqnarier. Den 

sachsiske Fiskeriforening meddeler 
i AUg. F. Z .. at den raader oyer et 
stort Antid Aquarier, som Foreniu
ger kunde faa til Leje til Udstil
lingsbrug. Henvendelser herom ret-
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tes til Siichsischer Fischereiverein, 
Dresden A \'r aisenhausstrasse 1/1, 

Jeg gør opmærksom herpaa, fordi 
.jeg kunde t.ænke mig, at vi tiltrods' 
fol', at det her drejer sig om et 
fremmed La:nd, maaskc dog ved 
given Lejlighed kunde faa et Arrallge

meut i Stand, saa vi billigt kuude 
leje en hel Del Apuaricr i Sachsen 
i St.ed(·t for at købe dem i dyre 
Domme. 

Fiskemarkedet. 
-0-

København (Gl. Stl'llnd), 12.-1!J. Feb,·. 

AaI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

45-65 Øre pr. Pd. 
100-150 
40-G5 
25-30 

350-450 - pr. 100 St. 

Bel'lin, HJ. F"bl'. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
BI'asen, SIllHa 
Aal, stor'e 
Aal, mellemstore 
Aal,- smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

PI'. pl'. Pd. 

70-93-6]·84 
95-114 

128-121-141 
103-110 

94---100 
[)(}-9:3-92 

lspakkede Fisk: 

Ørred fisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 

Pf. pl'. Pd. 

160-150 
196 

32-54-50 
61-75--55-67 

73 

Aal, mellemslol'e 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

55-75 
33-440 

HHJnborg, 7.-12~ Februar. 

Is p akk ed e Fisk. 

Laks 
Laksørred, !:>tore 
Laksørred, smaa 
Aal 

Pf, pr. p,1, 

213 
221-2~15-301 

145-17U-] 35 
~1-101-66 

121 
105-95-106 
60-47-&1 

31-22-22"2 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AbolTe 
Brasen 

Annoncer. 
-0-• 

c!lisKerielev. 
En Hink, konfirmeret Dreng kalI 

til 1 ste April faa Plads hos 

IJ"t'. Hojjme!lwr, 
Fiskel'iforpagt.er, 

Sorø. 

Fiskemester. 
En ugift, velanbefalet lland kan 

til1ste Maj faa Plads som Fiske
mest.e!' og Gartner paa Holmstrup
gaard pr. Brabrand. 

lJ:l. Petersen, 
Forpagter. 

Fiskemester. 
Undertegnede tilbyder sig som 

Fiskemester til l ste Maj. .Jeg har 
været paa Landets største Fiskerier, 
er nu yed Bramminge Hovedgaard. 

Ærbødigst 
N. Laursen. 

Fiskemester . 

$OF0 

,QusQoldnings sRole. 
Kursus fra :\Iaj til Oktober og fra 

November til April. • 
Program sendes. 

Eliue Eriksen. 
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1 og 2 Aars Karper 
el' nu og til Foraaret som sædvan
lig billig til Salg. 

N. Lind~ 
Alminde, Kolding. 

Forpagtning 
af et mindre Fiskeri søges. Tilbud 
med udførlige Oplysninger modtages 
paa dette Blads under Mærke" For
pagtning" . 

elR. ISr6eoR's r Import af Fiskenet, 
~. 

~ 

I 
~ 
~. 
~. 

~, 
l 

-- Korsør~ 

leverer alle Fiskeredskaber j fuld 
monteret Stand, sem: Alle Slags Ru
ser og Vaad, Ketcher, Ørredgarn, 
Krogliner; Kroge, Kork og Cate
ch.u. Bly, Sten og Kæde til Synk. 

Samt alle andre Artikler 
til Fiskeribrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes pas, nærmeste 

Jernbanestation mod Kontant. 

. cJ!tartin c!!{ielsen, 
Ji'redericia. 

.... Telefon Nr. 114. ~ 

Tilbud ønskes 
snarest paa 15,000 Stk. 9-12 cm. 
Sættefisk, Bæk- eller Regnbuer, 
leveret 1. April. 

Skovlide~ Hørning. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

øjneæg. Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d~ Sættefisk 

af Karper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmeste 

J em banestation. 

Fiskeriet i Vamdrllp. 
Telefon Nr. 26. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste .1 ern banestation . 

Kontant Betaling. 

G. Domaschke. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: t'orellenhandel. 
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3lverler 
i cYoreningens 8ftedlems6lad/ 

C§oRann tJon 
edSV01'en ~PiskeauktionaT'i~(,s, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 
anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands ... , Ferskvands- saavel som Damfiske. 

Store Basiner for levende Fisk. 
J ernbaneforsendelser adresseres til: Altona, 

120 

Telegr.-Adr.: I'il'olcheitzen. Telefon: Amt l, NI', S101, Hamburg. 

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

vRndsfiskeriforening". ~ Kontingent 4 Kr. samt 200re for et Loveksem. 
plar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

..""""....""" """"""" 19] 

Navn:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "" Stilling:"""""""""" " """""""""""""""""""""" """""""-"" 

Postadresse: """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" .. """". 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. 
Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Kontor: Dr. Hotfmeyer, Sorø. Pengef'orsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Ribe. 

StatskonsuJent, Magister Chr. Løfting, LykkeshoJmsalle 3 A, København. 

Artikler og 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 ai 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (AktieselskAb) ved Rasmussen-Kl'og"h. 

l 
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Indhold: Fiskeriet i vore Aaer. 
Aalens Ynglepladser. - Om Fiskeri
Regulativer og Vedtægter for vore Vand
løb og Fjorde. Blandede Meddelel
ser. - Fiskemarkedet. - Annoncer. 

Fiskeriet i vore Aaer. 
-0-

Fra Nord-Amerika lyder stadig 
Beretninger om de rige Lakse- og 
0rredfiskerier, som findes i Flo
derne derovre, og Tanken ledes da 
naturligt hen paa, om vi ikke her 
hjemme kan faa adskilligt mere ud 
af Fiskeriet i Aaer og Bække, end 
vi faar nu. 

I tidligere Tid var der i Aaer og 
Bække en Rigdom af Fisk, som nu 
næsten helt er forsvunden. Grun
dene hertil er flere, men først og 
fremmest tror jeg, at det ligger i, 
at man vil høste uden at saa. 

I Amerikas Floder udsættes Mæng
der af Yngel og Sættefisk, og nye 
Fiskearter indføres med Held i 
Vandløb, hvor de ikke før har hørt 
hjemme, som f. Eks. Regnbueørreden 
i Colorados Floder - se Fersk
vandsfiskeribladet Nr. 4. 

Her bjernme har det hidtil kun 
været sparsomt med Udsættelse af 
Yngel, hvorimod der er fisket ud 

over alle Grænser, sall. der suart 
ikke er en Fisk mere tilbage i vore 
Aaløb. Store og smaa pisker Aaerne 
igennem daglig med deres Medestang 
med Orm eller Flue, og det er 
sandelig ikke Sportsfiskeri ; men et 
inteusivt Rovfiskeri, hvor stort og 
smaat tages med. Fiskerilovens 
Mindstemaal respekteres ikke, der 
er ingen til at kontrollere det. 

Endvidere fiskes der pall. mange 
andre ødelæggende Maader i de 
Vandløb, for hvilke der ikke er op
rettet Regulativ. Aamundingerne 
spærres af Ruser og Garn, sall. kun 
et ringe Antal Fisk faar Lov til at 
slippe op i Aaerne for at yngle. 
Alle disse Forhold bidrager til, at 
det kun kan blive Tilbagegang for 
Fiskeriet. 

For at bringe Fiskeriet frem til 
det, som det bør være, maa der 
gøres 2 Ting: Der maa saaes ved 
Udsætning af Yngel og Sættefisk, og 
der maa skaffes ordnede Forhold til
stede gennem Oprettelse af Regula
tiver. 

De fleste jyske Aaer er 0rred
aaer, sall. det vil særlig være 0rred 
i Forbindelse med Aalefiskeriet, som 
man kan vente at faa udviklet. 

Hvor mange Pd. 0rred, der aar
ligt kan produceres i en Aa, har 
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man vist ikke Erfaring for; men en 
Aa maa kunne producere mindst 
lige saa mange Pd. Ørred om Aaret 
som et tilsvarende Areal i en god 
Naturdam. 

Denne vil kunne prodnceI'e ca. 
l 'JO Pd. Ørred pr. Td. Land Vand
flade aarlig. En Mil Aaløb af Gen
nemsnitsbredde 8 AL er 9(;,000 0-
Ah~n, altsaa ca. 7 Tdr. Land. En 
Mil Aaløb vil altsaa kunne produ
cere ca. 840 Pd. Ørred aadig. 

Det er rimeligt, at denne Bereg
ning er sat for lavt, for høj tror 
jeg ikke, den er. Man vil mal\ske 
sige: Er det alt, hvad Aaen kan 
give, ca. 840 Pd. Ørred aarlig pr. 
Mil, og jeg vil dertil svare: Det er 
det ikke 

Aaen tjener i det væsentlige til 
Opfostring af Ørreden, til den er 
saa stor, at den gaar til Havet. Den 
større Fangst kommer, uaar Ørre
deu fra Havet trækker op i Aaen 
for at lege. En rigelig Bestand af 
Ørred i Anen giver Ylulighed for en 
stor Fangst af Ørred ved Opg'ang 
fra Havet. 

For at skaffe en rigelig Ørred
bestand i Aaell er d~~t nødvendigt 
at udsætte Yng~l i Smaabækkene, 
som løber til Aaen, eller endnu 
bedre l Aars Sættefisk i samme, 
mindst 10,000 Stk. Sættefisk pr. 
løbende Mil Aa. 

Da det endnu ikke staar klart 
for Lodsejerne ved Aaen, at Udsæt
ningen vil kunne blive til Fordel 
for dem, paatager de sig næppe Ud
giften dertil, og da det l llgesaa 
høj Grad vil blive til Fordel for 
SaltvandsfiskernI', anser jeg det for 
rimeligt, om Staten, i hvert Fald til 
en "Begyndelse, bekoster Udsætnin
gen. Det vil være til stor Gavn, 
om vi blot et Sted fik et Forsøgs-

vand, saa der aerigennemk~n bli:ve 
paavist.hvad der virkelig kan brin
ges ud af vort Fiskeri. 

:\'1 en skal der naas det bpdst 
mulige Resultat, maa der ikke alene 
ndsættes Ørred, men oprettes Regu
lativ for Aaen. 

Rea-ulativet bør "~g, efter 
min ltlening. bygges ))aa.,et 
helt andet Grundlag ,end det. 
som er anvendt vp-d de llidtil 
oprettede. ved hvilke jeg ·ikke 
tror, man opnaar. det tilsigte~e gode 
Resultat. 

Pangsten i Aaen bør koncentr'eres 
paa et Sted, nemlig 'ved et Ørred
spring nær Aaens Jlundi'l~g. Fiskeri 
i Aaen andetSteds bør være for
budt. 

Herfra skal dog :være undtaget 
Fiskeri, som Regulativbestyrelsen 
lader foretage for at udrydde Rov
fisk som Gedde og Aborre. 

Endvidere bør Sportsfiskeri kunne 
tillades. Det er ikke alene til 
m:ede fol' den virkelige Sportsfisker, 
men ogsaa til Gavn for Fiskedet, 
idet der vil blive fanget en Del af 
de Standtisk, som bliver i Aaen, 
og som dels æder de mindre Ør
reder. som med Tidel1 vil trække i 
Havet, og dels æder Føden fra dem. 
Sporfsfiskeriet vil til Regulativets 
Kasse kunne give en god Indtægt, 
naar man lader Sportsfiskerne løse 
Dllgkort til en ordentlig Pris af 
f. Eks. 5 Kr. Selvom denne Pris 
kan synes høj, vil Sportsfiskeren 
sikkert med Glæde betale' den. for 
at kunne fiske i en Aa med en 
rigelig Ørredbestand, fremfor som 
nu, ofte at maatte gaa i Timevis, 
uden at se en Fisk. 

Til at føre Opsyn udnævn'es i 
hvert Sogn, der grænser til Aaen, 
en Opsynsmand I;landt "Beboerne, 
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og hos ham skal Sportsfiskeren 
kunne købe Dagkort. 

Ligesom der fOl' Aaen oprettes 
Regulativ, bør der ogsaa være 
Regulativ for den Fjord, hvori Aaen 
løber ud, og Fredningsbælte afsat 
udfor Aaens Ylullding, 

Angaaende Fordelingen af Ud
byttet af Fisk.:riet i Aaeu, mener 
jeg, at dette bør deles mellem de 
fiskeriberettigede Lodsejere, i For
hold til Længden af den Strækning 
Aabred, de har. 

K~tn ved at faa Fangsten i Aaen 
koncentreret paa et Sted ~ SPOrfB
{i,8keri undtaget -- og fOl~dele Ud
byttet 80m ovenfor nævnt, vil man 
opnaa at faa et Udbytte, 80m kommer 
alle de {i,8keriberettigede titgode, og faet 
en vid:etig mtionel Drif't, der 8amtidig 
giver et fyldigt og korrekt BiUede af; 
kvad Fiskeriet kan indlwinge. 

Fra Landbr'ugsministeriet for
moder jPg, at der af de dertil 
bevilgede Midler, vil kunne faas et 
Beløb til Udsætning af Ørred. SHa 

der ikke bliver nogen nævneværdig 
Udgift for de fiskeri berettigede 
Lodsejere. 

Skulde der ikke findes en eller 
anden tidligere god 0rredaa, for 
hvilken de fiskeriherettigede Lods
ejere havde Lyst til at faa oprettet 
et Regulativ. bygget paa de Grund
prineipper, som jeg her har udviklet? 
Det vil utvivlsomt lønne sig godt. 

Hobro, Februar 1910. 
I. A Bie. ' 

Aalens Ynglepladser. 
--0-

»)SOnl nlall raaber 
i Skoven •.. « 

I Ferskvandsfiskerihladets Nr. 4 
tillod undertegnede sig at frem-

komme med et Par kritiske Bemærk
ninger til Hans Højhed Magister O. 
Bøving-Petersens Anmeldelse af Dr, 
Sehrnidts sidste Værk om "Fersk
vandsaalens U dbreddse m. IH." -
.J eg haaber, at a;ldre med mig vil 
finde, at mil1 Artikel var holdt i en 
rolig Tone, og at den gnunemgaaende 
yar 8agtig affattet. Ikke desto min-

• dre har den fOl'anJediget Hr. B.-
Petet'sen (mag, p. p,) til at servere 
mig en Del GroYheder, som udgør 
Trefjerdedelen af samme IIerr,'S Ind
læg mod mig, 'hvorimod det saglige 
Forsvar Cl' meget tyndt. -- Hr. n,-

. P. mener, at jeg "blotter" mig, naar 
jeg mener, at disse Larver kan være 
komne langt borte fra. de Steder, 
hvor Dr. Schmidt har fundet dem, 
men bagefter indrømmer R-P., at 
han har bega::wt en Fejl, idet han 
har skrevet Aalens Yngleplaclser i 
Stedet for Yngel:pladser, Tak for 
den! Det var snedigt fundet paa. 
Maa jeg saa ikke med det sanuue bede 
Hr. B.-P. rette samme Fejl i "Dansk 
Fiskeritidende", thi der hal' Fejlen 
ogsaa sneget sig ind, 

Denne Fejl kalder Hr. R-P, selv 
en "Avne", xlen denne "Ayne" er 
for mig' Kernen. thi jeg menet' 

endnu, at der er Pokker til Forskel 
pall. Aalens Ynglepladser og 
Yngelpladser, 

Hr. B.-P. antager endvidere: "De 
næsten passivt drivende Aalela.1'ver" 
kan ikke have bevæget sig ret langt 
i et halvt Aars Tid eller mere. 
Larvet'ne Cl' fra ea. 2 Tommer til 
ca. 21f.t Tommer lange. Hvad Hr. 
B.-P. mener med "næsten", kan være 

det samme. Men selvom de 
var ab~olut passivt drivende, kunde 
de endda flyttes et langt Stykke Vej 
i kort Tid. Der hndes i Havet 
mange passivt drivende Ting, som 
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kan flytte sig langt i Løbet af 14 
Dage. I min tidligere Artikel spurgte 
jeg, om man ved de saakaldte Yngle
pladser havde fundet Aaleæg og de 
gamle AaI (Blankaal). .Jeg fik intet 
Svar herpaa. Nu, da jeg har læst 
Dr. Schmidts V rerk, kan jeg oplyse, 
at man hverken har fundet Aalens 
Æg eller Blankaalen paa disse Ste
der. Værket melder i al Fald intet 
herom. Derved bliver det endnu 
mere usandsynligt, at man har fun
det Aalens Ynglepladser, thi saaledes 
bruges Udtrykket ogsaa af Dr. 
Schmidt. Hr. B.-P. har altsaa gan
ske loyalt holdt sig til Grundteksten, 
naar han har skrevet Aalens Yngle
pladser. 

Dette faar være nok om selve 
Sagen. 

Last not least kunde jeg have Lyst 
til at dvæle lidt ved den Tone, som 
er anslaaet i den Bøving-Petersen
ske Journalistik. Hr. ll.-P. taler 
om, at jeg mangler "Forkundskaber", 
at jeg ikke har læst den "populære, 
videnskahelige Literatur" o. s. v. Ak 
jo! min gode Hr. B.-P., af den Slags 
Lekture har jeg desværre staaende 
hele Rækker i mit Bogskab - det 
pop'ulære er der nok af det viden
skabelige har jeg forgæves søgt. 
Jeg har ogsaa lagt Mærke til, at 
min ærede Kontrapart har produ
ceret store Kvanta af den Slags. 

Ak! det maa være ubehage
ligt - at være Specialist i populær
videnskabelig Madlavning for naive 
Sjæle. 

Endvidere mener Hr. B.-P., at 
jeg er for lidt "bevandret i Zoologi", 
til at jeg skulde sætte mig paa "Kri
tikkens vælige Ganger". Meget mu
ligt, Hr. Petersen! Hvorledes De er 
funderet i saa Henseende, skal jeg 
snart komme tilbage til, idet jeg i 

en nær Fremtid agter at udgive: 
Store og gode HandIlnger af Hoved
leverandørerne til den populære-

. videnskabelige Literatur. 
Aalborg, den 4(3 1910. 

P. Gkr. Knudsen, 
Kommunelærer. 

NB. Side 40 i Dr. Schmidts sid
ste Værk hedder det saaledes: "Me
dens den europæiske Aals Yngle
pladser er nogenlunde godt kendte" 
o. s. v. - Sandheden er den: Der 
er endnu ingen, der kender Yngle
pladserne, da de fundne Larver er 
ca: 2 Tommer og derover. 

Side 41 i samme Værk hedder 
det endvidere: - - "hvor den 
amerikanske Aal vides at yngle" 
o. s. v. Jeg maa absolut fast
holde, at der ikke staar Yngel
plads, men derimod Ynglepladser. 

, P. G. K. 

* 
Alle "Personligheder" bedes her

efter udeladte, da Redaktionen ellers 
ser sig nødsaget til at standse Dis
kussionen om dette interessante 
Emne! Red. 

Om Fiskeri-Regulativer 
og 

Vedtægter for vore Vandløb 
·og Fjorde. 

-0-

(Svar til en Fiskeriinteresseret). 
(Efter Dansk Fiskerit.:-. 

I dette Blad har en Fiskeriinter
esseret skrevet et meget stort Svar 
til min Artikel i samme Blad om 
ovennævnte Sag. 

I min Artikel gjorde jeg Rede for 
min Opfattelse af, hvad der tjener 
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Fiskeriet bedst i vore Fjorde, og 
kom der i nogen Strid med det, 
som den ærede Indsender mente, 
var det bedste. Det fremgaar (fore
kommer det mig) af den ærede Ind
senders Artikel, at han har knyttet 
'line Interessf1r mest til Ferskvands
fiskeri og særlig Ørredfiskeri, og 
udfra den Belysning maa han ogsaa 
forstaas. Jeg ønsker heller ikke at 
forstaas anderledes end som Salt
vandsfisker, dog mener jeg, at Fi
skeri i al Almindelighed er et af vore 
nationale Erhverv, og at man bør 
se stort paa dette, om det mest mu
lige skal indvinde!;. 

N aar nu den ærede Indsender 
hævder, at Sol og Vind skal deles 
lige for alle Parter, saa maa han 
ikke stille større Fordringer til Salt
valldsfiskerne, end at han vil op
fylde lignende selv. Han forlanger 
et Fredningsbælte i Fjordene udfor 
hvert Aaløb, saaledes at Ørreden 
frit og uhindret af Fiskerne kan 
færdes ud og ind i Aaerne (til deros 
Ynglepladser), uden at sætte et Fred
ningssted j de ferske Vande f. 
Eks. Ørredens bedste Legeplads, 
hvilket vel nok maa være en af de 
første Betingelser, der maa stilles. 
At Ørreden maa have Fred til at 
yngle og ikke forstyrres deri af Fi
skere ved de ferske Vande, er sik
kert indlyseIlde for den ærede Ind
stmder. At den forstyrres, og at 
Yngelen løber Risikoen at blive 
fanget og opædt af de ferske Vandes 
Skadedyr og aIldre Fjender, syntes 
haIl ikke, der er stor Fare for. Imid
lertid siger VidenskabsmændeIle, at 
Havets Skadedyr ødelægger mere 
Nyttefisk, eIld alle Fiskere tilsammen 
kan fange. Dette er ReRultatet af 
deres Undersøgelser, sall, det maa vi 
foreløbig lade staa fast. 

Naar Fiskerne ved Hoskildefjord 
havde ønsket at give Ørreden en 
større Fredning, end Fiskeriloven 
tillader, saa har han ingen R~t til 
at tillægge det den Betydning·, som 
han gør, nemlig at vi kunde ønske 
at frede Ørreden i de ferske Vande 
i de fire Vintermaaneder, saa meget 
mere, som jeg udtrykkelig i min 
Artikel udtalte som min Overbevis
ning, at den bedste Fredning ikke 
alene for Ørreden, men ogsaa for 
andre Arter af Fisk var en Fredning 
i de .Maaneder, hvori deIl var en 
daarlig Vare, og til den naaede at 
blive den bedste Handelsvare. 

Da nu den ærede Indsender me
ner, at de fire Vintermaaneder, om 
der blev fredet, vilde betyde det 
mindst mulige Fiskeri af Ørred i 
de ferske Vande, og man ved, at 
der stadig indløber Klager over, at 
kønsmodne Fisk fanges af Fiskerne 
ved de ferske VaIlde netop i de 
Maaneder og dels ad Omveje afsæt
tes og dels, at Vedkommende selv 
forbruger saadanne kønsmodne Fisk, 
var det maaske en meget god Ting, 
om mere Fredningstid kunde opret
tes i den af den ærede Indsender 
antydede Retning, eller i det mindste 
en mere effektiv Kontrol. Det vilde 
gavne Fiskeriet efter Ørred i vore 
Fjorde og Vande meget. 

Den ærede lIldsender føler sig 
ilde berørt ved, at Fiskerne ved 
Roskildefjord ikke har henvendt sig 
til Lodsejer'ne ved de ferske Vande, 
som har deres edløb i Fjorden, for 
sammeIl med dem at ordne For
holdene om Ørreds Gdplantning og 
Fredning. Men naar Forholdet nu 
er dette, at der aldrig i FortideIl 
var og ikke i Fremtiden er Udsigt 
til, at der fra deres Side vil blive 
gjort noget for at ophjælpe Fiskeriet 
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i Fjordene eller de ferske Vande, 
og der i disse Vande ikke er eller 
saa godt som ingen Ørred findes, 
saa maa Lodsejerne virkelig finde 
sig i, .at vi griber ::'agen an og fører 
den igennem uden dem, ligesom de 
maa finde sig i de Regler, vi be
stemmer som gældende for alt 
Fiskeri i Fjorden. 

Jeg ser da heller intet galt i, at 
de, som bekoster og gør Arbejdet 
ved Anskaffelse og Udsætning af 
Fiskeyngel, ogsaa nyder Frugten 
deraf. 

"Det lader til, at Ludvigsen helst 
saa alt laaset Vand afskaffet" l skri
ver den ærede Indsender. Ja vel, 
det gør virkelig Ludvigsen. Vi 
har paa Roskildefjord i en meget 
lang Aal'l'ække, fra ] 888 til vi fik 
den ny Fiskerilov, som delvis af
skaffede det laasede Vand, haft o\"er 
Halvdelen af Fjorden laaset, for 
det væsenligste Fiskeri i Maanederne: 
Marts, April og lVJaj, uden at en ene
ste Fisker har mærket Forbedring 
af Fiskeriet af nogen som helst Art, 
det er snarere blevet ringere. 

Jeg vil meget bede den ærede 
Indsender huske paa, at vi har 
mange andre Arter af Fiskeyngel, 
som skal beskyttes mod Havets 
Skadedyr. Selvom han nu mener, 
at Ørreden, naar den kommer fra 
de ferske Vande, er bleven saa 
klog, at den ikke lader sig fange 
af Hundestejle og Ulke, saa er det 
ikke saaledes med de Tusindvis af 
Glasaal, som vandrer ind i det 
ferske Vand. Der er ogsaa mange 
andre Arter Ny ti ('fisk, som sikkert 
heller ikke har tilegnet sig en saa 
stor Intelligens, at de kan vare sig 
for ovennævnte Skadedyr. 

Derfor ønsker vi intet laaset Vand 
om Aamundingerne, og naar den 

I ærede Indsender mener, at Ørreden 
fra de ferske Vande ikke lader sig 
fange af Skadedyr, hvad skal saa 
det fredede Vand til, der bliver de 
heller ikke fanget i den Tid. Loven 
forbyder det, og ikke før de naar 
dr't Maal, som Loyen bestemmer, 
heller ikke en eneste kønsmoden 
Fisk fanges af Fiskerne, og Loven 
derom er jo god nok, skriver han. 
Der kan være større Fare for den 
0rredyngel, smil udsættes i Roskilde 
Fjord, skriver den ærede Indsender; 
er det spæd Yngel, tager Hunde
stejlen dem, er det Sættefisk, som 
er fodret med Kunstfoder, er de et 
let Bytte for større Skadedyr. Jeg 
tror nu, man kan være ganske rolig, 
der gaal' næppe større Antal til 
Spilde, end almindeligt er Tilfælde. 
Nyttefiskene maa altid afgive en ri
gelig Tribut til disse Skadedyrs 
Underhold. 

Det var ikke Spædyngel, der blev 
udsat i Hoskilde Fjord, men Fisk 
mellem 7 og 10 Cpntimeter, 1/2 Aar 
gamle. Skønt de havde rejst 12 
Timer paa Banen og 2 Timer paa 
Fjorden, før de naaede Bestemmel
sesstedet, gjorde de ikke Indtryk 
af at være ukendt, men tværtimod 
pilede de mod BllIldel1; ikke et 
Sekund var de synlige\ efter at de 
var ud sat. Udsætningen foregik i 
December, hvor som bekendt Ska
dedyrene er i mindst Virksomhed, 
denne begynder først med høj Sol. 
Ørreden vil da være l Aar gammel 
og godt kendt med Forholdene. 
Endvidere blev de saUe ikke 1000 
Alen fra Aaløb med gode Skjule
steder og god naturlig Føde (Tang
lus ). Jeg betænker mig ikke paa 
at anbefale Kolleger, hvor saadanne 
Betingelser haves, at gøre Forsøg i 
samme Retning, saa meget mere, 
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som der nu foreligger adskilligt 
der taler for en god Forretning og 
stor Op hjælp af Fiskeriet i vot'e 
Fjorde og sikkert ogsaa i vore fer

ske Vande. 
Skulde jeg fremkomme med For

slag ellel' Rand i den omhandlede 
Sag. saa skulde det være. at ({el' 
af offentlige ~lidleJ' ga\'es Understøt
telse til r dsmttelse af Fiskeynge J, 
hvor mnn skønnede, at Betingelser 
er tilstede for deres Trivsel og For'
mering, og at der fredes om særlig 
Ørredens Ynglepladser, som er dou 
Salt.vandsfisk, der yngler i mest bi"
grænset Vand, og ikke som andre 
Saltvandsfisk vælger sine Yngleplad
ser ude i Havet, hvor det er umuligt 
at gennemføre Fredning for dem. 
Ferskvalldsfiskerne maa se at forlige 
sig med d.en Tanke, at de ikke kan 
faa Saltv!llldsfiskol'lle til at afsætte 
stort Vandareal til fredet Vand uden 
at. de i lige ~'laade maa afsætte 
og skaffe Fred for Ørreden paa de 
Steder, hvor den sætter sin Yngel. 
Vil de det, da skal det nok vis o sig, 
at Saltvandsfiskorne har Forstaaehe 
af, hVfld der baader bedst ogsaa i 
denne Sag, det skal ogsaa nol{ vise 
sig, at rie er i Besiddelse af til
strækkelig Soli daritetsfølelse. 

Det er rigtigt, at Maalet man være, 
nt der kommer saa meget ud af 
Fiskerierbveryet som muligt. 

Fisker Ch1', Ltulvigsen. 

Blandede :Meddelelser. 
-0-

Ifølge I'iskeritldsskrift for 
);'inland fOl' ."-aret 1909 er 
Eksporten af Fisk fra Finland aarlig 
ca. 7 Mil!. Kg., hvilket svarer til 
et Beløb af ca. 4 Mil!. f. Mark. 

desuden ca. 10 MilI. Kg. = ea. 5 
)IiII. f. Mark. Hele Fiskeprodnk
honen kan derdter herog'nes til I'll. 

17~-1~ j.iilI. Kg. aarJig, hvilket ~va
fer til en Værdi af ca, H-W Mill. 

f. xlark. 

]'iskenlarkedet. 
--o-

K ø Il Cl! il av n (GI. Strand), 26. Febr.~G. Marts. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 

4:>-65 Øre pr. Pd. 
10()--150 
40--t>5 
25-30 

Il e l'l i !l, 28. Febr,-~, 1["1't,_ 

(Ornciel Markedsberetning). 

Leycnde Fisk: 

Gedde, stol'e 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Slider, mellemstore 
Brasen, store 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudsel' 

Pl'. P", Pd. 
80-8'1-72-86 

70--78 
112-128-111 
87-111-Hl6 

117-120 
23~-44~-49 

83-60-70 
nl-H3-95 

105-91-110 

lspakkede Fisk: 

Ørredlls!" smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AnI, store 
Aal, mellemstore 
AaI, LIsortel'et 
Karper 
Brasen 

Pr. 1"'. Pd. 

78-73 
121-tlO-l11 

173--':201 
53-57 

30-ti2-5H 
49-G1-47 
50-74~-55 

122-137 

66-5Q-50 
17-41-37 

Haulhorg, 28~ Fcbr.~-:). i\Jarts. 

I sp a kked e Fisk. 
PC pr. Pd. 

Laks 249-253 
Laksørred, store 100-1~-280 

Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 

160--175--115-128 

6H-62-H 
68-79-71 
70-56-40 

Landets egen Befolkning konsumerer Brasen 39-52-50--60 
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Annoncer. 
--o~ 

Salg moo. Contant. 
200.000 prima rosa Regn

bueørl·ecl-Æg. Tilbud llIed bil
ligste Pr-is sen<1es under Mrk. "C. 
L. 100" til dette Blads Kontor. 

1 og 2 Aars Karper 
er nu og til Foraaret som sædvan
lig billig til Salg. 

N. I.ind. 
Alminde, Kolding. 

$OFØ 

nusQoldnings skole. 
KUI'SUS fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eline I<Jriksen. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og' Sætterisl.: af Bæk-, KiMe
og Regnbueøl']'ed samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

ppr og Suder købes og afhenlps paa 
nærmpste ,Jernbanestation mod KOll-

tant J. C. Christensen. 

Fiskemester. 
undertegnede tilbyder sig som 

Yiskelllest0r til !ste Maj. Jeg har 
været paa Landets største Fiskerier, 
er nu ved Bramminge Hovedgaard. 

Ærbødigst 
N. Laursen. 

Fiskemester. 

øjneæg. Yn~el og Sættefisk 
af ø r r e d~ Sættefisk 

af Karper og Snder 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 NI'. 26. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder! Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paR nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

(.,t. J) o 1Il a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18 -19. 

Telegr .-Adr.: l<'ol·ellenhandeJ. 

Statskonsulent, Magister CJhr. Løftin::;. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

A.rtikler o::; lYIeddeleJser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. HofImeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »I1!od Honorar«. 

NB. Artikler og :\leddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Indbold : Til Lystfiskerne! - Aalens 
Ynglepladser. - Vore Aals Liv og Lev
ned set i den nyeste Forsknings Lys. 

Fiskedet i vore Aaer. - Bækørre-
den yngler i Fangenskab. Sports-
fiskeri. Bed Illustrationel'. 
Laks- og Havørred i østersøen 1904-
1908. - Blandede Meddelelser. - Fi
skemarkedet. - Annoncer. 

Til Lystfiskerne I 
0-

"Hvor er I henne I store og 
smaa, I Havets stolte Svaner~'. Ja, 
hvor er I henne, alle I kække Lyst
og Sportsfiskere, som Danmark ejer? 
Hvorfor gaar I saa venneløse og 
ensomme omkring? 

Huskf Perskvandsfiskeriforenin
gen staar med fremstrakt Haand og 
byder Eder et ærligt Velkommen. 
Kom ind i vor lune Rede! 

Busk! Perskvandsfiskeriforenin
gen vil akkurat det samme som Il 
Vil have ordnede Forhold ved vore 
ferske Vande! Vil Rovfiskeriet til 
Livs! Vil søge at ophjælpe Fiske
riet i Aaer og Søer, yed Udsætning 
af Yngel og Sættefisk osv. osv. 

I mangler et Organ) hvor l kan 
fremsætte eders Ønsker og Tanker. 

Vi føjer et Afsnit til vort Blad, som 
kan gi.e Plads for .Jer alene. 

Hyad ønsker I da i Grnnden 
? mere. 

Til Gengæld forlanger vi blot, at 
I giver os lidt af Eders gode Hu
mør og dejlige, vidunderlige Hi·· 
storier, som kan live op i vore saa 
uendelig nøgterne Drøftelser af Re
gulativer og Aalevandririger. Begge 
Dele skal nemlig til, for at Idealet 
kan naaes. Og vi vil Idealet! Vil 
have de rette Elsk i de rette Vande 
og Orden i Sagerne! 

Kom derfor og hjælp os! Vi hører 
dog sammen; og siaar vi alle i Flok, 
saa lofter vi Sagen! 

Ferskvandsfiskeriforeningens Kon-. 
tors Adr. er: Dr. Hoffmeyer, Sorø. 
Medlemskontingent for et Aar""l:lr 4 
Kr. I samme Køb faasMedlemsbladet, 
der udkommer hver 14 Dag, samt 
om ønskes hver Dag alt, hvad For
eningen ejer af Raad og Daad! 

Altsaa: Velkommen! 
Red. 
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Aalens Ynglepladser. 
0-

P e r D e g n: )). . .. vil 
han synge i Kap med mig, 
saa kommer hun tpkort. 
Jeg har synget i Kap med 
10 Degne, sorn aJle have 
mant give sig tabt. , • .« 

Holberg. 

Hr. Kommunelærer Knudsen ind
leder sit fortsatte Angreb med "t 
Motto, som han selv illustrerer med 
ufridllig Komik, De "GI'ovheder", 
han fUIldt i mit Svar, var nemlig 
for en stor Del Citater af hans før
ste Artikel, - blot vendte mod ham 
selv 'som Ekko fra hans eget "Raab 
i Skoven"! Naar han er saa lær
villig til at opfatte sine egne Ords 
sande Natur, behøver jeg jo heldig
vis ikke at rense ud i hans sidste 
Udgydelser. Han peger endog selv 
paa de værste: Naar han ~maledes 
udtaler, at i min Artikel i I'ansk 
Fiskeritidende har "Fejlen" "ogsaa 
sneget sig ind". skyldes den fpde, 
selvbehagelige Udhævelse nemlig 
ham. Den bevidste Hensigt dermed 
er jo tydelig- nok! 

.Men med Personer, der tyer til 
slige )Iidler, indlader 1111111 sig ikke 
i fort>iat PO]l'mik. .Jeg forlader der
for i taus Ligpgyldighed Hl', Kom
munelærer Knudsen med samt hans 
Skrivel'ier. 

- For Læseren skal jeg endnu 
en Gang præcisere, hvad jeg har 
udtalt om selve Sagen: 

Saavel hos Dr. Sehmidt som i 
anden inden- og udenlandsk Litera
tur (den videnska helige og dell 
populærvidenska belige) betegnes de 
Dele af AtJaniel'havet, hvor Aale
larver er fundne, simpelthen som 
AaJens Ynglepladser. 

I mit Referat af DI', Schmidts Ar
bejde holdt jeg mig derfor ganske 

naturligt til den gængse Betegnelse, 
om den end selvfølgelig ikke er helt 
korrekt, eftersom det er almindelig 
bekendt (ogsaa fra den populære 
Literatur. f. Eks. , .. Frem"s Udgave 
af "Dyrenes Liv"), at Æg og de 
yngste Larver endnu ikke er paa
viste*). I Realiteten er dette imid
lertid af ganslee Under01"dnet Betyd
ning for enhver, der ikke lider af 
kronisk og formalistisk Disputere
Syge, idet Sagens Kerne jo er den, 
at Videnskaben har godtgjort, at 
Aalen yngler i Atlanterhavets Dyb 
og /wej-leen i vore lavvandede Ind
have eller i vore ferske Vande. 
Hvilket det gjaldt at paavise. 

At kalde den Videnskab, der har 
løst denne Opgave. som den hidtil 
er løst, en "Godtkøbsvare", det 
hører der mere end Dristighed tiL 
Eller ogsan Bil komplet )'langel paa 

, Kendskah til og Forstaaelse af den 
hele Sag. 

- - Med Tak til Redaktionen, 
fordi den beviste mig den Ære at 
optage min Adikf'lrække efter Dansk 
Fisker'itidende. afslutter jeg hermed 
min Gæsteoptræden i FerskYands
tiskerihladet vedrøren'de Spørgsmaa
let "Aalens Yllglepladser". 

J O. Bøving-Petersen. 

* 
Da begge Parter llU har haft Lej

lighf'd til gentagne Gange at ud
ta'e sig, afsluttes Diskussionen for 
Ferskvandsfiskeribladets Vedkom-
mende. Reil. 

*) Derimod er Blankaal et Par Gange 
fundne. 
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Vore Aals Liv og Levnet 
set i den 

nyeste Forsknings Lys. 
-o-

Dette er Titlen paa en Afhandling, 
som den finske Fiskeriinspektør . J. 
Alb. Sandrnan offentliggør i "Fiske
ritidsskrift før Finland" for Aaret 
1909. For at Ferskvandsfiskeri
bladets Læsere kan være li jour 
med, hvilke Resultater Forskerne 
i andrp, Lande er komne til an
gaaende disse interessante Forhold, 
skal jeg i det følgende bringe et 
kort Uddrag af Fiskerilospektørens 
Beretning. 

Som Indledning udtales den Over
bevisning, at Aalene kun optræder 
i Ferskvand paa et længere Besøg. 
De er ikke født der og forbliver 
der heller ikke, hvis ikke særskildte 
Hindringer kommer i Vejen. I de 
finskeIndsøer findes udelukkende 
Hnnaal. Hanaalen optræder il,ke 
en Gang ude ved den finske Hav
kyst; først langt sydligere, ved den 
svenske østersøkyst, træffes de 
første Hanaal. 

Om Aalens Vandringer skrives, 
at disse begynder samtidig med, at 
Aalen udvikler sig til fuldvoksen 
BIankaal. Under Vandrillgen tager 
Aalen ingen Næring til sig, men 
skynder sig af Sted mod Syd, hvor
for ogsaaalle Ruserne langs Sver
rigs Østkyst i denne Tid vender 
med Aabningen mod Nord, for at 
opfange den vandrende Skare. Af 
akkurat samme Grund vender alle 
de danske Ruser i Bælterne, Øre
sund og langs ,Tyllands Østkyst 
med Aabningen mod Syd; her maa 
Aalene nemlig aHe bøje mod Nord 
for at slippe ud til det dybe Hav 
gennem Skagerak .. 

Den Hastighed, hvormed Aalene 
vandrer i denne Periode af deres 
Liv, er ofte ganske forbløffende. 
Fiskeriinspektør Sandrnan nævner 
nogle Eksempler herpaa: Alminde
ligvis tilbagelægger de 14-15 Kilom. 
pr. Dag (eller vel rettere pr. Nat). 
En AaI vandrede dog i tyve Døgn 
35 Kilom. i Gennemsnit pr. Døgn. 
Den største Hastighed, der er 
observeret, er 105 Kilom. paa 2 
Døgn, altsaa 52.5 Kilom. pr. Døgn. 
Naar man saa samtidig betænker, 
at en Aal jv langtfra vandrer efter 
en ret IJinie, men tværtimod har 
Svinkuærind baade her og der, 
maa man sandelig forbavses I 

Angaaende Aaleyngelens Tilbliven 
og Vandringer deler Fiskeriinspek
tøren den af alle videnskabelige 
A utoriteter k næsatte Anskuelse, at 
Legen foregaar paa ca. 1000 Meters 
Havdybde paa Steder, hvor Vand
temperaturen ikke gaar under 7 o 
C. og Saltholdigheden ikke under 
35,2 %0. Fra disse C()ntrer br6der 
Larverne sig ud, idet de først 
driver med Strømmen, for senere, 
naar de har naaet AaIefaringsstadiet, 
selv at arbejde sig frem til et 
passende Opholdssted i de ferske 
Vande. 

Et Punkt, der i denne Forbindelse 
er af 'igtighed, skal jeg tillade 
mig at fremdrage. Det .. er den 
Kendsgerning, at Aaleynglen, der 
naaer Finlands Kyster, er meget 
ældre, og som en Følge deraf 
meget mere udviklet, end den Aale
faring, SODl kommer til vore Kyster; 
denne sidste er igen paa et mere 
fremskredelIt Stadium end Aale
ynglen ved Englands Kyster. Peger 
dette Ikke I den rigtige Ret· 
nlngt 

Aalenes Alder kan bestemmes 
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paa Aarringene i Skællene. N aar 
Aaleungen er ca. 18 cm. lang be
gynder Skældanneisen ; de er da 
to Aar gamle + deres Metamorfose
Tid, der ophørte, da de fom Glas
aal vandrede ind i de danske Far
vande. 

Sammenholder vi nu Aaleyngelens 
stadig tiltagende Størrelse fra Eng
land over Danmark til Finland med 
den kønsmodne Bla'lkaals Vand ri Il::':, 
der bedst illustreres ved de Rusers 
Stilling, der er opstillet for at ind
fange dem, - langs Sverrigs øst
kyst alle pegende med AabIlingen 
mod Nord; i Bælterne, Øresund og 
langs Jyllands Østkyst med Ind
gangen rettet mod Syd - samt 
husker paa, at der aldeles ingen 
Hanaal findes i Finland, medens 
deres Antal jævnt 'ltiger'jo længere 
vi kommer mod Vest, saa synes 
jeg egentlig talt, at Ringen er 
ganske godt sluttet! 

Da Finland ligger saa (jernt fra 
Aalcns Ynglepladser, og som en 
Følge deraf kun faar et rillge 
Kontingent af Atlanterhavets :'.Ip'ia
der af Aalelarver for sin Part, hal' 
Foregallgsma'Il(I(~Ile paa Fiskf'rids 
Omraad(' dercppe ganske lIatur!igt 
haft liere" Opmæl'ksomlwd IlCnvpnJt 
paa, i Lig-h<J med, hvad dlr sker 
i andre Lande, at indfore Aale
faring fra de St.eler, hvor den 
træffes i Mængde, til derE,s egne 
aalefnttige Søarealt'l'. I den I1en
sigt bevilw'de det kf'jsprlige Sl'lIal 

lorrigtl A3r 1.800 L \g: til bd
førsel af cn. 250,000 Stk, AaleYllgd, 
samt stillede Statens Skib for Ila\'
undersøgelser "Nautilus" til Dis 
position for Forsøgene. nisse 
leded~s af Hr. Fhkeriinspek
tør Sandman pel·sonlig. 

Oprindelig v~r det _ ~1eningen at 

afhente Aaleyngelen England; 
men da Opstigningen i de tyske 
Floder, der falder i Nordsøen, i 
l<j or var I1sæd vanlig stor, tilbod den 
t)'ske Fiskel'idirektør Liibbert Fin
nerne, at de kunde faa de paa
krævede 2;')0,000 Stk. Aalefaring 
fra sidstnævnte Steder. Dette gik 
F'illnerne saa meget hellere ind 
paa, som Aalefaringen her var raa 
et meget mere fremskredet Stadinm 
end ved Englands Kyster, og der
for maaUe antages at være mere 
haardfør. Den Antagelse slog imid
lertid ikke til, fordi et andet Mo
ment, som man ikke havde taget 
meJ i Betragtning, kom til at spille 
ind. Det nemlig, at Aalefal'ingen 
ved Englands Kyster endnu ikke 
var begyndt at tage Næring til sig, 
medens dette var Tilfældet med den 
større, tyske Aalefaring .. "Nalltilus" 
afsejlede med Anlefaringen fra Lli
beck den 7. Juni. KI. 6 Eftm., og 
naaede Helsingfors den 10. .Juni, 
KL 11/2 Eftm. Aal\'!arlngen trans
porteredes i Kasser, der var 1 
Meter lange, 1/2 Meter brede og 
58 cm. høje, l hver Kasse fandtes 
IO TI ærammer med Bund af fint 
Gaze; dette maa paa den ene Side 
"ære sna aabcnt, nt Vandet kan 
løbe igennem, og dog saa tæt, at 
Yngelen ikke kan sliJlpe ig 'nnem. 
Rammerne rar i Bunden forstærkede 
med et Trækors, Den ovet'ste Ramme 
var fyldt med l", som laa paa et 
Underlng at Vat. l hver af de 
0Hige ti Hallllll('r fyldtes ca. 5000 
Stk. Aalefaring. 

Temperaturen i Rummet, hyor 
Kasserne stod med sit levende Ind
hold, var mellem 10 og 15 o C. 

Under Transporten oplukkedf's 
I,aagene paa Kisterne hveranden 
rrime baade N at ()g Dag, .og Vand 

<, 
;, 
J 



., 

~:-, 

1'45 Ferskvandsfiskeribladet 146 

hældtes over Rammerne med Isen. 
Derfra strømmede det saa gennem 
Vattet ned over alle Aalene, og 
befriede disse for Slim, samtidig 
med, at det holdt dem tilstrækkelig 
fugtige. Det Vand, man hældte 
over Aalene, var Ferskvand, som 
man havde >medtaget til det Brug, 
fordi Tyskerne mente, at Aale
ungerne paa det Stadium ikke godt 
kunde taale Havvandet. Dette 
sig imidlertid at være ganske 
agtigt, idet elI stor Mængde Aale
faring døde netop ved denne Be
h.andlingsmaade, medens de øvrige, 
efterat være overført fra Rammerne 
til et stort Bassin med gennem
strømmende Havvand, levede ud
mærket. Dertil maa dog bemærkes, 
at Havvandet, der benyttedes, var 
fra Den botniske Bugt, hvor Salt· 
holdigheden jo er forholdsvis ringe. 

Hele Rejsen fra Lilbeck af, til 
Aalefaringell var udsat i Finland, 
varede 83-88 Timer. 

r 

Af de ca. 5l50,OOO Stk. Aalefaring, 
som var indladet i Tyskland, naaede 
ca. 145,000 Stk., ellet· 42 sit 
Bestemmelsessted. Af et første 
Forsøg at være. var det et ganske 
respektahelt Resultat, naar man 
tager den lange Transport u:.ed 
i Betragtning. Fiskeriinspektøren, 
slutter sin Beretning med at ud
tale, at Staten efter al Rimelighed 
atter i de kon.mende Aar vil gen
tage Forsøget, da det maa anses 
for at være foreneligt med en 
fornuftig Statsøkonomi. 

At Rrgeringen og de ledende 
Fiskerimænd ogsaa i Tyskland til
lægger Sagen stor Betydning, ses 
bedst deraf, at Staten foruden at 
yde Tilskud ligesom i Finland, stil
ler sit Skih for Havundersøgelser 
j)Poseidon" til Disposition for For.., 

søgene, og at Tysklands bedste Fag
mænd paa Flskeriomraadet penson
lig tager Del i Overførelse af Aale-
faringen fra England. Red. 

Fiskeriet i vore Aaer. 
-0-

Om dette Emne findes en Artikel 
af Hr. Bie i nærværende Blads Nr. 
6, som er meget tiltalende, men som 
jeg desværre ikke tror lader sig 
realisere. 

Hl'. Bie tager nemlig Ordet for, 
at vi endog "blot et Sted fik et 
Forsøgsvand, saa der derigennem 
kan blive paavist, hvad der virkelig 
kan bringes ud af vort Fiskeri". 
For at opllaa det bedst mulige 
Resultat for et saadant Forsøgsvand, 
maa der ikke alene udsættes Yngel, 
men ogsaa oprettes Regulativ for 
Aaen. Han vil imidlertid have 
Regulativ paa et helt andet Grund
lag end det, som er anvendt ved 
de hidtil oprettede. Navnlig skal 
der ved Bestemmelsen i Regulativet 
fastsættes, at Fangsten i Aaen bør 
koncentreres paa et Sted ved et 
0rredspring nær ved Aaens j,fun
ding. Fiskeri i Aaen andet Steds 
bør være forbudt paa visse Und
tagelser nær, hvilke nævnes. 

Jeg er selvfølgelig fuldstændig 
enig med Hr. Bie, i, at vi hurtigst 
mnligt maa. se at faa et saadant 
Forsøgsvand, men det kan ikke ske 
ad privat Vej gennem Oprettelse af 
Rpgulativ for et Vandløh. Fiskeri
loven forbyder nemlig at spærre 
for et Vandløbs hele Bredde, hvad 
del' vil være nødn~ndigt, hvis et 
0rredspring skal anbringes et eller 
andet Sted i Vandløbet. Hvis man 
vil vælge den af Hr. Bie foreslaaede . 

• 
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Vej, maa Regeringen tage ;;ig af 
Sagen. Naar denne ved sin Fiskeri
inspektør har fundet et pas;;ende 
Vandlø b, vil det være nødvendigt. 
at vedtage en særlig Lov fOl' det 
valgte Vandløb. 

Skulde et ~;aadant Forsøg engang 
blive til Alvor, da vilde jeg ønske, 
at Fangsten kom til at ske ved 
Fiskehjul og ikke ved 01'redspl'ing 
eller 0rredgaard. 

Jeg har haft en Del at gøre med 
0rredspring og 0rredgaarde, men 
aldrig fundet disse Indretninger 
fyldestgørende. I August-Septbr. 
kan 0rredspring og 0rredgaarde 
indfange en stor Part af opad
gaaende Laks og 0rred.er. .Men 
eftersom nu 0rredfiskene modnes, 
tager F'angsten af. N aar Hunnen 
er moden, lader hun sig vanskelig 
fange i fornævnte Indretninger. 
Hun taaler ikke stærke AnstrængeI
ser og indlader sig slet ikke paa 
nogen Slags Spring. 

Jeg har Tro til et Fiskehjul, som 
dn'jes rundt af Strømmen, og som 
selv besørger Fang~ten og Vandet 
op i en gravet Oam paa :\Iarken 
ved Siden Hjulet, Tro til, at dette 
vil opfange Størstepal'tpn af de 
0rredfisk, som søger op og ind mod 
dette, ligemeget hvilken Tilstand, 
Fiskpne møder i. Hvor et paalide
ligt Skøn skal gøres efter en Ud
sæd;; Fmgter, maa jeg antage, at 
Fiskehjulet præsterel' bedst Al'bpjde. 
Ogsaa i Vandløbets tilstødende Fjord 
var det nødvendig~ at kontl'ollel'e 
Fangsten. 

Et saadnnt FOl'søgsvand, ;;on, her 
omtalt, el' og bør ikke være nog!'t 
Forbillede, s')m de øvrige Yundløb 
skal indl'atte sig efter; men tjene 
til at aabne 0jnene paa offellt:ige 
og priv!>Jø ijlleressprøde Mennesker. 

• 

Der klæber nemlig efter mit Skøn 
følgende Ulempe ved det: 
1. Fordelingen af FangstudbyUet 

enten ved 0rredspring eller Fiske
hjul mellem Lodst'jere i Henhold 
til deres Aastrækninger, vil ikke 
v ære" retfærdig", Fi s kPpladserne 
ved et Vandløb el' nemlig af meget 
ulige Værdi. De har engang og 
vil sikkert igen komme med i 
Ben'gning ved Køb og Salg af 
Ejendomme ved et Vandløb, 

2, For det andet afskæres en hel 
Del Smaakaarsfolk frR at faa Del 
i Udbyttet. Del' er nemlig Lods
ejere, som overlader Fiskeriet til 
Husmænd og Arbejdere, saaledes 
at disse f Rar en vis Part af Ud
byttet. 

3, Og endelig vil en saadan ved
varende Fiskeindretning, entt>n 
den nu bliver af den ene eller 
anden Slags, have til Følge, at 
Vandløbet ovenfor Indretningen 
hele Aaret igonllem, med Und
tagelse af Fredningstiden, i Al
mindelig vil vært> tom for større 
Fisk, Det vil blive et kedeligt 
Vand for Lodsejert' at bo ved 
og fol' Lystfiskere at tiske i. Og 
dette vilde ikke virke til at vække 
eller nære Interesse for 0rred
fiskeriets L'dvikling, 
Vi arbejder da heller ikke for 

Guldet alene. 
Den 17. :'Ilarts 1910. 

Sm~dt J..Vissen. 

* * * 
Oprflltelsen nf Regulativer ved vore 

Aaløb og Søm' maa selvfølgeligt siges 
at være et Fl'emskl'idt imod de tid
ligere gam,ke lovløse Tilstande, men 
at det økonomiske Resultat derigen
nem skulde blive ret meget mere 
tilfredsstillende, betvivles. Der vil 
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som hidtil være nogle enkelte ivrigt 
fiskende Lodsejere (eller Hovfiskere), 
som tager Udbyttet, og den store 
Mængde af Lodsejere faar' nøjes med 
den ringe Trøst, del' kan udledes af 
Diskussionen om Fisk før og nu. 

H vad kan der da gøres? 
Efter min Mening intet andet, end 

at gøre alt Fiskeri i Aaer og Søer 
til et kommunalt og i visse Und
ta~elsestilfælde til pt Stats-Anlig
gende, altsaa llled andre Ord afskaffe 
nlt pri\-at Fiskeri. Kommunen eller 
Staten skal da bortforpagte Fiskeri
retten for længere ~\aremaal, og i 
Privatmands Haand skal der nok 
komme noget Hd af Fiskeriet, og alle 
Lodsejere faar Udhytte i den dem 
tilfal den de Andel i Forpagtnings
afgiften. 

Saaledes bærer man sig ad i for
skellige Lande, og har man Lejlig
hed til at læse udenlandsk Fiske
Literatur, lllaa man forbavses over 
de Forpagtningsafgifter, der svares 
af saavel Aastrækllinger som Ind
søer. I Almindelighed finder Bort
forpagtningen Sted gennem offentlige 
Auktioner. Jeg ved ikke, om Staten 
herhjemme bf'nytter samme FI'em
gnngsmaade red Bortforpagtningen 
af de den tilhorende stnre Vand
arealer, men i hvert Fald fremkom
mer del' ingen Dekendtgørel~er. i 
Fagpressen. 

Til at begynde med vilde der vel 
næppe blive svaret l'et store Afgifter, 
men det vilde jo i ethvert Fald ikke 
blive dnarligere. end det nu er, og 
med Ti Llen og de ordnede og for
bedrede Tilstande kommer de høje 
Forpagtningsafgifter af sig selv. -
Dette med Statens pekuniære Støtte 
sklll man helst gaa ndenom. thi hvor 
det private Initiativ lader en Sag 
ligge, kan den dog ikke løftes ved 

Statshjælp. Derimod burde Staten 
være noget mere lydhør overfor de 
Sagkyndiges Raad, naar der laves 
Love. 

Vamdrup, i Marts 1910. 

N. P. Pctcncn. 

Bækørreden 
. yngler i Fangenskab. 

-0-

Som jeg tidligere har meddelt til 
Medlemsbladet, har det vist sig, at 
indfangede Bækørreder yngl~r i mine 
Damme. Jeg lovede den Gang at 
anstille yderligere Forsøg. hvilket 
jeg nu ogsaa har gjort. Resultatet 
er overordentlig tilfredsstillende. 
Ca. 30 Ørreder, som for 2 eller 3 
Aar siGen hlev indfanget i Linden
borg Aa, har, siden de blev fanget, 
opholdt sig i en ca. WO DAL stor 
Kildedam. hvor de blev fodret. I 
Efteraaret 1909 var deres gennem
snitlige Vægt l Pd. pr. Stk. Da 
Legetiden i Slutningen af Februar 
maatte antages at være forbi, blev 
Ørrederne fjernet fra Dammen, og 
denne laa nu og ventede paa de ny 
Beboere. Disse kunde allerede iagt
tagps i :Ylidten af M(lrts, og naar 
lllan i disse sollyse Paaskedage spad
serer omkring Dammen, vrimler 
Yngelen frem overalt fra Dammens 
Kanter, hvor den holder af at putte 
sig mellt'm Smaastenene. Hvor mange 
Stk. Yngel, der er, er naturligvis 
vanskeligt at bestemme paa dette 
Tidspunkt, men naar man ved, h\'or 
meget spæd Yngel plejer at fylde i 
en saadan Dam, er man ikke i Tvivl 
om, at der er mere end eet Tusinde 
Stkr. Enkelte af de Fisk, der fjer
nedes fra Dammen i Slutningen af 

. ,'-' 
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Febr., havde endnu ikke afl<"get (her~ 
under Fisk af begge Køn), hvoraf 
man Tel tør slutte, at en Del har 
leget saa sent, at deres Yngel ikke 
endnu er udklækket, saa at en Del 
Yngel endnu kan ventes at ville 
fremkomme fra Dambunden. - Dam
mens Bund bestaar af groft Grus. 
blandet med en Masse større og 
mindre Sten, og smas Kildevæld 
pibler frem overalt. 

I ('n saadan Dam er Bækørreden 
alteaa villig til at lege, og det viser 
sig, at der af Æggene fremkommer 
levedygtig Yngel. - Dette synes 
mig at være en Sag af stor Inter
esse. Der kan vel ingen Tvivl være 
om, at denne Yngel, som er frem
kommen ad naturlig Vej, vil være 
kraftigere, mere levedygtig, mindre 
udsat for Sygdomme end den, der 
udklækkes ad kunstig Vej, og kunde 
det lykkes at frembringe denne Na
tur-Y ngel i en saadan Masse, at 
vore Dambrug Landet over kunde 
blive forsynet med den, vilde vist 
meget være vundet. 

Aalborg, den 27de Marts 1910. 

Gustav Hansen. 

Sportsfisk eri. 
(Efter Tbe Fishing Gazette). 

-O-

l. 
At slippe med TommeJftnaeren: 

ED aad"'D Jfaade at slippe 
SDøreD paa. Daar lDan ka",ter 

fra en Bulle. -
Som jeg for nogen Tid siden 

skrev i "Fishing Gazette", har jeg 
i den seneste Tid anvendt en anden 
Maadc at slippe Snøren paa. naar 
jeg kastede fra Rullen. Jeg siger 
med Vilje "anden" Maade, thi det 
er højst s8udsYlllig, at Maadell ikke 

er ny. Det eneste, jeg med Be
stemthed kan sige, er, at jeg aldrig 
før har set denne ~laadc beskrevet 
paa Tryk eller set nogen Fisker 
anvende den. Naar jeg har opdaget 
noget godt, eller selv tror jeg har 
det, kan jeg godt lide at meddele 
mig til andre Fiskere for at se, 
om de kan opdage de samme :For
dele. Der er megen Betydning i 
det "om". Naar man kaster fra 
en almindelig eller en Nottingham
Rulle eller fra en amerikansk mange
doblings Rulle eller fra en hvilken 
som helst anden Rulle, der skal 
løbe rundt fol' at slippe Snøren løs, 
maa man have et eller andet Middel 
til at stanse Løbet eller den om
drejenile Part af Rullen idet man 
kaster. Ved Kaste-Ruller, saasom 
Malloch, Illinworth, Royd osv., som 
ikke løber rundt, naar Snøren kastes 
af dem, men hvor den løber af 
sidelængs og spiralt*), plejer man 
at holde SnØl'en mellem Tommel
og Pegefingeren medens man faar 
Fart paa Maddingen og saa slipper 
man Snøren i det rette Øjeblik. 
Dette er ogsaa den Methode, som 
anvendes af Hr. Philip Geen med 
glimrende Resultat, naar han er 
ude efter Laks med sin single-hand 
"Vibration" Stang og Snørebrædtet 
hængende i en Rem ved hans venstre 
Side. 

Fornylig havde jeg indbudt Hr. 
Gccn sammen med Hr. Percy Wad
ham for at se sidstnævl1tes "Meteor" 

') Enhver, som ikke straks fatter dette, 
kan let overbevises derom ved at 
tage en Rulle alm. Sygarn. Hold 
den ene Ende at Rullen mellem 
Tommelen og de øvrige Fingre paa 
venstre Baand og træk saa Traaden 
af .Rullen fra den modsatte Ende 
uden at lade Rullen løbe rundt. -

B. B. M. 
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Rulle saavel som hans nye "Spark
af-Rulle". Jeg vidste, at Hr. Geen 
vilde være interesseret i sidstnævnte 
Rulle; thi jeg kan huske, at for 
mange Aar siden, da vi drøftede 
Spørgsmaalet: Udkastning af lette 
Maddinger, sagde han til mig: "Hvad 
vi trænger til, er en eller anden 
Indretning, hvorved Rullen kan 
sættes i Gang i samme Øjeblik, 
'Maddingen flyver ud - med andre 
Ord, vi ønsker, at befri en let 

Madding for det Arbejde, som det 
er at sætte Rullen i Bevægelse. 
Det gaar dermed akkurat som med 
Omnibushestel1e i London. Hvad 
der tager Livet af dem, er ikke 
nær saa meget at trække Omnibusen 
som den stadige Anstrængeise ved 
at sætte den i Gang". Dette fandt 
jeg var en fortrinlig Sammenligning, 
og jeg ønskede Hr. Geen Held i 
hans Bestræbelser for at finde en 
Rulle, der kunde løbe rundt uden 

Viser Hr. R. B. Marstons )Anden Maade at slippe Snøren paa, naar 
han kaster fra en hvilken som helst Rulle«. 

Maddil1gens Hjælp. Ikke desto 
mindre kan Anskuelserne jo være 
højst forskellige. Det er saamænd 
kun faa Dage siden jeg hørte to 
af de bedste Kastere, jeg kender, 
fordømme "Spark-af" Rullen sJm 
helt igennem forfejlet i Theorien. 
Alt, hvad jeg kan sige, er, at Hr. 
Wadhams overordentlige enkle 
"Spark-af" Rulle svarer i Praksis 
glimrende til sin Hensigt, naar man 
har faaet lidt Øvelse i at benytte 

den. Selv har jeg kuu prøvet· den 
i ca. 112 Time, men det lykkedes 
mig med den at kaste en let Mad
ding bedre, end jeg nogensinde har 
kastet med nogen anden omdrejende 
Rulle. -

Fordelen ved det lange Kork
haandta". 

Selvfølgelig har vi i mange Aar 
paa vore Lakse-, Gedde- og Hav
M~destænger til at bruge med begge 
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Hænder anvendt lange og svær-grebs 
Korkhaandtag. I Snese af gamle 
Numre' af "Fishing Gazette" kunde 
man for '25 Aar siden se {'n An
nonce: "Braddell's bøjelige Greb" 
til Medestænger. Dette var, antager 
jeg, den første Medestang, som for
bandt Castleconnell Stangens bøjen
sig-ned-til-Knappen Bevægelse med 
et stort, behageligt Greb af Kork 
paa en Fods Længde (eng. Maal) 

i fol' enkelthaands og to Fod eller 
I' der over for tohaands Medestænger. 

I det man kastede, kunde man lige
frem mærke Kærnetræet arbejde 
under Korken. Hr. John Holt Schoo
Hng - som jeg aldrig kan faa takket 
nok, fordi han lærte mig sit pragt
fulde .,lige-paa-Maalet to-Haands 
over Hoved Kast" Hr. Schooling 
forbedrede Korkhaandtaget umaade
ligt ved at anvende deL i hans for-

Hr. R. B. M. ved at anvende Tommelfinger-Slipning og Hr. John 
Holt SchooIings Overhoved-Kast. 

(Med )}(Jomer« selvvindende Rul!e paa Stangen, som vist paa dette 
Billede" rører Hr. R. B. M. kun Rullen, Q.aar Snøren skal vindes hjem). 

træffelige Maade at fæste Rullen 
paa, som, naar man ikke holder 
paa Rullen, kan bevæges op eller 
ned, eller drejes rundt paa Kork
haandtll.get, og som kan lukkes ved 
blot at sætte Rullen fast et hvilket 
som helst Sted, man ønsker at have 
den tæt ved Slutningsknappen, 
ovenfor det øverste Haandgreb, eller 
imellem de to Haandgreb, akkurat, 
som man selv synes (se Fotografi). 

Denne Sindrighed er umaadelig 
praktisk, naar man kaster fra Rul
lelJ. 

Ae kaste 50 Yard!!l*) 
fra Rollen oden i mindste lIaade 

at røre dt"n. 
Jeg kan huske, at jeg for nogle 

Aar siden i Fluefiskernes Klub talte 
med en ·gammel Ven, som dyrker 

*) 1 Yard = 3 eng. Fod = 2,9134 d. Fod. 
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Laksefiskeri paa Wye Floder; han 
anvender kun omdrejende Madding, 
naar Vandet er for højt og kraftigt 
for Fluen, og han ønskede sig en 
Kaste-Rulle. ,Jeg foreslog san l\1al-

1och-Rullen, der blev saa almindelig 
brugt i Skotland; men det, han 
havde tænkt sig. var en Rulle, det' 
kunde bruges saadan, som man 

bruget· en :s ottinghamrulJe; men som 
ikke behøvede nogen Hjælp af 
Fingrene. En saadan Rulle keIldte 

jeg den Gang ikke. N u vilde jeg an
befale ham at prøve en "Homer" 
Hulle, og brnge den paa den l\1aade, 
der er vist paa de vedføjede 0je
bliksfotografier af mig, som jeg har 
faaet min Søn til at tage. .f eg fik 
ham ogsaa til at kridte Snøren for 
rigtig tydelig at illustt·ere, hvorledes 
jeg holder den i Kastet, enten jeg 
kastpr med Sidesving eller med 
Sehoolings langt nøjagtigere to
Ilaanc1s over-Hoyed Kast. Som det 

Viser bagfnl, hvot":edes Hr. n. B. :\1. bnlger Tommelfinger-SJipningen 
i Schooling-Kaslet. -

fremgaar af Billedet, er Rullen an
bragt omtrent midt paa det lange 
l(orkhaandtag, og under Kastet be
røres den aldeles ikke med Haanden. 
Alt, hvad man har at gøre'. er kUli 
at befæste Rullen ved Hjælp af 
Skruer i Midten mellem IJaand
tagene. saa at Maddingen. der 
hænger fra Spidsen af Mede~tangcn, 
naar denne holdes horisontalt ud, 
langsomt kan dreje Rullen ved dcns 
egen V ægt (d. v. s. ved Mad dillgen s 

Vægt), den maa ikke faMe til Jorden, 
og den maa heller ikke hænge ud
strakt. Hul den op indtil den 
hænger omtrent 2 Fod 6 Tm. (eng. 
~laal) fra Stangens Spids -en Tm. 
mere eller Illindl'e gø-r ikke saa 
JlØje. Saa anbringer man Tommel
fingerens yderste Led paa Snøren 
og tykker denne mod Korkhaand
taget (se Billede NI', l), Saa griber 
man fast om Medestangen som vist. 
Den anden Baand er nede ved 
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Knappen, og Rullen imellem begge 
Hænder. Det, at Snøren er presset 
fast ind i Korken, giver' et godt 
Greb palt den, aldeles tilstrækkelig 
til at faa godt Sving, saa man kan 
kaste Pd, (eng) eller større V ægt 
oyer 50 Yards ud. 

I Schooling-Kastct holder man 
først' Stangen horisontalt ud over 
den højre Skulder (se Billederae 
2 og 3) med Knappen pegelld(' lige 
paa ;\Ia'ulet, der ligger {JO Y:u'ds 
borte. Saa sænker man Spidflen 
af Stangen en Fod eller der omkring 
og f~rer den Salt med en kraftig, 
støt, Bevægelse lige op over Hove
det og udløser Snøren ved at løfte 
Tommelfingeren just i det Øjeblik, 
man mærker det fulde Ryk i Snøren, 
Faktisk synes den at udløse sig selv 
netop i det rette Øjeblik. Ifald 
man aaa har sigtet rigtig og lagt 
tilstrækkelig Kraft i - ikke pludse
lig med en voldsom Beva>gdse, men 
støt med voksende Styrke indtil 
Medestangens Spids er kommet vel 
fremad - vil Maddingen løbe lige 
og lydløst til M3alet, og Rullen lidt 
eftel' lidt løbe langsomme!'e j'undt 
uden at f'nØl'cn smutter OYOI' og 
uden at behove nogen som heh,t 
Retledning ellet' Berøring af Hnan

den. Hvis man gor' tIet almil,ldelige 
Sidesring, slippes :\InddingclJ løs 
paa nøja gti g SHlIlnw :'lIan de. Yed 
almindelig Medning eftel' (~edd ... · 
med Madding og Blylod pan :l eller 
2112 Ouneer, antager jeg næsten, at 
man fordelagtigst an\'ender Side
sYinget s llllfl'e III t der el' rigelig PInds 
til at udføre det; thi :\Inddillgl'n 
gaar derved lettere i Valldet ;\1en 
hvor ofte fOl'ekollllller deL nnal' 
man følger en Sil'Olil og støder paa 
et Sted, hvor man hal Lpt at fiske, 
at Træer og Buskads levne fornøden 

Plads til Sidesvinget ? Er der en 
Aabning for oven, kan man derimod 
altid gøre Overhoved-Kastet. Fisker 
man i Saltvand. er det cfh~r min 
Mening langt det bedste Kast at 
amcndc fra Bolværk, Klippe eller 
Strandbred. R, B. ilJarston. 

(Fortsættes i 1. :\laj-Nr.). 

Laks og Havørred 
l østersøen 1904-1908. 

(Efter FisdJel'ci·Zeilung). 

-o-

l "Rapport et Proces-verbaux du 
Conseil internat. pOUl' l'explomtion 
de la mer", yoll. XII., er' for nylig 
udgivet en meget omfangsrig og 
højst interessant Beretning af Hr. 
Dr. Filip Trybom (Sverrig) om Ud
sætning, Mærkning og Fangst af 
Laks og Havørred i 0stersøgebetet 
i. Aarene l H04-1901:\. Af samme 
fremgaar, at Danmark ikke havde 
llogen Udklækningsanstalt for Laks 
ved østersøen i Aarene 1:104-1H08; 
derimod udsatte man fra Nexø og 
Honne }laa Bornholm iaH 2.01'51.000 
S:k, IIavørredyngd og i Aaret l H08 
tillige 70.000 Stk, lh,~kørredyngel. 

Ifølge Fiskprikonsulent Løftings Be
retning visel' det sig, at det bedste 
Hcsultat fa as, h\'or man i en Ib·kke 
AnI' hUl' udsat Yngel i Smaahække, 
naHr dpll Mulighed da er til Stede, 
at Ørreden uhindret kan foretage 
sin Vandring til Ha\'et. 

For Tysklands Vedkol1lmende har 
Dr, Tl'ybom ikke kunnet skaffe sig 
ganske fuldstændige Mt'ddelelser; 
dog ft-elllgaar det uf hans Bpretning, 
at der i FloderIle red det Kur'isehe 
og Frisehe Haff el' udsat i Aarene 
!\J04-1907 iall. 4l~,OOO Stk, Laks
yngel og 350,000 Stk. Havørred-
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yngel. Desuden i 1906 3000 Stk. 
Laks og Havørredsættefisk i det 
tyske W eicheldistrikt; i det samme 
Aar 3:33,900 Stk. Laks og 77,900 
Stk. Havørredsættefisk i det østrigske 
Weicheldistrikt samt i 190.:l--190H 
1,055,000 Stk. Laksyngel. I Oder
distrlktt>t er endvidere i Aarene 
1904-1907 udsat fra Klække
anstalterne Prinzenthal i Posen og 
Schonthal og Schloehau i Vest
preussen 231,600 Stk. Laks og 
25,500 StIL Havørred. Den Pom
merske Fiskeriforening har i Aarene 
I904--1D09 udsat i Oder og dens 
Bifloder 940,000 Stk. Laks og 
440,000 Stk. Havørred. 

I de Vandstrømme, der fra Slesvig 
og Holsteu løber ud i østersøen, 
er der i Aarene 1904-1908 udsat 
160,000 Laks og (;28,000 Stk. Hav
ørredyngel, desuden 850 aargamle 
Laks og 27,800 StiL aargamle Hav
ørred. Dertil kommer end videre 
'ca. 210,000 Stk. Hav0n'ed $Om 
Central-Fiskeri-Foreningen udsatte 
i IH07. Detlesteslesvig-holstenske 
Vandløb falder imidlertid ud 
Nordsøen; derfor kommer ogsaa 
Storstedelen af de i de to nævnte 
Landsdele udsatte Fisk disse til 
Gode, og det bliver kun en mindre 
Del, del' tinder Vej til østersøen. 

Efter Dr. Tryboms Beretning ud
udsatte Ruslaild i Aarene 1903-
1 ~)08 ea. 5,932,000 Stk. Laksyngel 
i østersøen. Pinland satte i sallllDe 
TiJsrmu kun 170,000 Stk. Laks
yngel ud. Sverrig udsatte i østersøen 
iAnrene 1904-UW8 ialt 5,207,600 
Stk. Laksyngel og 1,600,500 Stk. 
Havorredyngel. 

Dr. Trybom føler sig aldeles 
overbevist om, at Udsætningen af 
Laksyngel er af stor Betydning for 
Laksefisket. I Sammenligning: ,med 

Udsætningen af Havørred giver 
sidstnævnte dog det bedste Resultat. 
I Rusland er Laksefangsten furbedret 
betydeligt ved Udsætning; det samme 
er Tilfældet ved Kurische Haff. Dr. 
Trybom omtaler derefter udførlig 
de Mærkningsforsøg, der er fore
tagne med Laks og Havørred i 
Danmark, }<'inland og Sverrig. -
N oget en deligt Resultat til Klaring 
af Vandrespørgsmaalet er man dog 
endnu ikke naaet til. Dr. T. tiI
raader i den Anledning hovedsagelig 
at m:erke de unge Laks ved Born
holm, Skaanes Sydkyst og de tyske 
og russiske østersøkyster. I Fin
land derimod de store Laks, fordi 
man der lettere kan faa fat i et til
strækkeligt Antal af denne Slags. 
Endvidere udtaler Dr., at det vilde 
være af stor videnskabelig Interesse, 
hvis der blev foretaget Fangstforsøg 
i Havet af yngre Aldersklasser af 
Laks, fordi man kender saa over
maade lidt til Laksens Liv og Færden 
paa det Tidspunkt, da den er mellem 
Ul --50 cm. lang. Af praktiske For
slag nævner Dr. Tryborn: 
L Indførsel af et l\1indstemaal, gæl

dende for hele østersøen. Og 
foreslaar som m. Længde 50 cm. 

2. En international Regulering af 
y ngel-Udsættelsen. 
Som Dr. sluttelig meget rigtig 

bemærker, bliver Nødvendigheden 
af et fastsat l\1indstemaal mere og 
mere brændende, jo mere Udsæt
ningen af Yngel begynd~r at vise 
virkelige positiye Resultater. 

Red. 
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Blandede Meddelelser. 
-0-

Fra en dansk Fiskemester, 
der er ansat ved de') svenske For
søgsstation for Ferskvandsfiskeri ved 
Aneboda, har Redaktionen modtaget 
følgende: 

Sødra Sverigps Fiskeriforenings 
Fiskeriskole i Aneboda pr. Samhult 
St. (Smaaland) begyndte den 15de 
Februar for tredie Gang et 9 :\iJaane
ders Kursus i Søfiskeri og Dambrug. 
Som Elever var af 25 Ansøgere an
taget 7, af disse. er l fra Kairnar, 
l fra Kristianstads, l fra Malmøhus 
2 fra Jønkøpings, l fra 0stgøtlands 
og l fra 0rebro Len. 

Eleverne, hvoraf flere er Søfiskere, 
er i en Alder af 18-30 Aar. Under
visningen er baade theoretisk og 
praktisk, og Eleverne maa under de 
ved Skolen ansatte Tjenpstemæn ds 
Ledelse deltage i alt ved Dammene 
og Søfiskeriet forefaldende Arbejde. 
Kost, Lo!;i og Undervisning er gra
tis, og ved Skolens Slutning uddeles 
til de Elever, som dertil gør sig 
fortjente, Flidspræmier. 

Under 1908 val' Elevernes Antal, 
8 og 1909 7, saaledes har 15 Mand 
tidligere genllelllgaaet Skolen, af 
disse val' 3 fra Malmøhus, l fra 
Kristianstads, 4 fra Kronobergs, :) 
fra Jøllkøpillgs, 3 fra Alfsbol'gs og 
l fra Bohus Len. 

Et Blik paa ((ortet vil overbevise 
enh\'er om, at der i Sverig el' store 
Muligheder for Ferskvand~fiskeriets 
Udvikling, hele Landet er som en 
Svamp gennemfuret af Vandløb og 
Søer. Det samlede Areal, disse op
tager, angives at være 3,600,000 
Hektar. Forhaabentlig bliver de nu
værende og tidligere Elever blandt 
Banebryderne for Fiskerisagen, do 

har, som førnævnt, foruden Søfiskeri 
lært Udklækning og Dambrug, 
Hovedmidlerne for F erskvandsfiske
riets Forbedring, Lige saa vigtigt, 
som det er at fange Fiskene i sine 
Vandløb og Søer, er det at kunne 
besætte dem igen, saa de vedblivende 
kan give Udbytte. Ved at de væl
dige Vandarealer besættes med 
værdifuldere Fiskesorter, og man 
samtidig saa godt som muligt søger 
at mindske de tildels værdiløse Fisks 
Antal, kan det pekuniære Udbytte 
hæves betydeligt. J. S. 

Fiskemarkedet. 
-0-

København (GI. Straml), 11.-18. Marts. 

Aal 
Laks 
Gedde 

45-75 Øre pr. Pd. 
75-100 

Aborre 
Krebs 

40-l,O 
25-35 

- pr. 100 St. 

B e r li n, 14.-19. Mads. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Bra'ien, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Kat'udser 

pr. pr. Pd. 
78-94-89 
77-76-81 

144 
96-108-114 

120-128 
40-81 

80-100 
89-83-87 

96-95 

Ispakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks j smaa 

pr. pr. Pct. 

140 
121-80-111 

173-201-148 
66 

• 
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Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

30-62-56 
49-61-47 
50-74--55 

122-137 

48-54-42-39 
17-41-37 

Hamborg, 14.~19. Marts. 

Isp akke de Fisk. 
Pf. pr. Pd. 

Laks 211--212-306 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, melle~store 
Aborre 
Brasen 

385 
92-115--127--160 

39-55--56--65 
47--60--55--70 
53--40-44-40 
5Z--32--36--44 

.,,~.ø~1M1IøØ 

c/lverler 
i 311edlems6Iadet! 

Prisen {or Annoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. 1-sJ!, Petitlinje, 
3 12-
6 10 -

1.9 
24 

8-
D-

Annoncer. 
-0-

Sudere købes. 
Et større Parti 2- og 3-somrige 

Kildeørredyngel, 
sund. kraftig, af Il/2Pd.s Moder
fisk, er til Salg, ca. 5 Kr. pr. 1000. 

Søltolt namkultur~ 
Tirstrup. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

pan nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o Dl a s e It k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: I'orellenhandel. 

øjneæg~ Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d ~ Sættefisk 

af li a r p e r og S u d e r samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningerl paa Sælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. LUDders~ov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg. YD&el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Suder ønskes. Tilbud med Oplys- Portionsørred, større Ørred, Kar
ning om Fi;;kens Størrelse, Pris og per og Suder købes og afhentes paa 
Antal indsendes omgaaende til Bla- 'I nærmeste .Jernbanestation modKon-
dets Kontor under Mærket "S. F.". tant. J. O. Ohristensen. 
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1 og 2 Aars Karper 
er nu og til Foraaret som sædvan
lig billig til Salg. 

N. 1~lnd. 
Alminde, Kolding. 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jernbauestation mod Kontant. 

cf!(artin c7tielsen, 
:Fredericia. 

__ Telefon .Nr. 114. ""elG 

$0110 

nusQoldnings sliole. 
Kursus fra }faj til Oktober og fra 

November til ApriL 
Program sendes. 

Eline Eriksen. 

dR. fSr6aoli's 
Import af Fiskenet, 

-:::::::.;:::::::.; Korsør. :::::::::= . 

leverer alle Fiskeredskaber j fuld· 
monteret Stand, som: Alle Slags Ru
ser og Vaadt Ketchert Ørredgarn, 
Kroglinert Kroge, Kork og Cate
chu. Bly, Sten og Kæde til Synk. 

Samt alle andre Artikler 
til Fiskeribrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 

~.::::.~.~,~,~~.~,.xv~.X,v.",,~~~ . .i'~~.v~~ . ..x..z .. :)C ... ::x;,..x,~ 

~ C§oHann von eifzen, t~ 
>-~ edSV01'en Fiskeauktionaritts, ~ 1. • 

~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, t 
>~ anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: ~-< 
>i Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~-( 
>i Store Basiner ror levende f'isk.. ~< 
~ ~ 
''S Jern bane forsendelser adresseres til: ,\.Itona. . 
~ Telegr.-Adr.: "'i8cheitzen. Telefon: "'-mt l, Nr. 8101, Hftmbur~. ~1 
~ . ~ 
f,&J":r"!~:-r j..~T·rrjt·:lt' :J:';;;;:' :Jt'r':;::".x' X'XX"X"% r':i;'''x'T"rl4l 

Statskonsulent, Magister t:1hr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

"-.'tikler o~ JIeddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med lHll0d Honolar«. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved RasmusJcu-Kroih. 
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Ferskvandsfiskeribladet. 
Førskyandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HojJmeyer, Sorø. Telefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. 

Nr. 8. 15. April. I. 1910. 

Indhold: Finansloven. - Aalefa
ring. - Aalepas. Fiskeriet i vore 
Aaer. - Aalens Ynglepladser. Vore 
Søer. - Blandede Meddelelser. - Fiske-
markedet. Annoncer. 

Finansloven. 
-0-

Som selvstændig Bevilling paa 
indeværende Aars Finanslov har 
Ferskvandsfiskeriforeningen faaet be
vilget 3000 Kr. for Finansaaret 1910 
-Il. 

I Bemærkningerne hedder det: 
Af Beløbet paatænker Foreningen at 
anvende 1000 Kr. til Udgivelse af 
Foreningens Medlemsblad og Resten 
eller 2000 Kr. til andre Forrnaal, 
navnlig til Leje og Drift af et For
søgsareal for Dambrug. 

alle Kræfter i Bevægelse for atter 
at faa Importen i Gang. I den An
ning vil der allerede i Løbet af 
Sommeren blive bekendtgjort, det 
nødvendige desangaaende i Bladet: 
saa Aftagere kan sikre stg i rette 
Tid. Udvalget. 

Aalepas. 
-o-

l Loven om F<"rskvandsfiskeri 
staar i * 2 følgende: Indretningen 
og Vedligeholdelsen af Aalepas paa
hviler Ejeren af Stemmeværket eller 
det paagældende Anlæg paa hans Be
kostning; samt: Aalepas skulle 
være i Virksomhed fra 15de 
April til bte' August. 

l 

r · P .. Gru~a~:~~:~~ Om,læn-

F digheder vil der i Aar ikke blive 

Naar man har Loven liggende for 
sig og læser ovenstaaende Paabud, 
fryder man sig som Fiskernand og 
Søforpagter, fordi Lovens klare Ord 
ikke kan misforstaas; alt er tilsyne
ladende indrettet efter vort Ønske 
og efter alle Fagkundskabens For
skrifter: Aalefaringen lægges intet 
Steds Hindringer i Vejeu paa sin 
Vandring op i de ferske Vande, 
hvor den skal finde sin Næring og 

~: indført Aal~yngel fra England. Til 
~" næste Aar vil man imidlertid sætte 

I 
~ 
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vokse sig stor. Desværre er det 
dog kun tilsyneladende, Forholdene 
er saa ideelle j endnu er Loven 
i det Hele og Store kun til paa 
Papiret, saavidt Redaktionen be
kendt! Man begynder derfor at 
ængstes for, at den skal komme til 
at dele Skæbne med Loven "om 
Skat paaHunde paa Landet" j sidst
nævnte er nemlig efterhaanden saa 
fuldstændig gaaet ud af Sagaen, at 
man snart rent har glemt, at den 
eksisterer. 

,la, Papiret eT taalmodigt! 
Rent at male Fanden paa Væggen 

er vel dog for tidligt endnu; men 
kan disse Linjer hjælpe til, at der 
kommer Gang i Sagen, saa at de 
nuværende uheldige Forhold blive 
ordnede, er Hensigten naaet, og 
Redaktionen for Ferskvandsfiskeri
bladet har gjort sin Pligt! 

Ret megen Mening er der vel 
heller ikke i, at vi indfører Aale
faring fra fremmede Lande med stor 
Ulejlighed og Bekostning, samtidig 
med, at vi spærrer for den Aale
faring, som selv byder sig til Gæst. 

At Realisationen af Loven skulde 
frembyde uoverstigelige Vanskelig
heder, kltn man vanskelig tænke sig. 
En praktisk Fagmand, der for en 
rimelig Betaling vil foretage enRund
rejse og give Raad og Vejledning 
til Anlæg af Aalepas v€!d Landets 
Vandmøller og Stemmeværker, maa 
vel kunne findes. At samme Mand 
paa et senere Tidspunkt maa gen
tage sit Eftersyn for at kontrollere, 
at hans Paabud er efterkommet, 
ligger i Sagens Natur. Iscenesæt
telsen af en saadan Kontrol vil na
turligvis koste nogle Penge, men 
Overholdelse af Loven Om vore Aale
pas har en saa vidtrækkende Betyd
ning, at den vel er et saadant Offer 

værd. Endelig' kan man vist ogsaa 
rolig forudsætte, at Lovgivnings
m'agten, som har affattet Loven, 
samtidig har indrettet det saaledes, 
at de nødvendige Midler er dispo
nible, saa Lovens Ord kan ske Fyl
dest. 

I Dag et· det den lf5de April; i 
Dag skal alle Aalepas Landet over 
være i Virksomhed. Det er derfor 
det rette Øjeblik til at udøve Kon
trollen. Lad os derfor jo før heller 
faa Lovens Ord omsat i Arbejde 
og 'Virkelighed! Red. 

Fiskeriet i vore Aaer. 
-0-

Til min Artikel om ovenstaaende 
Emne findes i Bladets forrige Nr. 
et Par Indlæg af D'Hr. Smidt 
Nissen og N. Petersen, som jeg 
gerne vil have Lov til at imødegaa. 

Hr. S. N. skriver, at min Artikel 
er tiltalende, men Tanken deri lader 
sig desværre næppe realisere, og 
begrunder dette med, at man ikke 
ad "privat" Vej kan faa et Forsøgs
vand, men maa ty til Regerings
myndighederne, da Fiskeriloven for
byder at spærre for et Vandløbs 
hele Bredde, og derved umuliggør 
det bærende i min Plan: Fangst 
paa et Sted i Aaen. 

Jeg vil dertil svare, at der findes 
flere Aaer her i Landet, i hv.ilke 
der er Ørredspringj her paa Egnen 
er der to, nemlig Villestrup Aa og 
Laastrup Aa. 

Intet er naturligere, end at man 
til F'orsøgsvand udvælger en af de 
Aaer, som har 0rredspring, i Stedet 
for at gaa den besværlige Vej, som 
det bliver gennem Regeringsmyndig-
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hederne, at faa lavet en Undtagel
seslov for en enkelt Aa. Overens
komst maa sikkert kunne træffes 
med Ejeren af Ørredspringet paa 
det Grundlag, at der aarligt forlods 
af Fangsten sikres ham sall. meget, 
som hans Fangst har været gennen
snitlig i de sidste 5 A ar, og saa 
for det yderligere Arbejde, der 
bliver med den forøgede Fangst, 
en Procent del . af denne, f. Eks. 
20 %.-

S. N. udtaler endvidere, at selv 
om vi fik et Forsøgsvand, bør dette 
ikke være Forbillede for de øvrige 
Vandløb. 

Heri kan jeg ikke være enig med 
S. N. Saafremt Resultatet fra For
søgsva!ldet er godt, ved jeg virkelig 
ikke, hvorfor man ikke andet Steds 

. skulde bruge det til Forbillede, og 
søge at opnaa et lignende godt 
Resultat. 

Viser det sig, at den af mig fore
slaaede Driftsmaade med Fangst 
paa et Sted er den rigtige, vil del 
vist ikke være vanskeligt, saarremt 
Fiskerilovens § 9 i sin nuværende 
Skikkelse ikke er tilstrækkelig der
til, at faa den givet en lille Til
føjelse til § 9, sidste Stykke, saa 
de Vandløb, i hvilke Fiskeriet ønskes 
drevet paa ovennævnte l\;1aade, kunde 
komme til at nyde godt af Land
brugsministerens Ret til at give 
Dispensation fra Afspærringsfor
budene i Lovens § 2. 

S. N. mener ikke, at den af mig 
foreslaaede Fordeling af Fangstud
byttet er retfærdig, idet en Fiske
'plads ved Aaen er bedre end den 

. anden. Der er ganske rigtig nogen 
Forskel paa Fiskepladsernes Godhed, 
men da Fiskeriet de fleste Steder 
for Øjeblikket er uden Betydn,ing, 
mener jeg. ikke, at man ved Op-

hjælpning af Fiskeriet behøver at 
tage Hensyn til Spørgsmaalet: "Mer 
eller mindre gode Fiskepladser". 
Det kan ikke nytte noget, at den 
enkelte, som har en god Fiskeplads. 
vil modsætte sig en Ophjælpning af 
Fiskeriet med den Motivering, at 
det kun skalophjælpes til Gavn 
for ham, de andre Fiskeriberettigede 
maa ikke faa noget. Nej, der maa 
i denne Sag arbejdes i Fællesskab, 
hvis den skal vinde frem. 

Fiskeretten er knyttet til Grunden, 
men mel' end i nog~n anden Gren af 
ErhvervsliVf·t er ved Aafiskeriet den 
ene Fiskeriberettigede afhængig af 
de andre. 

Den enkelte kan ikke bringe noget 
godt ud af sit Fiskeri, hvis de andre 
modarbejder ham, da Fiskene ikke 
bliver paa den enkelte Plads, men 
trækker, ikke alene til forskellige 
Steder i Aaen, men i Havet. Ulyk
ken hltr hidtil været, at hver enkelt 
blot har tænkt paa at faa det mest 
mulige Udbytte, hvilket er bleven 
til Fordærv for det hele. Jeg vil 
derfor hævde, at der ikke er anden 
Vej at gaa, end at følge den, som 
i den sidste Menneskealder med 
saa stort Held er anvendt paa 
mange Omraader indenfor Land
bruget, nemlig: drive Fiskeriet som 
et Fællesforetagende. Fiskeriet kan 
kun bringes fremad ved· at løfte i 
Flok, og lade de enkelte smaa Sær
interesser hvile. 

Endvidere anker S. N. over, at 
en Fiskeindretning vil forhindre, 
at der i Aaen findes større Fisk. 
Det behøver den ikke at gøre, da 
den efter Loven skal holdes aaben 
fra Lørdag Aften til Mandag ·Morgen, 
og selvom der blev givet Dispen
sation herfra, antager jeg nok, at 
man i hvert Fald,i Fredningstiden 
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maa aabne Fangstapparatet delvis, 
og ikke fange alt, hvad der kommer 
til kunstig Udklækning .. I saa Fald 
vil sikkert en Del store udlegede 
Fisk blive tilbage i Aaen, ligesom 
jeg antager, at der bliver en Del 
Standfisk, som ikke trækker til 
Havet. 

Til Hr. Petersen vil jeg sige, at 
det glæder mig at se, at Hr. P. er 
fuldstændig enig med mig i, at det 
ikke er nok med at oprette Regu
lativer i Følge hvilke enhver af de 
Fiskeriberettigede har Lov til at 
fiske paa egen Grund, da der som 
Hr. P. skriver: "Som hidtil vil være 
nogle enkelte ivrigt. fiskende Lods
ejere (eller Rovfiskere), som tager 
Udbyttet, og den store Mængde af 
Lodsejere faar nøjes med den ringe 
Trøst, der kan udledes af Diskus
sionen om Fisk før og nu". 

Det er netop de af mig udtalte 
Anskuelser, som for' mig resulterer 
i den Slutning, at Fiskeriet bør 
drives i Fællesskab. 

Enten dette sker ved en Fælles
drift, hvor Udbyttet deles mellem 
de Fiskeriberettigede i Forhold til 
Længden af den Aabred, de har, 
eller det sker ved fælles Udleje til 
privat Drift efter nærmere angivne 
Regler, og Lejen deles paa oven
næ\'nte Maade mellem de Fiskeri
berettigede, den bærende Tanke, 
Fællesskabet for de Fiskeriberet
tigede er i begge Tilfælde, opret
holdt. Det maa overlades til de 
Fiskeriberettigede selv at afgøre, 
hvilken af Maaderne de vil fore
trække, men jeg antager, at de 
lettere enes om fælles Drift, som 
sikkert vil give dem større Udbytte, 
end om fælles Udleje. 

Fol' den private Drift vil desuden 
Kontrollen med Fiskeriet falde 

vanskeligere end for Fællesdriften, . 
hvor alle Lodsejerne er mere direkte 
interesserede i Udbyttet. 

Hr. P. er Modstander af Tanken 
om Statshjælp til Udsætning af 
Yngel, hvad jeg ikke forstaar, da 
Staten jo dog i flere Aar ved en 
aarlig Bevilling pall. 25000 Kr. har 
erkendt sin Pligt til ad denne Vej 
at ophjælpe Fiskeriet. 

Hobro, 4. April 1910. 

J. A. Bie. 

Aalens Ynglepladser. 
-0-

Til Oplysning for Læserne skal 
Redaktionen meddele, at Magister 
Bøving-PetersensArtiklerom: "Fej'sk
vandsaf:llens geografiske Udb1'edelse", 
der gav Anledning ,til en ret hæftig 
Polemik her i madet, nu ogsaa har 
funden Vej tilden tyske Fagpresse. 
Det bekendte tyske Fagskrift Fische
rei-Zeitung, der redigeres af Dr. 
Ludvig Bruhl, Berlin, har saaledes 
netop offentliggjort dem. 

Vi skylder tillige Sandheden og 
Hr. Bøving-Petersen at berette, at 
ingen af de tyske Fiskerividenskabs
mænd pall. Grund af Artiklernes Ind
hold har funden Anledning til at 
fordybe sig i Spørgsmaalet: "Yngel
pladser contra Ynglepladser". 

Red. 

Vore Søer. 
-o--

En anden Madfisk for Gedder. 
,ræk fra Aborre O" Skalle. 

Ved at tænke over, hvad rationel 
drevne Damme indbringer, kommer 
man i en mismodig Sindsstemning 
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ved at tænke paa vore Søer. -
- Spørger man: Er der Fisk i den 
eller den Sø, bliver S\'aret i Al
mindelighed: Ja, der er (redder, 
Skaller, Aborre og AaI. Undersøges 
der videre, finder man ud, at der 
er en De] store Gedder, en mindre 
Del mellem-store, men altIor faa 
sJnaa Gedder, men derimod en urime
lig Bunke Skaller og AborTer. Aale~ 

bestanden er maadelig i de Søer, 
hvor Smaaaalen kan komme fra, og 
hvor Forbindelsen med Havet er 
saa som saa. 

Vore Søers l'iskebestand er et 
sandt "perpetuum mobile", det gaar 
evig og altid rundt om sig selv og 
vedbliver hermed, hvis Mennesket 
ikke griber ind. Især gældet det 
for Geddernes vedkommende. Naar 
de Ilar naaet en vis Størrelse, gaar 
de fortrinsvis paa sit eget Afkom. 
De større fortærer de mindre. De 
mindre Gedder gaar paa SkafIe
yngel og Smaaskaller; men da de 
mindre Gedder i en Sø bliver efter
stræbt af deres ældre Søskende, 
bliver Bestanden ikke stor nok til 
at fortære væk af Skallerne, og da 
de større Gedder gaar treveIlt paa 
større Skaller og endnu mindl'e paa 
Aborre, saa forstaas det, h\'orfor 
der bliver saa store Bunker af Skal
ler og Aborrer i Søerne et unød
vendigt Onde. 

Her maa være et og andet at 
overveje for hver den, der vil drive 
rationelt Søfiskeri. Først og frem
mest maa de store Gedder indfan
ges. Over 6 Punds Gedder burde 
ikke findes; hellere under denne 
Vægt. - Til Føde fol' Smaagedder 
bur'de den Sø, der tænkes dyrket 
rationelt Gedderavl i, eje en anden 
Madfisk end Skaller og Aborrer; 
helst en Fisk uden store Skæl og 

med glinsende Hudfarve. Fersk
vandssilden eller Smelten kunde tæn
kes mere tiltrækkende for Gedder· 
som de, der kunde aflede disses Op
mærksomhed fra eget Afkom. Det 
knnde tænkes, at en lille Sild er 
for lille en Mundfnld fol' saa stort 
et Flab af en 3-4 Punds Gedde; 
lIlen Baa har vi i enkelte Søer en 
Ferskvandshelt, som er værd at om
plante. Den naar op til en V ægt 
li~-·:;/.t Pund. Denne Helt har og
saa smaa 'Skel og en sølvglinsende 
Fal've og har tillige et løst, vel
smagende Kød. Gedderne veed og
saa, hvad der smager. 

Forstaar man at hefiske en So 
saaledes, at saa godt som alle Ged
der fra 3--6 Pd. hvert Aar ind
fanges, saa kan der sikkert gøres 
grundet Haah om et meget rentabelt 
Geddefiskeri, naar der i Søen findes 
en tilstrækkelig og velsmagendeMad
fi~k for Gedderne. Det er et Spørgs
maal, om der af en Sø kan indbrin
ges mere af anden Fiskeart berpgnet 
til Bordfisk. Til Tider af Aaret er 
Geddepriseruenæsten paa Højde med 
0rredpriserue. 

Og saa væk med Aborrer og Skal
ler, der kun er Skadedyr for den 
Fiskebestand, der skal bringe Ged
derne frem. 

Er Søen af den Beskaffenhed, at 
den unge Aal ikke kan udvandre, 
vil det give et Plus til ved hvert 
Aar at udsætte Aalefaring i denne. 

Hvem kan løse Opgaven? 

Skal Aborrer og Skaller forblive 
i en Sø og anvendes som Føde for 
andre Fiske, da maa de anderledes 
udnyttes end hidtil. Det kan ikke 
vedblivende gaa planløst til. 

Gennem Erfaring veed vi, at vi i 
vore Damme kan anvende Skaller 
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til Foder. Ved at hakke disse paa 
Maskine og udkaste Kødet til Fiskene 
skiller de store grove Skel sig fra. 
Fiskene æder med Begær Skaller
kødet, og trives ypperligt efter dette 
Foder. 

De fleste af de danske Søer fal
der jævnt udad fra Bredden, hvor
for saa ikke hitte paa at indrette 
Damme langs med Søkanten, saa
ledes at Søens Yngel og Smaafisk 
kunde gaa ind i Fiskegaarden til 
de indplantede Sættefisk af f. Eks. 
Ørred; eller vi lader Skaller og 
Aborrer indfange for at fodre med 
disse i Lighed med, hvad der sker 
ved vore Damme. En betydelig Op
gave var da løst. Vore Søer vilde 
ikke længere faa Lov til at ligge 
upaaagtede hen. 

Hvem kan løse Opgaven ved bil
ligst og bedst at indrette saadnnne 
Damme langs Søbredden?*) 

Dammene skulde strække sig saa 
langt ud i Søen, at der kunde blive 
en Vanddybde ved yderste Side paa 
ca. '2 Al., og ikke bredere end at 
Fiskene kunde indfanges i et Pose
garn llled korte Arme. Fangstred
skabet med Arme paa ca. 5 Me
ter skulde svare til Dammens 
Bredde. 

Disse Damme bliver kun at be
nytte fra Foraar af, efter at Isen 
er gaaet af Søen og til Vinteren 
kommer med Is. Hvad der i dette 
Tidsrum ikke er bleven Spisefisk 
maa Vinteren over opbevares i Strøm
damme. Sødamme bør vel helst be
staa af Tremmeværk, men saaledes 
at dette kan fjærnes, efter at Fiskene 
er kommen bort, og inden Søen til-

*) Man kunde ogsaa tænke sig flydende 
Fiskedamme, men de vil muligvis 
blive for kostbare? 

lægges med Is, da denne vil øde
lægge Værket, dels ved at hæve 
eller løsne det fra Bunden, og dels 
udsættes Værket for at blive knust 
af Drivis. 

Saa var det om at finde paa et 
Underslag eller et Underværk, som 
kunde blive staaende Vinteren over, 
og hvori det egentlige Spærrings
værk let kunde passes ned i. Hvert 
Foraar at anbringe et Bundværk 
vilde blive for dyrt og besværligt. 
Dersom jeg paa denne Maade kunde 
faa en Fiskegaard eller Fiskedam 
ved Søkanten paa 5X16 OMeter 
for ca. 1'25 Kr., vilde jeg ikke be
tænke mig en Dag paa at gøre For
søget lDed en Sødam, hvis Søen 
ligger aaben for Vinden, og Vandet 
ellers er Fiskevand. 

At indfange Fiskene fra en saa
dan Dam vil man regne Ior en Baga
teL Det eneste, der vil være at 
befrygte, er de stille, solvarme Som
merdage. Men Faren er mindre i 
en Sødam end i en almindelig Dam 
med en Smule Strøm, idet man i den 
førstnævnte kan undlade at fodre i 
længere Tid under Varmen, da der 
altid vil tilbyde sig mere naturlig 
Føde end i sidstnævnte Damme. 

Yngel og Smaafisk i Søer bevæger 
sig langs med eller i Nærheden af 
Bredderne paa grundt Vand for at 
undgaa de større Fisk, deres Fjen
der. Imellem Rør, Siv, under Baade, 
i og om Hyttefade, kort sagt alle 
Steder, hvor der tilbyder sig et .ikke 
alt for mørkt Skjul. Derfor er det 
meget sandsynligt, at Fiskene i Sø
damme gennem Tremmeværket vil 
faa Besøg af Skalleryngel og Smaa
skaller. Det kunde derfor ikke 
skade, men sikkert gavne at have 
Rørvækt langs Sødammens indre 
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Sider, saaledes at en Tredjedel af 
Vandfladen holdeil aaben i )1idten. 

Den 17de Marts 1910. 

Smidt Nissen. 

Blandede ~Ieddelelser. 
-0-

Den tyske Kyst- og Hav
fliskeriforening ,.Deutsche 
Seefischerei-Vereinu fejrede d. 
9. April sit 25 Aars Jubilæum i 
Berlin. Foreningen tilkommer Ho
vedæren for det tyske Havfiskeri's 
kolossale U d vikling i nævn te Tidsrum. 

Fra Foreninge~ Start og lige ind
til lH07 indtoges Præsidentstillingeri 
af den bekendte,dygtige, virkelige 
Geheime-Overregeringsraad I/r.Her
tvzg. N aar Deutsche Seefischerei
Verein derfor er naaet en saa be
tydelig Magt og Anseelse, skyldes 
det i første Række Dr. Henvigs 
rastløse Energi og utrættelige Ar
bejdskraft. 

Fra ] 907 har Geheimelegations
raad Rose Hel'wig været Præsident, 
bistaaet af saa udmærkede Med
arbejdere som Praf., Dr. H. Henking 
og kejserlige Marinekaptajn Dittmer. 
(Efter Dansk Fiskeritidende). 

'" 
Kæmpel'edde. Ifølge Allgem 

Fischerei-Zeitung har en Ermatinger
Fisker fanget en Gedde, der vejede 
36 Pd. Fisken blev taget med Vaad. 

;I< 

SverrigeH første kvindelige 
Fiskerielev. Til det Undervis
ningskursus, som tog sin Begyndelse 
den 1. Marts ved Engelsberg Fiske
riskole, antoges som Elev Frøken 
Tekla Holme •. (Från skog och sjø). 

Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
København (GI. Strand), 2.-9. April. 

45-65 Øre pr. Pd. 
75-HiO Laks 

Gedde 
Aborre 
Krebs 

40--60 
25-35 

350-450 pr. 100 St. 

Be din, 9. April. 

(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 

Pf. pr. Pd. 
54-73-56 

100-80-83 
155 
111 

12Q-134 
40-64-55 

136-140 
117-125 

80-90-85 
80-88-86 
60-66-60 

95-101 

lspakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 
100-127 
121-·152 

148-204-161 
149 

62-39--44 
42-52-.37 
42-60-4S 

123 
101-105 

50 
17--40-36 

Hamborg~ ;l.-S. April. 

Ispakk ed e Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Pf. pl'. Pd. 

71 
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Kildeørredyngel, 
sund, kraftig, af 11/2 Pd.s Moder
fisk, er til Salg,. ca. 5 Kr. pr. 1000. 

Høholt Damkultur. 
Tirstrup. 

Bestyrelsen for Kolding. 
Nebel og Aakjeraa ønsker Til-
bud paa Lovering af . 

8000 Stk. Yngel 
af Havørred, 

Alder fra 1/2 til l Aar,. Størrelse 
fra 5 til 12 Centimeter. 

Leveringen skal finde Sted senest 
første Halvdel af November Maaned 
d. A. 

Tilbud tilstilles 
N. C. ::tladsen. 
Slagteri-Udsalget, 

Kolding. 

Et lilie Parti 

1 Aars Regnbueørred 
fra .Naturdam er til Salg. Yngel 
af Regnbue- og Bækørred 
tilbydes. 

.T. A. Bie, Hobro. 

Brugt 
Motorbaad. 

Paa Grund af Anskaffelse af en 
større Baad er en Motorbaad, 21 Fod 
lang, med en 2-Hestes Mollerups
Motor, til Salg for 400 Kr. Saavel 
Baad som Motor er i . udmærket 
Stand, og Baaden egner sig fortrin
ligt til Trækning af Skovlvaad i 
Søer, hvor Vanddybten ikke er for 
stor. 

Billet, mrkt. "Motor", modtager 
dette Blads Kontor. 

Fiskeriet "Aaly kke" 
pr. Lunderskov 

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

til absolut billigste Priser. 
, Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohlristensen,. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

(~. D o m a s e h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40,. 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: I<'orellenhandel. 

øjneæg. Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d; Sættefisk 

af Karper og Suder samt 
S ætte- K re b s sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontallt Betaling ved Afhent
ningen paa S ælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrnp. 
Telefon Nr. 26. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftio"" Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Indhold: Fiskeægget og dets Be
frugtning. - Skandinavisk Fiskeriud
stilling, international Motorudslilling 
sammen med det 4. nordiske Fisker
møde i København i Sommeren 1912. 
- Om Betingelserne for Forelavlens 
økonomiske Fremgang. - Sports
fiskeri. - En Salomonisk Dorn. -
Fartøj med Glasbund. - Fabriker og 
Fiskeri. --.:. Blandede Meddelelser. -
Fiskernarkedet. - Annoncer. 

iFiskeægget 
og dets Befrugtning. 

-0-

Fiskenes Æg varierer meget hos 
de forskellige Fiskearter. Dette 
gælder saavel deres Størrelse og 
Form som deres ydre og indre 
Egenskaber. Medens saaledes 
Laksens Æg er 5 mm. i Diameter, 
er Karpens kun 1,5-2 mm. i Dia
meter. Karpens Æg er klæbende 
og lader sig derfor ikke kunstig 
befrugte, hvorimod Laksens og 
Ørredens ikke har denne Egenskab 
og derfor lader sig behandle og 
kunstig befrugte. Laksens og Ør
redens Æg er tungere end det 
ferske Vand, hvori de gydes, hvor
for de falder til Bunden, medens 
Torskens og Rødspætternes Æg er 

lettere end det salte Vand, hvori 
de "se Dagens Lys"', og som en 
Følge deraf holder de sig svævende 
og lader sig føre af Sted af Strømmen. 

Æggene dannes i de saakaldte 
Æggestokke (Ovarier), bestemt af
grænsede og almindeligvis lukkede 
Organer, hvis Indre dannes af 
sækagtige Folder, hvori Æggene 
vokser frem. Disse Æggestokke, 
hvis Antal som Regel er to, for
længer sig til Æggelederne, der 
derpaa forener sig for at udmunde 
bagved Gattet. 

Hos Salmoniderne (Laksefiskene ) 
mangler denne Æggeleder. Æg
gene falder der i Krophulen og 
føres ud af et Rør, hvis anden 
Ende munder ud i Kønsaabningen. 

Saalænge Æggene ikke er helt 
udviklede, er de mere eller mindre 
blodrige; men efterhaanden som de 
modnes, svinder Blodet bort. 

Som bekendt tager de Heste Fisk 
ikke Næring til sig under Æggenes 
Modning; Hensigten hermed er 
rimeligvis den, at fremskynde Mod
ningen ved at bortlede Blodtil
strømningen. 
, Fiskeægget er sædvanligvis en 
kuglerund Celle, der er omgivet af 
en Hinde med en Aabning (Mikro
pyle), hvorigennem det befrugtende 
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Sædlegeme (Spermatozo) kan trænge 
ind. Det Indre af Ægget er fyldt 
med den saakaldte Protoplasma, 
en kornet, tyktflydende Substans, 
hvis Hovedbestanddel er Æggehvide
stoffer. I denne Protoplasma findes 
en Kærne med en Kimplet, hvilke 
begge spiller Hoved!'ollen ved Be
frugtningen. Denne Kærne holdes 
paa en bestemt Plads nær Aabnin
gen i .Ægget ved Hjælp af større 
eller mindre Fedtkugler, som til
lige udøver deres Indflydelse paa 
.Æ:ggcts Stilling i Vandet. Torskens 
Æg, der 80111 før omtalt svommer 
nær O verfladen af Vandet, vender 
saaledes Aabningen nedad for at 
opfang'c Mælken fra Hanfisken, som 
nødvendigvis maa st:!a nedenunder. 
Af samIlle Aarsag maa Mælken hos 
de forskellige Fiskearter ogsaa 
være forskellig beskaffen, for at 
Sædlegemerne enten kan vandre 
op eller nedad i Vandet, alt efter
som Forholdene kræver det. 

For ret at fOI'staa selve Befrugtnin
gen, nødsages jeg til ganske kortelig 
at omtale Hanfiskens .Mælke. Det 
befrugtende Element er de allerede 
gentagne Gcll1ge omtalte Sædlegemer. 

Disse S,edlegemel' er meget for
skellige hos de forskellige Fiske
arter, men fælles for de fleste er, 
at de bestaar af et saakaldt Hoved 
med en Kærne og en tynd, piske
formig Hale, der tjener som Be
vægeisesapparat. Sædlegemerne 
har nemlig den Egenskab, at de, 
saasnart de kommer i Berøring med 
Vandet, vækkes til Liv fra den 
hvilende (latente) Tilstand, hvori 
de har været under Opholdet inde 
i Fisken. Dette I,iv og denne Be
vægelse har til Hensigt at bringe 
Sæd legemet hen i Nærheden af et 
modent Æg, saa Befrugtningen kan 

foregaa. Men skynde sig maa det, 
og det i allerhøjeste Grad, thi hele 
Sædlegemets Levetid er kun 
hos Ørred 23 Secunder, 

" Laks 45 " " I tegnbueørred 40 
" " Karpe og Aborre 3-4 Minutter, 

" Gedde 3 " Megen Tid er der saaled<,s ikke 
at give bort, og man forstaar der
for, hvor nødvendigt det er, at Sæd
legemerne forefindes i Mælken i 
talløse Mængder; thi selvom der 
kun skal et eneste til for at be
frugte et ~iEg, kan det endda knibe 
i den korte Tid, der er levnet der
til. 

Naar jeg siger, at, Sædlegemerne 
vaagner til LIV i det Øjeblik, de 
kommer i Berøring med Vand, saa 
er det Reglen under naturlige 
Forhold. Ved den kunstige Be
frugtning gives der dog Tilfælde, 
hvor det ikke sker, og dette maa 
da skyldes den unaturlige rrilstand, 
Fisken kommer i under Fangt>n
skabet. 

Jeg skal nævne et sIa aende 
Eksempel h et'p aa. Nede i Bayerns 
Floder lever en stor Laksefisk, som 
hedder Huchen; den fanges i Lege
tiden i store Mængder, navnlig i 
Isar Floden ved Landshut i det 
sydlige Bayern. Forinden Fiskerne 
sælger den, plejer de gærne at tage 
Æggene af den ,befrugte disse og 
afhænde dem til Klækkeanstalterne 
omkring i Landet. Men tiltrods 
for, at Presning og Befrugtning ud
føres meget omhyggelig, viser det 
sig ofte, at største Delen af Æggene 
er golde. Ved at henvende sig til 
den biologiske Station for Fiskeri 
i Mtinchen orklaredes Gaaden, idet 
man udfandt, at Han-Huchen ikke 
kunde taale Opholdet i Hyttefadene; 
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dens Befrugtningsevne gik tabt ved, 
at Sædlegemerne døde. 

For at raade Bod herpaa, tilkalder 
den lokale Fiskeriforening, hver 
Gang den ønsker kunstig Befrugt
ning foretagen efter en større Maale
'stok, en Fiskerividenskabsmand, for 
at være sikker paa, at den Mælke, 
man benytter, virkelig er befrugt
ningsdygtig. Medens undertegnede 
opholdt sig ved Starnbergs Dau,l
kulturer, skulde Tilsynet foretages 
af den daværende Statskonsulent 
for Fiskeri i Bayern, Dr. Surbeek, 
og jeg fik Tilladelse til en Gang 
at slaa Følge, for at se, hvorledes 
Kontrollen blev udført. Sammen 
med os rejste tillige Fiskemestrene 
fra Starnberg og Neufahrn Fiske
udklækningsanstalter, der begge 
skulde assistere ved Arbejdet og 
tillige skulde have deres medbragte 
Spande fyldt med befrugtede Hu
ehenæg, flOm det var Hensigten at 
udklække i dere", respektive An
stalter. 

Ankommen til Landshut blev vi 
paa Banegaarden modtaget af Fiske
riforeningens Bestyrelse in Pleno 
med Formanden i Spidsen. Fra 
Banegaarden begav vi os straks til 
Arbejdet, der bestod i at vandre 
fra den ene Fiskergaard til den 
anden, - do laa alle umiddelbart 
ved Flc..den, og efterhaanden, som 
vi kom frem, undersøge Mælken 
under vort medbragte Mikroskop, 
for at konstatere dens Befrugtnings
evne. 

Selve Undersøgelsen foregik paa 
følgende Maade: Et Par Draaber 
Mælke toges som Prøve af den 
Han-Fisk, hvis Sæd mail ønskede 
at benytte; disse anbragtes paa en 
lille Glasplade, og denne blev lagt 
paa Plads under Mikroskopet. . Hvis 

man nu indstillede dette og saa 
paa Mælken, fandt man, at den var 
fyldt med de før omtalte Sæd
legemer; men disse laa aldeles ube
vægelige hen. Tog man derpaa 
ganske fOI'sigtigt og dryppede af en' 

. Pipette en Draabe alm1n deligt Vand 
til 1\1 ælken, vilde man ved at iagt
tage denne gennem l[ikroskopet, i de 
fleste Tilfælde se, at Sædlegemerne 
pludselig fik Liv og dansede rundt 
ved Hjælp af deres lange, bevæge
lige Haler, som i den vildeste 
Kankan. I saa Tilfælde var Mælken 
hos vedkommende Fisk befrugtnings
dygtig. 

Men undertiden hænder det og
saa, at Sædlegemerne trods Vand
tilførslen forbliver ubevægelige; 
saadan Mælke maatte kftssores, dft 
don havde mistet Evnen til at be
frugte Æggene. At f. Eks. 0rred
fisk i Fangenskab er udsat ror 
lignende ubehagelige Fænomener, 
er udenfor al Tvivl. Dog er Faren 
for en ikke Befrugtning hel' mindre, 
da man som Regel benytter Mælken 
af' flere Hantisk til hver Portion 
Æg, men jeg bemærker det dog, 
saa at man altid kan have sin Op
mærksomhed henvenclt herpaa. Hu
ehen-Hannerne var derimod gennem
gaaende nogle kollosale Basser, som 
hver ror sig meget godt kunde 
levere den nødvendige Mælke til 
en passende Portion Æg, og der
ved blev Risikoen for en Ikkebe
frugtning saa meget større. 

Naar jeg omtaler disse LakFle
fisks Størrelse, kan jeg ikke lade 
være med samtidig at fortælle en 
ganske pudsig HældeIse, som ind
traf under Arbejdet i Landshut. 
Fiskemesteren fra Starnberg, en 
kraftig, stærk Mand, kom nede fra 
et af Hyttefadene, hvor han havde 
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hentet en 2-3 Alens Huehen, som 
han bar i Armene op over Gaarden, 
for at anbringe den paa det store 
Bord, hvor den skulde presses. 
1)ludselig gør den mægtige Fisk 
imidlertid en usædyanlig kraftig 
Bevægelse, der resulterer i, at 
Fiskemesteren fik et saadant 0re
dask af dens Hale, at han maatte 
bide i Græsset; men den Ære skal 
han dog have, at Fisken beholdt 
han krampagtig krystet i sin FaYD! 

Under selve Befrugtningsakten 
stiller de forskellige Fiskearter sig 
instinktmæssigt paa forskellig }laade 
i Vandet, for under de givne For
hold at skabe de bedst mulige Be
tingelser for Foreningen af Æg 
og Sædlegeme. 

Han-Torsken stiller sig som før 
omtalt under Hunnen, for at .Mælken 
kan mødes med det oyenfor svæ
vende Æg. Hun-Ørreden, der staar 
med Næsen mod den stærke Strøm, 
har Han-Fisken eller Han-Fiskene, 
da der g'ærne er to, staaende bag 
sig; og Hun-Karpen, dter gyder i 
stille Vand og hvis Æg klæber sig 
paa de nedenullder yærende Vand
planter, har Hannerne glidende ved 
sine Sider. 

Naar Sædlegemet endelig kommer 
i N ærlleden af Ægget, skyder dette 
sidste fra sin Aabning et Fremspring 
hen imod SpermatozoeL Saa snart 
disse to mødes - Fremspringet fra 
Ægget og Sædlegemet - trækker 
det første Sædlegemet med sig ind 
og i samme Øjeblik, det ar sket, 
lukkes Aabningen af en Hinde, som 
skyder sig hen over den. Dette 
sidste sker for at forhindre, at mere 
end et Sædlegeme skal trænge ind 
i Ægget; et er nemlig tilstrækkeligt 
til at udvirke Befrugtningen. 

-Hos en enkelt æglæggende Hajart 

har man dog iagttaget det Særsyn,. 
at flere Sædlegemer er trængt ind 
samtidig, men heller ikke i dette 
Tilfælde bruges mere end det ene 
Sædlegeme til Befrugtningen; de 
andre vandre kortere eller længere 
Tid omkring i Ægget og afgaar 
derefter ... ·ed Døden, uden at være 
hlevne benyttede. 

Naar det aktive Sædlegeme, det, 
som blev optaget af Æggets .Frem
spring, har naaet Æggets Kærne, 
forener Sædlegemets Kærne sig 
med Æggets Kærne, hermed er 
Livet skabt; en fortsat Celledeling 
begynder nu, og Grunden er lagt 
til det nye Foster Sædlegemets Ind
trængen varer ea. 5 Minutter. Sam
tidig med denne Proces begynder 
Ægget at opsuge Vand gennem 
sine Porer; dette varer ca. 1/2 Time, 
1/5 af dets Vægtfylde er da optaget 
Vand. Et som har optaget 
sin Vandmængde, kan ikkp. mere 
befrugtes. 

Den Befrugtning, her i korte 
Træk er fremstillet, gælder natur
ligvis kun for de Fiskearter, hos 
hvem Mælken først udgyde!! over 
Æggene, efter at disse er lagt; men 
da dette Forhold er det almindelige 
og i alle Tilfælde er det, som alene 
har speciel Interesse for Bladets 
Læsere, har jeg ikke ment, det var 
nødvendigt, særlig at pointere det 
i min Indledning. Da det maaske 
dog kan interessere enkelte Læsere 
at høre, at der ogsaa findes levende
fødende Fiske, hvor Befrugtningen 
aItsaa maa foregaa inde i Hun
Fisken, skal jeg nævne som Eksem
pler herpi\a, Rødfisken, eller som 
den kaldes paa Norsk "UeTen'" 
(Sebastesmarinus), der lever paa 
2-300 Meters Dybde i Nordhavet 
udfor Norges Kyst. Ligeledes den 
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hos os levende Aalekvabbe (Zoarces 
viviparus ). 

* * * 
Af den herværende Fremstilling 

vil Dambrugeren forstaa Nødvendig
heden af, omhyggelig at aftørre 
sine Moderfisk, forinden han skrider 
til at udføre den kunstige Befrugt
ning. Hvis man ikke gør det, risi
kerer man nemlig, at en god Portion 
af Sædlegemerne i Mælken vækkes 
til Liv paa et for tidligt Tidspunkt 
af det Vand, der drypper ned fra 
de vaade Fisk. Da disse Sæd
legemer ikke er i Stand til at trænge 
ned i den kompakte Æggedynge, 
forinden hele Processen er tilende 
og rigeligt Vand tilsat, dør Hoved
mængden af dem, uden at faa 
Lejlighed til at udføre deres Funk
tion. En Levetid af 23 Secunder 
som hos Ørreder svinder jo over
maade hurtig. 

Endelig skal jeg ogsaa minde 
om, at man husker at skylle sine 
Æg meget omhyggeligt med flere 
Hold friskt Vand, efter at Befrugt
ningen er tilendebragt. Gør man 
det ikke, risikerer man, at alle de 
Sædlegemer, E"om overalt klæber 
udenpaa Æggene, ~an foranledige 
Infektionssygdomme. 

Red. 

Skandinavisk FiskeriIldstilling, 
international MotorIldstilling 

sammen med 

det 4. nordiske Fiskermøde 
i Købenbavn i Sommeren 1912. 

(Dansk Fiskel"itidende). 
-- 0-

Efter at der paa den vedtagne 
Finanslov for 1910/11 § 26, Punkt 

17, er bevilget 5000 Kr. til Be
stridelse af Udgifter ved FOl'be
redelse af en skandinavisk Fiskeri
udstilling og international l\1otor
udstilling i København i Sommeren 
1912, (bevilget under Forudsætning 
af et Statstilskud til Udstillingen 
af indtil 100.000 Kr.), er Udstillingen 
sikret. 

Om U dstillingpns Forberedelse og 
Planlæggelse sl:al foreløbig med
deles: 

Efter at Dansk Fiskeriforening 
hal' ledet Danmarks Deltagelse i 
U dsiillingerne og de dermed for
bundne nordiske Fiskermøder i 1\1ar
strand 1904, Bergen 1907 og Trond
hjem 1908 har Foreningens Besty
relse følt sig forpligtet til at forbe
rede nævnte Udstilling i København 
og har dannet en Bestyrelse for TI d
stillingen, der bestaar af Dansk Fi
skeriforenings Bestyrelse med dens 
Præsidant som Formand, suppleret 
med Repræsentanter for Landbrugs
ministeriet, Nordisk :Vlotor-Union, 
Pressen, de internationale Havun
dersøgelser m. fl. Denne Bestyrelse, 
der yderligere vil søges suppleret, 
Il ar valgt det administrerende For
retningsudvalg, der bestaar af: 
Præsident for Dansk Fiskeriforening, 

Kommandør, Overlods L N. Søl
ling, Formand. 

Fiskeriinspektør Mortensen, N æst
formand. 

Konsul Nørgaard, Hellerup, Udstil
lingens Hovedkasserer. 

Fisker J. O. Jørgensen, Fmd. for 
Kbhvn. og Omegns Fiskeriforening. 

Redaktør Ringer, (Nordisk Motor
Union). 

Redaktør, Magister Bøving-Petersen, 
Pressen. 

Dr. phil. A. C. Johansen, Int~rnati

ouale Havundersøgelser. 
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Fyringeniør Th. Weden, 
samt Udstillingens Generalsekretær, 
Sekretær i Dansk Fiskeriforening 
Videbæk, der tillige er Sekretær for 
det administrerende Forretningsud
valg. 

U d stillingens Arkitekt er Arne 
Petersen, under hvis l\f(ldvirkning 
den foreløbige Planlæggelse af Ud
stillingen og dens Budget er fore
taget. 

Ifølge» Vort Land" har endvidere 
nedennævnte HNrer tiltraadt Be
styrelsen for Fiskeriudstillingen 
1912: Borgmester Dybdal, Kom
mandør, IIavnekaptajn Drechel, Fi
skerikonsulent Løfting, Redaktør 
K. Ringer og AuktionsmesterRasmu8 
Nielsen. 

Om Betingelserne 
forFortHavlens økonomiske 

Fremgang. 
(Efter »Dans}, Fiskeritidende«). 

--O-

Da DamkulturelI, betragtet som 
Indtægtskilde, er ganske ny, begaas 
ofte saavet ved Dammenes Anlæg 
som ved YaJget af, hyilkpn Fisk, der 
skal avles, store Fejl, til Skade for 
Sagens fremtidige Cdvikling. Det 
økonomiske Udbytte er og bør være 
Maalet. Dette foranlediger mange til 
at tro, at den Fisk, som sælges til 
højeste Pris, altid er den fordel
agtigste. Saa er det dog langtfra 
altid Tilfælde. 

De Fiskearter, som ved Dambrug 
kommer i Betragtning, er egentlig 
kun Suder, Karpe og Forel. Me
dens de to førstnævnte Fiskesorter 
bedst trives i store, grunde Damme 
med varmt, stillestaaende Vand, er 
dybt, koldt, klart og helst rindende 

Vand næsten en Livsbetingelse for 
Fortmen. Heri ligger Aarsagen til 
den store Forskel paa Karpe- og 
Suderdamme paa den ene Side og 
Foreldamme paa den anden. 

Har man lidt Vand og store Area-
. ler, er Val.get ikke svært, da Karpe 
eller Suder i saa Fald passer bedst. 
Af disse to Fiskesorter er Sude
ren den mest haardføre, men til
lige mere langtsomt voksende. Me
dens Karpen paa 3 il 4 Aar naar 
en Vægt af 2-3 Pund, naar Su
deren i samme Tid kun op til 1/4-
II ~ Pund, men Dammene kan da og
saa til Gengæld besættes betydelig 
stærkere med disse, (d. v. s. med 
et saa stort Antal, som passer til 
den i Dammen værende Næring. Er 
Fiskene lige gamle, kan man regne, 
at Tilvæksten paa l Karpe er lig 
med Tilvæksten paa 10-15 Su
dere). Hedil kommer, at Suderen 
vel kan sælges allerede ved oven
nævnte Størrelse og tilmed da som 
Portionsfisk betales bedst. Karpen 
er mere ømtaalelig, saa at Suderen 
i mange Fald kan være at fore
trække. 

Skal Forelavl i støTTe Skala lyk
kes og give Indkomst, maa visse 
Grundbetingel~er forefindes: 

1) Frisk og klart Vand i tilstTæk
kelig j}Iængde og med den nødven
dige Opstemningsret, samt {Tisk og 
ren Bund i Dammen. Stærkt op
varmet, luftfattigt, paa Grund af 
Tilløb fra Moser humussyrerigt, eller 
gennem Fabriker, Kloaker m. m. 
forurenet Vand kan ikke anvendes 
til Forelavl. Fiskene trives derimod 
vel i ren t og klart Van d, som strøm
mer ned over Sten- og Grusl,mnd; 
det bliver derved rigt paa Luft, som 
er nødvendigt i de stærkt ,besatte 
Damme. 
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Hele Aaret om og til enhver Tid 
af Døgnet maa man have Vand i 
tilstrækkelig Mængde. Det hjælper 
ikke Vaar og Høst at have mere 
end nok, naar der under den var
meste Tid er for lidt; thi kan man 
ikke holde stadig Strøm, opstaar der, 
~ især i Damme, hvor der . fodres, 
- let Sygdomme, hvilke kan foraar
sage stor Dødelighed. Vandtilførse
len bør derfor være jævn. Ligger 
der f. Eks. paa kort Afstand foran 
Dammene en Vandmølle, bliver Føl
gen, at der til Tider er for stærk 
og sommetider ingen Strøm gennem 
Dammen, hvilket altid vil virke me
get skadeligt. 

Gennem Opdæmning eHer ved at 
lede Vandet gennem en Kanal fra 
højere liggende Dele af Strømmen 
bør man holde Vandet mindst 2-3 
Alen højt i Dammene, og endda 
have saa meget Fald, at man naar 
somhelst kan tørlægge disse. Dam
me, som har staaet opstemt i lang 
Tid, bliver sure og snavsede, saa 
Fiskene kan tage Skade afOphol
det i dem. De bør ligesaavel som 
Kreaturstalde rengøres og udluftes. 
Rengøringen :af,Dammene behøver 
(i Fald Sygdom ej indtræffer) dog 
ikke at foretages mere eJld 2~3 
Gange om Aaret. 

Bunden i Dammene bør Tære fast 
(for Fodringsdamme helst bestaaende 
af Grus eller Sand); er den løs og 
tørveagtig, bliver Resultatet ofte 
daarligt. I fri Tilstand vælger Fo
rellen ikke' noget Mudderhul til Op
holdsplads, men søger Strøm 'og 
ren Bund, hvor den stiller sig under 
en Brink, ved en Sten eller Vand
plante (dette gælder særlig for mjn~ 
dre Fisk). Herfra farer den saa 
pludselig frem og snapper sit Bytte, 
In~~kte~ ... t\ller. Sm.3;:tfijlk, som .tQm':" 

mer tilstrækkelig nær. Holdes den 
i Fangenskab,bør Dammene saa 
meget som muligt ligne dens "Op
holdspladser i vild Tilstand. Hver 
Dam bør derfor. have sit eget Til
og Afløb. 

2) Let Adgang til tilstrækkeligt, 
billigt og friskt Foder. 

Ogsaa her bør man lære af Na
turen. Undersøger man den spæde 
Yngel, finder man, at dens Føde 
bestaar af smaa Vanddyr. Ef te r
haanden som Fiskene vokser til, 
bliver Smaadyrsføden for utilstræk
kelig, hvorfor Ungfisken: gaar over 
til hovedsagentlig at leve af Fisk~
yngeL Forellen bliver dog aldrig 
saa udpræget glusken,Rovfisk som 
f. Eks. Gedden, der angriber Fisk 
af sin egen Størrelse; selv den store 
Laks lever antagelig mest af Sild, 
naar den gaar udi Havet for at 
æde sig fed. 

Holder man Forellen indespærret, 
saa den ikke selv i kan skaffe sig 
Føde, maa den fodres; især er dette 
nødvendigt . for større Fisks Ved., 
kommende. Yngelen kan derimod, 
om der ikke 'udsættes for stort et 
Antal i Forhold til Dammens Areal, 
leve .af de i Vandet værende Krebs
dyt, Myggelarver m. ID. Den større 
Fisk fodres bedsit med frisk, raat 
Fiskekød, som i Hakkemaskine ma
les. finere eller grovere, alt efter 
Forellens Størrelse. Mange a~dre, 
mere eller miJJdre kunstige Foder
midler har været prøvede, men ingen 
af disse· har dog kunnet erstatte 
fersk Fisk, som nu næsten 'udeluk
kende. anvendes ved de danske Fi
skerier. Smaasild, Torsk, Skrubber 
og anden Fisk,som til Tider kan 
købes billigt paa de større Fiske
pladser ved Kysten, er udmærket. 
Oftø .. hn Fangliten.,al.saadan Fisk 
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være saa rigelig, at Prisen gaar ned 
i 2-3 Øre pr. Pd.; derfor er sær
lige Frysehuse opført, hvortil der 
opkøbes Foder i store ::\Iasser, naar 
Tilførselen er rigelig og Priserne 
billigf\. Her forvares Foderet som 
Reserve; naar andet ikke kan faaes, 
har man da det frosne at tage til. 

Om der ikke ved Damanlæg, hvor 
Fodring foregaar, findes noget Ishus, 
(helst med særskilt Kølerum), bør 
frisk Foder skaffes flere Gange i 
Ugen, i den varme Tid daglig,. Til 
Nød kan Slagteriaffald som Lunge 
og Milt anvendes; men friskt bør 
alt Foder yære. Foreller i Damme 
er i Modsætning til deres Slægtninge 
i frie Vande ikke særlig kritiske 
med Føden, men sluger alt, som 
kastes til dem, enten det er godt 
eller daarligt; anvendes daarIigt 
Foder, æder Fiskene endda, bliver 
syge c1eraf og kan dø i Massevis. 
Paa Vaaren, men særlig om Høsten 
bør den stærke Fodring foregaa; 
om Sommeren, naar Vandet er stærkt 
opvarmet, maa Fodringen ske med 
stor Forsigtighed. 

3) Ontsorgsfuld Pasning er af 
største Bf'tydning; en mindre Fejl 
kan ofte Lringe store Tab; derfor 
maa Nybegynderen let, om, han ikke 
iagttager største Forsigtight'd, dyrt 
betale sin Erfaring, Hvad der sær-

. lig gør, at ForelJen er vanskeligere 
at passe end anden Fisk, er den 
stærke Fodring (med letfordærve
lige Fødestoffer) samt dens store 
Iltforbrug. Fodrer man om Somme
ren med mindre godt Foder, kan 
det maaske gaa vel en Tid, men 
pludselig bryder Sygdommen ud, og 
Fiskene dør i Massevis. Isaadanne 
Tilfælde er der blot en Ting at gøre 
for at forebygge, at hele Dam besæt. 
niag'en angribes, nemlig at flytte 

Besætningen over i rene Damme 
med kraftig Strøm, indstille Fod
ringen og passe paa straks at samle 
de døde Fisk op. En saadan Om
flytning bør foregaa tidligt om Mor
genen, saa snart det er lyst, da de 
svage Fisk ikke taaler at flyttes pau 
den varmeste Del af Dagen. Al 
U dfiskning bør forøvrigt foregaa ved 
køligt Vejrlig. De tømte Damme 
bør derefter grundig renses og ud
luftes, samt helst ogsaa kalkes med 
ulæsket Kalk, saa at Smitten dræbes 
og ikke angriber den Fisk, som 
senere indsættes i Dammene. Ved 
Fodringen tilses, at alt Foder op
ædes, inden det synker til Bunds, 
hvorfor man ikke bør udkaste for 
meget ad Gangen. Synker Foderet 
ned paaBunden. af Dammen, faar 
det ofte, eller en Del af det, Lov 
at ligge og fordærves til Skade for 
Fiskene. Med Hakkemaskinen, Fo
derspandem. m. bør den største 
Renlighed. iagttages. Efter hver 
Gang, disse Genstande har været i 
Brug,maa de grundig rengøres. 

Ved Transporler af lev,ende Fisk 
maa nøje paases, at Fiskene ikke 
lider af Mangel paa Ilt. J<'or at 
forebygge dette, kan man med en 
Cyklepumpe med lang Slange pumpe 
Luft i Vandet. Har man ingen 
Cyklepumpe ved Haanden, kan man 
ogsaa ved at ryste Tønden bringe 
Vandet til at plaske, hvorved. det 
samler Luft. Ved Fornyelse af Van
det bør man, hvis Temperaturen 
ikke er noget nær lige hos Vandet 
i Tønden og det friske, lade For
nyelsen foregaa langsomt. Transport
tønderbør ef tør hver Rejse grundig 
rengøres, da man ved dem let kan 
tilføre Besætningen smitsomme Syg
domme, (det kan f. Eks. ske, at 
Tønderne,medellS de bar været 
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borte, har været anvendt til F'or
sending af syge Fisk). Ved Køb af 
Sættefisk maa man være særlig for
sigtig. 

4) Gode Transportfm'hold ikke 
alene for Afsætning, men særlig for 
den daglige Tilførsel af Foder er 
nødvendige. De D a'mb rug, som lig
ger nær ved Kysten og derfra let 
kan erholde frisk Foder, klarer sig 
altid bedre end de mere afsides 
beliggende, selvom disse ellers i 
i andre Henseender er fuldkomne. 
Havet er det store Forraadskammer 
for de lakseartede Fisk, saavel fri 
som i Fangenskab, og hertil bør ved 
ny Anlæg af Foreldambrug tages 
Hensyn. For Afsætningens Skyld er 
det af Vigtighed, at man har nær 
til Jernbanestation og helst ikke for 
langt til andre Fiskerier. Det egent
lige Marked for de saakaldte Por
tionsforeller er Tyskland, hvortil de 
transporteres levende, hvilket nu 
gaar temmelig let i dertil særlig 
indrette<le Jernhanevogne; men jo 
længere frå Afsætllingspladsen man 
har Fiskeriet, desto dyrere bliver 
Fragten, da det ikke blot er for 
selve Fisken, men ogsaa for Embal
htge og Vand, at "Fragten skal be
tales. Denne Udgift maa Sælgeren 
selvfølgelig betale ved at faa mindre 
Pris for sin Fisk, men uberoende af 
dette kan det være ret vanskeligt 
at sælge Fisken, om man ikke selv 
eller sammen med andre kan levere 
Opkøberne fuld Last til deres Spe
cialvogne, Ligger imidlertid flere 
Dambrug nær hverandre, kan de ved 
at samle deres Fisk paa en Plads, 
overvinde denne Vanskelighed. En 
Damejer langt fra Tyskland kan saa
ledes ikke regne paa at faa samme 
Pris for sine iprodukter som de 
llordtyske.Fiskeavlere, hvilke, v~d 

at være nærmere Markedet, bedre 
kan udnytte dette. 

J. Sørensen. 
(Fortsættes). 

Sportsfiskeri . 
(Eftm' 'I'be Fishing GazetIe). 

-o-
ll. 

Praktiske Beviser. 
Efter at jeg for et Par Timer 

siden skrev ovenstaaende, har jeg 
haft Besøg af Hr. Homer, som, skønt 
han aldrig før havde forsøgt Hr. 
Schoolings To-Haands Kast, straks 
lærte det. Hans første Kast var 
paa omtrent 30 Yards, det næste 
paa 40 Yards, og derpaa kastede 
han med Lethed et 4 Ounces Lod 
50 Yard s eller derover, uden en 
eneste Alsmutning og uden at be
røre Rullen., Ved hans sidste Kast 
faldt Maddingen en Tomme fra det 
50 Yards fjærne Maa!. Hr. Philip 
Geen havde aldrig forsøgt Schoolil!-g
Kastet; men ogsaa han lærte det 
øjehlikkelig, og landede snart Mad
dingen lige i Maalet eller i dets 
allernærmeste Omegn. Alle, der 
har forsøgt Kastet hjemme hos mig, 
og derimellem har fornylig været 
nogle af vore bedste Lystfiskere, har 
været henrykte over den Lethed, 
hvormed det lod sig udføre. Har 
man en Gang anbragt Rullen (som 
ovenfor heskrevet) og man anvender 
Slippet med Tommelfingeren, behøver" 
man ikke mere at røre Rullen, før 
man skal vinde Snøren hjem efter 
et Kast. Jeg refererer til Hr. Ho
mers glimrende Jævn-Vindings Rulle. 
En af Hovedaarsagerne, hvorfor 
"Homer" en ikke smutter over, er, 
at Spillet skal dreje den Skrue, som 
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bevægerJævn~ Vinderen; den virker 
aom en blid Modvægt .og stopper 
snart Rullen efter at Kraften fra 
Kastet er opbrugt og Maddingen 
er ved at falde i Slutningen af 
Kastet. Jeg har Gang paa Gang 
kastet 1 K vart-Punds Lod (engl.) 
paa en Strækning af over en eng. Mil 
(Jeg haaber, Hr. Homer ikke vil 
reklamere med, at jeg har kastet 
over en eng. Mile med hans Rulle, og 
lade det blive derved! - R. B. 1\1.) 
i mindre end 35 Kast og med en 
Hastighed af ca. 3 Kast i 5 Minutter. 
Tre en halv Tommers Rullen, pas
sende fyldt med stærk Snøre (Brud 
ved ca. 15 Pd.s Vægt (en gl.)), vinder 
med Lethed fra en til to Yardsaf 
Snøren hjem i Sekundet. Jeg har 
taget Tiden omhyggelig, og fundet, 
at Gennemsnitstiden er 45 Sekunder 
for et 50 Yards Kast, og naar man 
vinder hjem saa rask som vel mulig, 
er hele Snøren hjemme paa 30 
Sekunder. Dette er fuldt ud til
strækkelig, naar man fisker i grundet 
Vand, hvor man maa gaa hurtig .for 
at forhindre Maddingen i at slæbe 
paa Bunden, og hurtigere end ønske~ 
lig ved virkelig Fiskning. Har man 
ikke Korkhaandtag paa sin Mede
stang, kan man let, foto at benytte 
Tommelfinger-Slip.pet, paalime nogl~ 
faa Strimer Kork p:aa Enden af 
Stangen for saaledes at skabe et 
Greb for den højre Haand ovenfor 
Rullen, og styrke dem ved nogle faa 
Ombindinger i Rullen rundt .om 
Grebet. Jeg har benyttet en almin
delig glat Kolbe uden Kork, men 
selvfølgelig er den glatte, haarde 
Overflade ikke nær saa tilfredsstil
lende, og jeg haaber, at Fiskere, 
som ønsker at prøve min Methode, 
viJ anvende. et Korkhaandtag. Jeg 
kan ikke, ti1strælr~el~gpri~l'l. JIr, 

Schoolings Rulle-Befæster, som man 
hurtig kan skubbe op og ned ad 
sit Korkgreb og sætte fast ved den 
blotte P3asætning af Rullen. En 
passant, haaber jeg Hr. Ashford 
godhedsfuldt vil bemærke, at den 
aller bedste Farve til hans ypperlige 
Kaste-Lodder er hvid J;:maillefarve 
- i al Slags Lys er den langt bedre, 
end rød eller sølv Farve, og det 
er den eneste Farve, der er synlig, 
naar det er ved at blive mørkt. 

Disse Bemærkninger er blevne 
meget længere, end det fra Begyn
delsen var min Hensigt; men det 
er vanskeligt for mig at dæmpe min 
Begejstring for Schoolings Kast. 
Jeg tror, at han og Hr. H. W. 
Little.,er blevne saa drevne, at de 
kan reducere deres Afstandsmærke 
til en Flaske. 

"l1Ieteør" Rnnen. 
Et Fønla:;, tll Hr. Wadham. 

Hr. Wadhams nye "Meteor" er 
særlig konstrueret til Kastning af 
meget lette eHer meget tunge V ægte, 
og i hans erfarne Hænder svarer 
den udmærket til Hensigten, men 
man maa huske at gøre to Ting -
nemlig, at holde RuUe-Pladen med 
Tommelfingeren ogStoppe-Aftræk
keren med en anden 'Finger. Dette 
er ikke saa let, som det ser ud til, 
da det skal udføres med højre Haand, 
der ogsa,a skal gribe Stangen. Hr. 
Wadham kan udføre det rigtig nok 
Gang paa Gang. Men ved ;:Lt be
nytte "Tommelfinger-Udløsningen", 
som beskrevet i det foregaaende, 
er det ikke nødvendig at røre 
Rullen med højre Haand; man an
bri nger Rullen længere tilbage paa 
Korkhaandtaget og holder Aftl'æk
keren nede med venstre Haands 
TQmmcempger, lQe~~ns.LiJlell(Sn.ørttn) 
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er presset mellem højre Baands 
Tommelfinger og Korken. Kast ilaa 
og udløs Aftrækkeren, som øje
blikkelig stanser Rullen ved Slut
ningen af Kastet. Som Aftrækkeren 
nu fabrikeres, ligner den Haand
taget paa en Havrulte ~ en rundet 
Knop paa en kort Stamme. Ifald 
Hr. Wadham faar den fremstillet 
med let konkav Underside. saa at 
den er rundet for oven, kan man 
bruge en Tommelfinger til at trykke 
den ned med uden Frygt for, at 
Fingeren skal smutte af, eller trække 
af som en Bøsse-Aftrækker paa 
samme Maadc, som han gør. Min 
Søn, der brugte Rullen paa den 
Maade, jeg har foreslaaet, gjorde 
meget hurtig ypperligere Kast med 
den, og da Løbet er overordentlig 
let og ikke skal vende Haandtags
Pladen, kan enhver straks gaa hen 
og udføre Kunststykket; alt, hvad 
man har at gøre, er, at slippe Af
trækkeren for at stanse den, Det 
er en prægtig Rulle, og det skulde 
glæde mig, dersom jeg snart kunde 
se den fremstillet i et Materiale, 
der egner sig til Hayvand lige 
som Hav-Bomer'en. En stor For
del ved begge Ruller er, at man 
kan bruge dem saavel til en nn 
Skalle-Snøre som til en stærk Lakse
Snøre. 

IJndgaa Voldsolllhed i Kastet. 

Vi maa alle huske paa, hvadenten 
vi kaster med Flue eller med Mad
ding, at enhver Medestang, der gør 
Fordring paa at være en Stang og 
'ikke en Pæl, kan knækkes ved en 
voldsom, pludselig Anstrængeise, 
hvorimod den let taaler stor Kraft, 
naar blot den anvendes paa rigtig 
Maade. Shakespeare var ganske 
sikkert Fisker - han siger saa 

mange Ting om Fisk og Fiskeri, 
som ikke en Gang hans uforlignelige 
Intelligens kunde have udpønset. 
Efter at have skrevet om Homer, 
fandt jeg. det kunde være rart med 
lidt Shakespeare til Forandring, og 
det morede mig i Henrik d. VIII. 
at støde paa Hertugen af Norfolks 
I{aad til den varmblodige Bucking
ham om at vogte sig for Kardinalen 
og at bie sill Tid. 

»"Ve may outrun, 
By violent swiftness, hat we run at, 
And lose by over.-running«. 

Paa Grundlag heraf tør man vove 
Ilt hævde, at Shakespeare kar kendt 
herlige, smukke Kast, der hvirvler 
ud for at gøre et Mesterstykke, 
pludselig bliver afbrudt, Stangen 
tabes og valne Fingre famler ved 
en Knude - nej, ved en sand Rede 
af Knuder. Vore amerikanske Ven
ner kalder Overløbet for bagsmækket ; 
men Shakespeares Ord er sandere 
Bagsmrokket er kun den naturlige 
Virkning af Overløbningen. For 
mit eget Vedkommende vilde det 
gøre mig meget ondt, hvis jeg aldrig 
fik en Overløbning, thi dette er 
selveste Pikanteriet ved Kastningen. 
Den "Mand, der aldrig har haft en 
Overløbning, cr som den, der ikke 
ejer Musik i sin SjæL Lad ham 
lægge sig ned og mede efter østers 

det er ikke den eneste Slags 
Lyvning, han kan præstere. 

R. B. Marston, 

En Salomonisk Dom. 
(Fl'ån skog och sjø~. 

-0-

En ung Dame fra vYisconsill, som 
er bekendt for sin Kærlighed til 
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Sportsfiske, fangede forny lig ved 
Spinning ell kollosal Gedde. 

Først efter en langvarig og træt
tende "drill" lykkedes det at faa 
Gedden saa nær Land, at den kunde 
indhales efter alle Kunstens Regler. 

I enhver amerikansk Angelklub 
føres der Journ.aler over Medlem
mernes }'iskeresultater, såavel med 
Hensyn til Antal som Yægt af den 
fangede Fisk. Da den omtalte 
Gedde vejede 2!)lj2 Pd., var det en 
Hecord, og den heldige Fiskerinde 
modtog i den Anledning Klubbens 
Lykønskninger; Klubben besluttede 
desuden at Inde den vældige Fisk 
udstille samfulde tre Dage i 
Klub bens Vindue. 

Men Triumfen blev ikke lang. 
Da Udstillin gatiden var forbi, skulde 
den s0rte Kok tilberede Kæmpe
gedden til et Festmaaltid, som 
Klubben skulde give fil Ære for 
Recordindehaverinden. 

Næppe havde han imidlertid be
gyndt sit Arbejde, før han med 
ivrige Fagter og sværgende ved alle 
onde Aander forsikrede, at han 
aldrig før havde set en Gedde med 
Tunge. Det saa ogsaa ud som om 
en stor Tunge yoksede ud !j,f JæUe
gabet. Ved nærmere Eftersyn viste 
det sig imidlertid at være Hajen 
af en sort Aborre, som Gedden 
.havde slugt og været ved at 
give fra sig under Kampen. Abor
ren var aldeles ubeskadiget og vejede 
3 Pd. 150 Gr. 

Nu opstod et vanskeligt Spørgs
maai! Adskillige af Klubbens Med
lemmer forfægtede nemlig den Me
ning, at disse 3 Pd. 150 Gr. skulde 
fradrages Geddens Vægt, men der
ved gik Recol'den tabt. Medlem
merne delte sig nu i to Partier, og 
Stridens Bølger gik højt. 

Til Slutning fandt man imidlertid 
ved at undersøge Aborren nærmere, 
at den havde slugt en Løjert, som 
ligeledes endnu var fuldstændig 
hel og uskadt. 

Nu faldt DOJllmen saaledes, at 
3 Pd. 150 Gr. skulde fradrages 
Geddens V ægt; derved' ophævedes 
ganske vist den første Record, men 
samtidig var en anden Record sat 
derved, at tre Fisk fangedes paa 
en Krog; Æren reddedes saaledes 
alligeveL 

Under almindelig Jubel gave 
samtlige Klubmedlemmer deres Bi
fald tilkende ved denne vise DOlll. 
(Deut. Fisch. Covresp.). 

Fartøj med Glasbund 
anvender man i Sydkalifornien ifølge 
Deut. Fisch. Corresp. De benyttes 
ved det moderne Sportsfiske og 
tillader ikke blot Fiskerne at se 
selve "Nappet", men tillige en hel 
Del af "Dybets Hemmeligheder". 

Ved Revieraen i Italien tænker 
man \)gsaa paa at anskaffe den Slags 
Baade til Udflugter over Middel
havets klare Vande. 

Fabriker og Fiskeri. 
-0-

At vore Saltvandsfiskere har et 
aabent øje for den Skade, som Fa
briks drift kan foraarsage ved at 
forurene nærligg('nde Fiskevande, 
ses bedst af nedenstaaende Beret
ning fra Dansk Fiskeritidende : 

Efter forudgaaende Forhandling 
med deri interesserede Parter dels 
paa svensk, dels paa dansk Side 
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arrangerede D. F. F.s Udvalg mod 
Forurening af FiskevRnde i den for
løbne Uge en Udflugt til Kjettinge 
Sukkerfabrik i Skaane, for at der 
kunde blive givet Repræsentanter 
saavel for vort Fiskeri som for De 
danske Sukkerfabriker og for Sund
hedsvæsenet Lejlighed til at gøre 
sig bekendt med de i Sverrig trufne 
Foranstaltninger til Forebyggelse af 
Vands Forurening ved industriel 
Drift. 

I Rejsen deltog fra dansk Side D. 
F. F.s Præsident, Kommandør Søl
ling, Fabrik bestyrer Ba1foed~ der 
skal lede Sakskøbing Snkkerfnbrik, 
Distriktslæge Langhoff, Sakskøbing, 
det udvidede Udvalgs Repræsentan
ter: Fiskl?riinspektør l}Iortensen, In
geniør Wedin, Sekretær Videbæk og 
Mag. Bøving-Petersen, hvortil end
videre sluttede sig som Repræsen
tanter for det praktiRke Fiskeri ved 
Lolland, Falster og Møen -- Fi
skel'lle Jul. Jtd, Sletnæs, Hem'iksen, 
Langø, Jantzen, ~ykøbing F., og 
Eilert, Nyord. 

I Malmø modtoges Selskabet af 
Kaptajn Soderberg, der med Sven
skernes bekendte storslaaede Gæst
frihed præsiderede ved en Souper, 
hvori fra svensk Side deltog Fiskeri
intendant, Dr. Nordquist, Lund, 
Disponent Persson, Kjeflinge Sukker
fabrik, og Redaktør Østerdahl, Sniill
posten. Ypd den festlige Sammen
komst herskede den bedste Stemning, 
udveksledes Tanker og Ønsker om 
gode Resultah'r af Rejsen - Ønsker, 
der ogsaa opfyldtes. 

Den følgende Morgen fortsattes 
til Kjeflinge, hvor fra Fabrikens og 
Byens Tage svenske Flag smeldede 
som Velkomsthilsen. Paa de sVl?n
ske Sundhedsautoriteters Vegne slut
tedeProvinsiallæge SiJrman sig her 

til Selskabet, og ligeledes var mødt 
Repræsentanter for svenske Fiske1'e, 
interesserede i Fiskeriet i Kjeflinge 
Aa nedenfor Fabriks-Spildevandets 
Udløb i denne. 

Under Ledelse af Disponent Pers
son besaas nu det Anlæg, som er 
beskrevet i li dvalgets Beretning. 
Dels herved, dels ved at høre Pro
vinsiallægens og de svenske Fiske
res IT dtalelser om Anlægets tilfreds
stillende Resultater opnaaedes det, 
som .var Rejsens Maal: at Repræ
sentanterne for det danske Fiskeri 
og for dansk Industri og Hygiejne 
fik et bestemt Indtryk af her at staa 
overfor et Eksempel til Eltetfølgelse. 

Med den største Imødekommen
hed gav Hr. Disponent Persson og 
Hr. Provinsiallæge Sorman alle øn
skede Oplysninger dels ude i Ter
rænet, dels i Fabriken og dels ved en 
paafølgende "Frokost,' hvor Hr. Pers
son var den elskværdige V ært. I 
det hele skylder D. F. F.s Udvalg 
og de øvrige danske Gæster de 
svenske Herrer, med hvem de kom 
i Forbindelse, en varm Tak saavel 
f Gi overordentl.ig Gæstfrihed som 
for hjærteligt Samarbejde og gode 
Løfter om dette Samarbejdes Fort
sættelse i Fremtiden, indtil tilfreds
stillende Resultater er opnaaede. 

Blandede l:Ieddelelser. 
-o-

Kunstig J;"'iskeavl t Sehweitz. 
Ifølge Deutsche Fischerei-Zeitung 
har den schweizbke, edsvorne In
spektion for Skovvæsen, Jagt og 
Fiskeri i sin Aarsberetning for 1908 
-09 meddelt, at der i nævnte Aar 
var 188 Fiske-Udklækningsanstater 
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i Gang i Schweiz; disse producerede 
tilsammen 64,259,500 Fisk. Deraf 
blev, indbefattet Aadnger, ialt ud
sat G4,013,813 Stk. i offentlige 
Vande. 

Til Udklækning og Udsættelse gav 
Staten et Ridrag af 31,3]0 Francs. 

* 
Fiskeforgiftning. I Spandau 

blev i forrige Uge en Arbejder
familie syg under Forgiftningssymp
tomer. 

Forgiftningen skyldtes i dette Til
fælde Nydelsen af røget Torsk. 

Desværre var det aldeles umuligt 
at koustatere Sygdommens Art, skønt 
der straks skete Henvendelse til 
Politimyndighederne. Der var nem
lig ikke levnet mindste Spor af 
Torsken, saa en Undersøgelse kunde 
foretages; ligesom Uheldet ogsaa 
vilde. at der var hengaaet flere Dage, 
fra Torsken \'ar købt, til den blev 
konsummeret. (D. F.-Z.). 

Fiskemarkedet. 
-0-

Køhenhavn (Gl. Strand), 16.-23. Aprif. 

Aal 45-60-100-110 Øre pr. Pd. 
Laks 75-125 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

40-60 
20-30 

300-450 - pr. 100 St. 

Berlin, 24. April. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
Aal, smaa 

pr. pl'. Pd. 

65-76-45-66 
82-75-93 

140-132-137 
125-1Q8-134 

36-68 
20-18-26 

132-114-124 
129-110-124 

83-102-75- 88 

Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

105-100-105 

102-84-95 

lspakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

pr. pr. Pd. 

135 
92 

105-128-125 
81 

24-50-37 
38-53 

5S 

51-85-110 

23-35 

Hamborg, 21. APl·il. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aa] 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Annoncer. 
-0-

pr. pr. Pd. 
272-292 
80-130 

110-146 
100---122 
30-52 
55-52 
40-52 

;30110 

nusl}oldnings sRole. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

JtJllne l'iriksen. 

Karpeyngel, 
som ventelig fremkommer i Slut
ningen af Maj, leveres hele Som
meren. Pris 3 Kr. pr. 1000 Stk. 
som spæd.· Stigende Priser - efter 
Størrelsen - for den tilvoksede 
YngeL 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefoll Nr. 26 •.. 
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Brugt 
Motorbaad. 

Paa Grund af AIlSkaffelse af' en 
større Band er en Motorbaad, 21 Fod 
lang, med en :l-Hestes Mollerups
Motor, til Salg for 400 Kr. Saavel 
Baad som Motor er i udmærket 
Stand, og Baaden egner sig fortrin
ligt til Trækning af Skovlvaad i 
Søer, hvor Vanddybden ikke er for 
stor. . 

Billet, mrkt. ,,:\:totor", modtager 
dette Blads Kontor. 

Portionsørred, 

Kildeørredyngel, 
sund. haftig, af 11/2 Pd. s Moder
fisk, er til Salg, ca. 5 Kr. pr. 1000. 

Søholt namkultur. 
Tirstrup. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder1 Kar
per1 S'uder1 Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste .lernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o m a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: J;'orellenJtandel. 

større Ørred., Fa·. A l k 
Karper og Suder ISke;,I~:n;er!!k e" 

købes og afhentes paa nærmeste 

Jernbanestation mod Kontant. 

cfJ'tarlin ~ieI8en, 
.Pl'eder-icia. 

.... Telefon Nr. 114 ....... 

JB. fSr6ecB' 8 

Import af Fiskenet, I 
-- 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 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn"el 
og Sættefisk af Bæk-. Kiltle
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser . 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste .Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch'ristensert. 

øjneæg. Yngel og Sættefisk 
af ø r r e ti; Sættefisk 

af Karper og Sutler sand 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ I g e r s nærmeste 

, Jernbanestation, 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 
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c5fverfer 

i (7oreningens &edlems6Iad! 
~ ..,.. .;r,:~~ . .;r,:~~~~~~.I!. 
~~ 

~ c10liann von eilzenJ < ~ 
~ edsvoren Fiskeauktionæ,.ius~ ~ 

~ S~nb~a~~~! ti~~~~~i~~!~~:f ~~~,~,~;g. ~ 
~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. t 
>-~ Store Basiner for levende Fisk. 7 j Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. ~ 
)iÆ Telegr.-Adr.: .t'ischeitzen. Telefon: Amt l, Nr. 8101, Hamburar. ~ 
~ ~ 
f,;J'r'~'r'r~T'y~:rr'rT'~""rrr":i:'~r,%'TTY~ 

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

vandsfisker·iforening". - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksem
plar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

« ....... « ............... «« .. « ...................... « ............... «« ............ , c.'-'~ ....................................................... .191 

Navn: ... ....................................................................... Stilling : ....................................................... _ ............ _ 

Postadresse: .................................................................................. . 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. 
Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Kontor: Dr. Hojfmeyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Ribe. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin,;, LykkesholmsaIle3 A, København. 

Artikler o,; lIIeddelelser er stedse velkomne og bedes sendt und~r 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med )}mod Honorarcc. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved RI\SMussen-KrOIIh •. 



F erskvandsfi skeri b lad ef. 
Førskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kont01': I)t'. phil. IIoffme'YeT, Sorø. Telefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret ellet' Ul et Medlem at 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. 

Nr.~o·1 15. Maj. 1910. 

Indllold: Ferskvandsfiskeriforenin
gen. -- Fra Landbrugsministeriet. _.
Tysk og dansk Fel'skvandsfiskeri. .
Et Forsøg paa at indføre Bækørreden 
til Sydvest-Afrika - Om Betingelserne 
for Forelavlens økonomiske Fremgang. 
- Tysklands Ind- og U drøt'sel af Fersk
vandsfisk i 1. K vartal1910. Indførsel 
af Aalefarlng til Tyskland 1910. Blan
dede Meddelelser. - Fiskemarkedet. 

Annoncer. 

Ferskvandsfiskeriforeningen 
afholder 

Gen eralforsamlin D 
paa Jernbanehotellet i Fredericia 

Lørdag d. 28. l'ilaj 1910, Kl 10 Fm. 

Dagsorden: 

1. Beretning om Virksomheden. 
2. Regnskabet fremlægges til God-

kendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer, 
4. Valg af Revisorer. 
5. Ulykkesforsikring af Fiskeriets 

Arbejdere. 
6. Diskussion om eventuelle Ændrin

ger i Ferskvandsfiskeriloven. 
7, Fællesindkøb af Fiskefoder. 
8. Eventuelt. 

P. B. v. 
.J. A. Bie, 

p. T. Formand. 

Fra Landbrugsministeriet 
har Dansk Ferskvandsfiskeriforening 
modtaget fø.lgende Skrivelse: 

Fra Udenrigsministeriet har man 
modtaget Meddelelse om, at ifølge 
Indberetning fra den kg!. Kunsul i 
'Varschau har Komiteen for en 
FiskeriIldstilling, der vil finde Sted 
i nævnte By fra 15. September til 
16. Oktober førstkommende, indbudt 
eventuelt interesserede danske til 
at deltage i Udstillingen. 

Denne vil komme til at omfatte 
følgende Afdelinger: 
1. Opdræt af Fisk og Krebs. 
2. Sygdomme hos Fiskene, deres 

Aarsager og Midlerne derimod. 
3. Fiskeriprodukter og Industri

grene, der staa i Forbindelse 
hermed. 

4. Tilbehør til Fiskeri og Fiske
redskaber. 

5. Fiskesport (Snørefiskeri etc.). 
6. Bygningskunst i Fiskeriets Tjene

ste. 
7. Videnskabelige og statistiske Af

delinger. 
8. Enhver Art Artikler Fiskeri ved

rørende. 
Ved at meddele Foreningen oven

staaende og ved Tilføjende at n~vnte 
Komite's Adresse er: "Komitet Wy
stawy Rybackiej, 8 rue Nowo Jasna, 
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"" arsdlOu", skal man henstille at 
bringe Komiteens Indbydelse til 
eventuelt interesserecle Kredses 
Kundskab. 

P .. M. V. 

L. E. JVnljf: 

L, P. Larsen, 

Tysk og dansk 
Ferskvandsfiskeri. 

-0-

At Tyskerne udfolder ell stor 
Virksomhed for at ophjælpe deres 
Fershandstlskeri, derom bærer hl. 
a, Beretningen um det "Tyske 
Fiskeriraads" Møde i Stras/: burg 
Vidnesbyrd. l denne meddeles saa
ledes. hvad de staaende Gdvalg 
har virket fol' denne Sag. 

Hegeringsraad Hr. DI'. Drosche]', 
Sehwerin, Jledlem af Udvalget fOl' 
Sødrij't, meddeler. at der er affattet 
en Formular for tiskerilig BogforhIg, 
og at denne mod oplysende Be
mærkninger \'il bli\'() offentliggjurt 
i "Zeitsehl'ift fiir Fiseherei". End
videre har T)(jyalget faaet dannet 
et Xet af smaa hiologiske og Fiskeri
brugs-Stationer, omfattende hele det 
tyske Hige, som skal levere de store 
lustitnier Materiale og ldnl'o vigtige 
Spørgsmaal fur Videnskaben og 
l'mksis. ElIdYidore har l'dnIlget 
samlet de gjorte Iagttagelser og 
Erfaringer angaaende de driftslig 
vigtigste Vildfisk, for kritisk at be
lyse og sammenstille disse for over
}lUvedet at kunne for Praksis op
stille ell Lære llled bestemmende 
Synspunkter for Drift af Søer og 
Vildvande. Endelig har Udvalget 
ogsaa behandlet Spørgsmaalet om 

Universalforsikril1g for de beskæf
tigede ved indenlandske Fiskeri
drifter. 

Formanden for Udvalget paa Da11l
bl'ugsonmwdet, Regeringsraad Re
cken, Hanno\'er, fremhæver, at dette 
Udvalgs Opgaye er særligt frem
ragende, da de naturlige Van de 
mel' og mel' bliver beslaglagte af 
Industrien, Skibsfarten osv., hvorfor 
Damhrugd hal' taaet en altid større 
Vigtighed og driftslig Betydning. 

Udvalget har indgaaende be
handlet Spørgsmaalet om IlH1ret
ningen af en stor Damforsøgsstation. 
Det holdt en saadan Station for 
ubetinget nødvendig, men beklagede, 
at der fra Rige og Stat for Tiden 
ikke kunde faas de nødyendige 
Midler dertil. 

EndYidere har Udvalget ind
gaaende drøftet og stillet til videre 
Drøftelse det saa vigtige Spørgs
maal om den truende Fare for den 
hjemlige Forelproduktiol1 ved den 
danske FOl'elindførsel. 

Ilertil kommer san ell d videre 
Forsøgene med Indførsel af Aale
faring fra Ellgland til forskellige 
Steder i Tyskland, Indførsel af et 
Lærekul'sus for videre fremskredne 
Dambrugere, Indførsel af Heglllme
forelæg fra Amerika til Opfriskning 
af den hjemlige Avl osv. - For
uden dette gøres der jo aarligt et 
betydeligt Arbejde paa at ophjælpe 
Fersln'alldstiskeriMt gennem Lære
kursus for Fiskemestre og fiske
interesserede, samt ved at udsendo 
Vandl'elærere, ja, der holdes endog 
sine Steder I,lf)rekursus i Fersk
vandsbiologi pan Seminarierne, lige
som der paa an dre Maader virkes 
for at giro Impuls til og Forstaaelse 
af Fiskeri og særlig' af Damkultur. 
:N oget, som vi blot nævner her, da 
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det udførligere er omtalt andet
~teds her i Bladet. 

Naar man læser om denne stor
artede Virksomhed i Tyskland, kan 
man ikke undgaa at drage en 
Sammligniug med den Virksomhed, 
der i saa Henseende udfoldes her
hjemme. Vor Virksomhed ser unæg
telig lidt fattig ud ved Siden af 
Tyskernes. Det bedste, vi har op
lJaaet, er vor ny Fiskerilov . Det 
gælder nu bare at benytte den. 
En lille Forsøgsstation har vi da 
ogsaa faaet, udfra hvilken der ogsaa 
ledes ell Del Forsøg omkring ved 
forskellige Damkulturer i .Jylland. 
Men i mangt og meget er vi hen
viste til at lære af de Erfaringer, 
Illan i Tyskland gør paa Fiskeriets 
Omraade. Dette er baade ondt og 
godt. Nogle af de Erfaringer, der 
gores der, kan nemlig ikke uden 
\"idere overføres her i Landet, da 
Forholdene der og her jo kan være 
ikke saa lidt forskellige. Andre 
Erfaringer kan derimod godt over
føres her. Vi trænger derfor til, 
at der her hjemme. gøres selvstæn
dige Forsøg efter en større Ylaale
stok. Men dette og andet mere 
kan ikke iværksættes uden ret be
tydelige Omkostninger, og derfor 
trængm' Ferskvandsfiskerisagen til 
en stærk øget Støtte fra Stat, Amt 
og Private. 

Ailerføl'st maa vi se at opnaa, at 
Staten ikke lægger Hindringer i 
Vejen for vor Udførsel af levende 
Fisk eller for Transporten af Fiske
foder, enten det nu sker ved for
højede Transportomkostninger eller 
ved uheldige Trafikbestemmelser. 
Tværtimod kan Staten her uden 
videre Bekoshiing yde vort ~Fiskeri 
en betydelig Hjælp ved mere Imøde
kommenhed. 

Som bekeudt sorterer vor Salt
og Ferskvandsfisket'j under I,and
brugsministeriet. Dette er navnlig 
for Ferskvandsfiskeriets Vedkom
mende ganske i sin Orden, da dette 
mel' eller mindre er et Bierhverv 
ved Landbruget. Men vilde det 
ikke være formaaistjenligt, at vi i 
Landbrugsministeriet fik ,.en De
partelDentscllef for Fiske
l"iet"" ~ Det er ikke til at forlange, 
at de skiftende I.andbrugsministre 
skal sidde iude med et indgaaE;nde 
Kendskab til vort Fi~keri j men det 
er absolut en Mangel, hvis ingen 
af de under ham i Ministeriet sor
terende Emuedsmænd heller ikke 
gør det. Dette' vil nemlig vanske
liggøre Samarbejdet og Forstaaelsen 
mellem nævnte Ministerium og de 
under dette værende Fiskeriinspek
tører eller Konsulenter. Til Depllr
tementschef skulde naturligvis vælges 
en Mand, der ikke alene har In
teresse, men ogsaa nøje Kendskab 
og Forstaaelse af baade vort Salt
og Ferskvandsfiskeri, for at Ud
viklingen af disi:le Fiskerier kan 
blive ledet i det rette Spor, Sam
arbejdet mellem Ministeriet og dets 
Konsulenter vilde da venteligt bli,;e 
mere frugtbringende. 

(SI uttes); p, Nielsen, 

, Et Forsøg 
, paa at indføre Bækørreden 

til Syd vest-Afrika. 
(Fischerei Zeitullg). 

-0-. 

Et saadant Forsøg blev gjort i 
Marts :vlaaned i Fjor af Casseler 
Fiskeriforeningen, 

Regeringsraad, Dr. von Eschstruth, 
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der paa den Tid skulde rejse der 
ned, paatog sig at lede Transporten 
af flere tusinde befrugtede Bæk
ørredæg. Under Rejsen sørgede man 
for, at Kisten med Æggene opbe
varedes i et Rum, hvor Tempera
turen stadig var mellem 5 og 10 o 
C. Da Kisten naaede Swakopmund 
i Sydvest-Afrika efter tre Ugers 
Sørejse, blev den paa forskellig 
~Jaade isoleret, saa den stigende 
Lufttemperatur under en tre Dages 
Jærnbanefart ind i Landet ikke for
maaede at gøre sin' skadelige Ind
flydelse gældende. 

Æggene selv holdtes under hele 
Transporten, ved Hjælp af Is, nede 
paa en saa bv Temperatur, at Ud
viklingen af Fosteret standsedes, 
uden at det dog derved skadedes. 
Ankommen til Bestemmelsesstedet 
forefandtes der ingen Klækkeappa
rater, hvorfor ~Æggene, der til dette 
Øjeblik var klare og levedygtige, 
udlagdes imellem Smaasten i en 
Bæk. men da man undlod at tem
perere lEgg€lle og Bæktemperatnren 
var :31 o C., blev de hurtig hvide 
og uigennpmsigtige og Fostrene døde, 
alene som en Følge af den pludse
lige Temperaturforandl'ing. 

Havde man derimod gradvis ved 
Overbrusning vænnet iEggene til 
den højere Temperatur, haYde de 
ganske sikh~rt kunllet yde leve
dygtig Yngel. 

Det ovenanførte afgiver et godt 
Eksempel paa, hvor uhyre forsigtig 
man maa være ved Behandlingen 
af Fiskeægget. 

Tyskerne opgiver imidlertid ikke 
hermed 'Forsøget, men vil endnu 
en Gang prøve at udsætte Ørredæg, 
og da ved Vintertid, hvor Tempe
raturen i Sydvest-Afrika's Vandløb 
er lavere. 

Kloge af Skade sørger de sikkert 
ogsaa nok for at temperere deres 
Æg næste Gang. 

Om Resultatet af en saadan Ud
sætteise, af Bækørred vil svare til 
Forventningerne, Oliver et andet 
Spørgtlmaal. En Foraarsvandtempe
ratur af 21 o C, er rigelig høj 
for denne Fiskart, og hvordan vil 
det saa gaa om Sommeren? 

Red .. 

Om Betingelserne 
for Forelavlens økonomiske 

Fremgang. 
(Elle,' ))Dansk Fiske,'itidcnde«). 

---0-

(Sluttes), 

5) Kapital. Den, som vil anlægge 
et Damhrug, bør disponere over en 
saa stor Kapital, at Dammene ikke 
alene kan. anlægges og besættes, 
men elldda have til Driftskapital; 
thi først efter 2-3 Aars Drift kan 
Indtægt paaregnes. Er Kassen tom, 
naar Anlæget er færdigt, risikerer 
man at køre fast, og skader dermed 
baacle sig selv og andre. I Dan
mal'k har de store Fiskeriaktiesel
skaber gjort Damkulturen og Fersk
vandsfiskeriet meget stor Skade ved 
de Tab, som deres Aktievæsen 
bragte mange Fiskeriinteresserede. 
Af denne Grund betragtes begge 
disse Næringgrcne med stærk :\I1i8-
tro, hvilket de paa d(,tte Omraade 
arbejdende føleligt faar at mærke. 
Jeg skal blot nævne et Eksempel 
paa, hvor langt man vovede sig ud 
ved et saadant paa Aktiehandel 
baseret Stordambrug. 

Fra Begyndelsen var det sikkert 
,Meningen, at den skulde skænke 



sine Ejere Indkomst. Om ogsaa 
den beregnede Gevinst var meget 
ovenlrcvell, troede Stifterne, og 
mange andre med dem, derpaa. 
Pengebegærlige Spekulanter kom 
imidlertid med, flere Fiskere for
enedes, og Aktiekapitalen sattes op 
til en kollossal Sum. Efter stærk 
Reklame med Løfter om rigt Ud
bytte solgtes Masser af Aktier. De 
første Aar, da Anlæget knapt var 
fæl'digt, udbetaltes ogsaa nogle 
Dividende, antagelig som Lokkemad 
for Aktiekøbere (Papir er jo ganske 
billigt), men da ingen eller for faa 
bed paa, maatte Aktieselskabet ind
stille sine Betalinger, og flere Hun
drede Tusinde l{roner var tabt. 

Dette er fremdraget for at vise, 
hvordan en god og betydningsfuld 
Sag kan misbruges, naar der ikke 
er noget personligt Ansvar. Den 
Mistro, som hened fremkommer, 
er til største Skade for de mindre 
Fiskerier, der ejes af faa eller endog 
enkelte Personer, og som delvis maa 
arbejde med laant Kapital. Havde 
de store Fiske- og Fiskernester
fabriker ikke været til, havde dansk 
Ferskvandsll"keri ikke været saa 
daarligt, som det nu er. 

Hentabiliteten af et Dambrug be
ror, som jeg tror at have paayist, 
udelukkende paa Forholdene. An
læget og dets Pris, samt Pasningen. 
Er Dalllmere ikke for dyrt anlagte, 
og alt for øvrigt er, som det skal 
være, kan Udbytte ventes. En Del 
af de ældre Fiskerier giver ringe 
eller intet Udbytte, men ved mange 
af dem hæ~ter ogsaa store Fejl, 
hvilke, med den Erfaring, man nu 
har, i Fremtiden kan og bør und
gaaes. Før et Dambrug anlægges, 
bør alt nøje undersøges, gennem
tænkes og overyejes, .thi planløst 

22f; 

anlagte Fiskerier bliver hverken til 
Gayn eller Glæde for Ejerne, især 
om større Pengesumllwr medgaal'. 

Selvom .Jorden er aldrig saa 
billig, bør intet Dambrug for Forel
avl anlægges paa nogen afsides be
liggende eller i andre Henseender 
ubekvem Plads, (Karpe- og Suder
damme kan derimod bedre anlægges 
hvor som h .. lst). Hellere maa et 
Anlæg kostel:i 2000 Kr. mere, 
blot alt er. som det skal være. Da 
kun nog'le Tdr. Land behøyes, er 
ovenstaaende Sum i de fleste Til
fælde t.ilstrækkelig til at dække 
Prisforskellen paa Jorden. Medens 
1 Pund Portionsforel, (hvortil med
gaar G~8 Puud Foder) i .det syd
lige .Tylland betales med Kl'. 1,25 
1,30, findes der mange, længere 
mod Nord beliggende Fiskerier, som 
maa nøjes med en Pris af kun l 
Krone pr. PUlId, en Forskel, som i 
økonomisk Henseende hal' stor Be
tydning. 

J. Sørensen. 

Tysklands Ind- og Udførsel 
af Ferskvandsfisk 

liste Kvartal af 1910. 
-0-

Indførslen af FerskYandsllsk er 
steget i Aarets første tre Maaneder, 
i Sammenligniug mea det samme 
Tidsrum i 1908. 

Denne Forøgelse falder dog alen!? 
paa Importen af Ka,rper. Indførslen 
af toldfrie, levende Damkarper er 
saaledes forøget med omtrent 40 0/0, 
idet Forskellen er 3432 og 4801 
Dobheltzelltner for 1. Kvartal af 
henholdsvis 1808 og 1910. 

Tilførslen fra Frankrig beløher 
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sig til 12 Ofo af den samlede Ind
førsel. Derimod .er Indførslen af 
andre levende Ferskvandsfisk fra 
Danmark og Frankrig aftaget i 
nævnte Kvartal, medens Nederlan
dene udførte til Tyskland flere 
Ferskvandsfisk, saavel levende som 
døde, end tidligere. Ligeledes er 
Tilførslen af døde Ferskvandsfisk 
steget fra Rusland og de forenede 
Stater i Nordamerika. (Deutsehe 
Fi seh erei -Zeitung). 

Indførsel af Aalefaring 
til Tyskland 1910. 

-o-

I indeværende Foraar har Gene
ralsekretæren for de tyske :Fiskeri
foreninger, Fiseher, (Berlin), og 
Generalsekretær for Centralfiskeri
forcningen i Slesvig-Holsten, Nanz, 
(Nortorf), ledet tre Ekspeditioner 
med levende Aalefaring fra England 
til Tyskland, og iaIt hjembragtes 
7 Millioner Stk. engelsk Aalefaring 
i levende Tilstand. Tabet under 
Transporten var ganske forsvindende, 
takket være den Erfaring og Dyg
tighed, hvormed Forsøgene ledcdcs. 
(AUg. Fischerei-Zeitung). 

Blandede lIeddeleiser. 
-0-

Kæmpefisk. Die Schwcizerische 
Fischerizeitung meddeler, at der for 
kort Tid siden i Zihlkanalen ved 
Sehwadernau er fanget en Malle, 
der vejede 130 Pd. og havde en 
Længde af 2,20 Meter. 

Det eneste Sted her i Landet, 
hvor Mallen findes, er efter Sigende 

Sorø Sø, hvor den gentagne Gange 
er udsat. For en halv Snes Aar 
siden fangedes der et Par Eksem
plarer af ca. 2 Alens Længde, men 
senere har man trods ihærdige Fiske
forsøg ikke truffet paa flere. 

Den europ. Malle hører hjemme 
i Mellem-Europa og Asien og op
naar f. Eks. i det kaspiske Bav en 
Størrelse af indtil 3 Meter. Er 
saaledes den største nul~vende 

Ferskvandsfisk. 
Som Næringsmiddel spiller den 

ingen betydelig HoHe, da dens Kød 
skal være grovt og li det velsmagende; 
og da den tilmed er en træg Bund
fisk og en stor Røver, er der sikkert 
ingen Grund til at indføre den i 
Danmark andet end som Kuriosum. 

Allg. Fischerei-Zeitung meddeler, 
at der ved Greis i Bozen er fanget 
en Ørred, der vejede 24 Pd. I 
Sandhed en forbausende Vægt paa 
en saadan Fisk! 

Den heldige Fisker var en Hr. 
Alwin Rømer. 

Fisketyveri. Et godt Eksem
pel paa, hvor strængt man straffer 
Fisketyverier i Tyskland, udviser 
nedenstaaende Meddelelse fra D. 
F. Z. 

Den 42aarige Blikkenslager Hudolf 
Gutsman roede den 12. Februar 
med en Baad, der tilhørte Fisker 
Richter, ned af Fl(,den Ohle og op
brød et Hyttefad, 'der var fortøjet 
ved en Tømmerflaade. 

Af Hyttefadet stjal han derpaa 
tre Centner Karller til en Værdi af 
240 Mark, hvorefter han fra et, 
ligeledes "Fisker Hichter tilhørende, 
andet Hyttefad, der laa inde ved 
Bredden, tog 60 Pd. Skaller til en 
V ærdi af 24 Mark. Da han Dagen 
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derpaa søgte at sælge dem, hlev 
han arrest eret. 

Som eu Følge aL at han tidligere 
havde været straffet som Fisketyv, 
blev han paa Grund af "gentaget 
meget alvorligt Tyveri" straffet med 
to Aars Tugthus og· to Aars Æres
tah. 

11n Kat fiske)' øl'ret. Det 
hænder vel ikke saa ofte, at Katte 
agerer 0rreUiskercj men dog lal' 
det sig hø're. Følgende Historie, 
del' er gam.;ke salldfærgig, er av 
ammund Holmen i Dirdal fortalt 
"Stav. Avis"; Hel' om Dagen kom 
jeg gaaende ved Elven. Paa Elv€'
bredden sat en mit Hus tilhørende 
Kat og speidet opmerHomt ned paa 
det rindende Vand. Den skjøt Krøl 
IHla Ryg'g'en. Jeg stanset op for at 
so, hvad K attcu vilde ta sig tiL 
Pludilelig hoppet den ut i ElYell, 
dukket under og kom saa paa Land 
IgJen. Og' til min store Forbauselse 
opdager jeg, at df1ll i Klorne hadde 
en blank 0rret, som var 10 Tommer 
lang. J eg har flere Gange set 
Katten ved Elven, og nu forstaar 
jeg, hvad Slags Sport den driver 
der. eN orsk jlorgell blad). 

c71verler 
i 8Yledlems6Iadet! 

pj'isen for A.nnoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Petitlinje, 
[] 12 
6 10 

12 8 
24 5 

}'iskemarkedet. 
-0-

K" IH' n ha VB «(;1. St"and), 7. Maj. 

AaI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

40-55-110 Øre pr. Pd. 
75-100 
40-60 
25-35 

350-450 - pr. 100 St. 

nerlill, i. M'lj. 

(Offieid :\>Iarkedsberetning). 
Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder; mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smua 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usortercL 
Karudser 

Pr. pr. Pd. 

56-81-6ti 
H4-105-104 

131-135 
135-195 

'120-137--128 
tl2-73 

36 
125-132 
126-133 
86- 92 
90-96 
57-89 

87--102-!:l0 

lspakkede Fisk: 

0rredflsk, smaa 
Hayørred 
Laks, store 
Laks, smau 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aa!, store 
Aal, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pl'. Pd. 

lOtl-100-137 

. 48-34-5tl 
116-121 

125-104-109 
73-104 

18-37--29 

Hamborg, 2G. April. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred,'store 
Laksørred, smail 
AnI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Pr. pr. Pd. 

308-320 
131 

81-176-100--;-190 
80-S3-101-96 
6!:l-72-70-84 
70-93-76-92 
42-55-47-50 
40-45-20-40 
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Annoncer. 
-0-

~opø 
:Qusl}oldnings sRole. 

Korsos fra Maj til Oktober og fra 
November til April. 

Program sendes. 
Eline Eriksen. 

Brugt 
Motorbaad. 

Paa Grund af Anskaffelse af en 
større Baad er en Motorbaad, 21 Fod 
lang, med en Z-Hestes Mollernps
Motor, til Salg for 400 Kr. Saavel 
Baad som Motor er i udmærket 
Stand, og Baaden egner sig fortrin
ligt til Trækning af Skovlvaad i 
Søer, hvor Vanddybden ikke er for 
stor. 

Billet, mrkt. "Motor", modtager 
dette Blads Kontor. 

øjneæg. YnKelog Sættefisk 
af ø r r e d: Sættefisk 

af Karper 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 Va,mdrup. 
Telefon Nr. 26. 

. Karpeyngel, 
som ventelig fremkommer i Slut': 
ningen af Maj, leveres hele Som
meren. Pris 3 Kr. pr. 1000 Stk. 
som spæd. Stigende Priser ~ efter 
Størrelsen' - for den tilvoksede 
Yngel. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
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. 
PortioDsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christen.sen. 

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 c h k e. 
Fischhandlung. Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: I<'orellenhandel. 

Statskonsulent, Magister Uhr. Løftin", Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler O" lBeddelelser 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 at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtryklieori (A.ktieSelskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned, 

Redaktion og Kontor': Dr. phil. HojJlneYe'f'~ Sor"Ø, Telefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
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Nr. 11. I l . .Jnni. 1910. 

Indhold: Generalforsamlingen i 
Fredericia den 28. Maj. - Ferskvands
fiskeriforeningens Hegn skab for 1(109, 
- Regnskab for Udstillingen i Aarhus. 

rysk og dansk Ferskvandsfiskeri. -
Vore Aalepas. - En Sportsfiskers 
Tycho-Brahes Dag, - Gedden. - Blan
dede Meddelelser. Fiskemarkedet. 
- Annoncer. 

Generalforsamlingen 
i Fredericia 

den 28de Maj 1910. 

-0-

Formanden, Hr. Bryggeriejer 
Bie, ilidledede Mødet med at byde 

~. Forsamlingen Velkommen, og gik 
derefter over til Dagsordenen. 

Under dens første Punkt: 

1. Beretning om Virksomheden, 

gav Formanden Meddelelse om 
Medlemstallet, der atter i det for
løbne Aar var gaaet noget til
bage; alle Restancer paa Kontingen
ter var imidlertid endnu ikke ind
komme, saa Medlemmernes Antal 
kunde ikke paa dette Tidspunkt 
opgives ganske nøjagtigt; dog kom
mer man ikke fjærnt fra Sand
heden, naar det angives til i øje-

blikket at være lidt under 300 Med
lemmer. 

Som en lille Opmuntring skal 
dog tilføjes, at Tilgangen af nye 
Medlemmer i indeværende Aar har 
været god og stigende. 

Som Tilskud fra Staten har 
Foreningen fo!' 1909-1910 faaet 
500 Kr. til Udst. og 500 Kr. til 
Ferskvandsfiskeribl., og for 1910-
11 2000 Kr. til en Forsøgsstation 
og 1000 Kr. til Ferskvandsfiskeri
bladet samt yderligere 500 Kr. til 
Dækning af Underskud ved Ud
stillingen i Aarhus. Et almindeligt 
Opraab om at støtte Foreningen, 
som udsendtes til 1111e Danmarks 
Amtsraad, vandt kun Stemning for 
sig i Præstø Amtsraad, som bevil
gede Foreningen et Tilskud af 50 
Kr., og Ringkøbing Amtsraad, som 
indmeldte sig som Medlem. 

Idet Foreningen udtaler sin Tak 
for den Velvilje, der er vist den, 
kan man ikke andet end beklage, 
at Forstaaelsen for Ferskvands
fiskeriforeningens store Betydning 
for vort Samfund endnu er saa 
ringe, og haabe, at den Bygning 
af gode, sunde og rentable Fiske
riforetagender, som efterhaanden 
har rejst sig rundt om i Landet, 
maa faa øjnene op paa Folk, saa 
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de forstaar, at Eksperimenteringens 
Tid er forbi, og at det Arbejde, 
der nu gøres, er basseret paa 
vit'kelig Forstaaelse og mangeaarzg 
Erfaring. 

Om Virksomheden i det forløbne 
Aar meddelte Formanden endvidere, 
at Redaktionen af Medlemsbladet 
var overdraget Dr. phil. Hoffmeyer, 
Sorø, idet den hidtidige Redaktør, 
Hr. Smidt Nissen, Hvilestedgaard 
pr. Ejstrup, efter derom udtalt 
Ønske fratraadte til 1. pktober 
1909. 

A ngaaende Fiskernesterkllrsus var 
et saadant planlagt af Hr. Magister 
C. V. Otterstrøm, som ledede Kur
suset det foregaaende Aar, men af 
Mangel paa tilstrækkelig Tilslutning 
maatte det desværre opgives. 

Aalefaringsspørgsmaalet fandt i 
1908-09 sin Løsning i Indførsel 
af den første Import af engelsk 
Aalefaring til Danmark. 

Importen lykkedes dog kun del
vis, idet der paa Grund af manglende 
Erfadng døde en større Del, hvor
ved Foreningen, som havde garan
teret Foretagendet, led et mindre 
Tab. 

Forsøget er imidlertid nu gjort, 
og man er kommen over Børne
sygdommene, saa man haaber derfor 
ad Aare, at kunne opfylde alle 
rimelige Krav i Retning af Ind
førsel af Aalefaring. 

Som næste Punkt paa Dagsordenen 
var: 

2. Regnskabet fremlægges til God
kendelse. 

Som man vil se af Regnskabet, 
der findes andet Sted iBlatlet, 
fremviser det et beklageligt Under
skud, der dels skyldes Tabet paa 
Importen af Aalefaring, men dog 

hovedsagelig har som Aarsag For
eningens ringe Medlemsantal og 
lave Kontingent. 

For at raade Bod herpaa har 
Bestyrelsens Medlemmer indtil videre 
tegnet sig for et Aarskontingent af 
10 Kr. hver, og Generalforsamlingen 
vedtog, at større Fiskerier, der 
tegnede sig for frivilligt Ekstra
kontingent til Foreningen til Dæk
ning af Underskudet, paa Forlan
gende kan faa Ekstra-Eksemplarer 
af Bladet til en nedsat Pris af 3 Kr., 
med Forpligtelse til kun at uddele 
disse Blade til Fiskeriets Folk, Be-

. styrelse eller Aktionærer. 
Flere større Fiskerier tegnede 

sig paa Stedet og Generalf. udtalte
det ønskelige i, at det gode Eksem
pel maatte virke hurtigt og i stort 
Omfang. 

Yderligere vedtog man at hen
stille til Medlemmerne om at tegne 
sig for Ekstrakontingent, indtil 
Foreningens Underskud er dækket. 

Af Regnskabet vil D'Hr. Med
lemmer se, at Statstilskudet til 
Bladet er forhøjet med fra 500 Kr. 
til 1000 Kr. for 1910-11; en Følge 
deraf vil blive, at vi allerede i Aar 
efter al Rimelighed vil opnaa 
Balance paa indeværende Aars Regn
skab. Saa kommer vi kun vel ud 
over de gamle Skader, kan vi gøre 
I)S grundet Haab om en fremtidig 
tryggere Sejlads. 

Regnskabet godkendtes enstemmigt. 
Som tredje Punkt paa Dagsordenen 

fungerede derefter: 

·3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

Efter Tur afgik D'Hr. Overbane
rnester Lysholm, Speditør Petersen, 
Landstingsm., Obertsl. Rambusch, 
Forpagter Wulff-Stamer og Fiskeri
foged Sørensen. I Stedet for Spe-
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ditør Petersen, der ikke ønskede 
Genvalg, valgtes Ingeniør H. Petersen, 
Fredericia; de øvrige fire Medlem
mer genvalgtes. 

4. Valg af Revisorer. 

Genvalgt blev Hr. Propr. Eich, 
og nyyalgt Magister C. V. Otter
sft'øm i Stedet for Hr. G. Ullerichs, 
der ønskede at fratræde. 

Femte Sag paa Dagsordenen: 

5. Ulykkedorsik~ing af Fiskeriets 
Arbejdere 

gav Anledning til en livlig Diskus
sion. 

Anledningen til, at denne Sag 
kom paa Dagsordenen, skyldes et 
Ønske fra et Me9lems Side om, at 
Foreuingen skulde indgaa til Mini
.steriet med et Andragende om, at 
Fiskernes Ulykkesforsikring skal 
indgaa under Forsikring for Land
brugets Bierhverv. 

Grunden til Misfornøjelsen med 
Lovens Affattelse ligger i den Om
stændighed, at Fiskerierne allerede 
har haft flere kedelige Eksempler 
paa, at Fiskeriarbejdere er komne 
til Skade (for Eks; ved Hakke
maskinen), uden at Erstatning har 
kunnet opnaas, fordi Forsikrings
raadet I var af den Anskuelse, at 
saadanne Tilfælde faldt udenfor 
Loven. 

Bestyrelsen mente dog ikke, at 
den kunde anbefale et saadant 
Skridt, men vil derimod foreslaa, 
at Fiskerierne, for at være paa den 
sikre Side, forsikrer deres Arbejdere 
mod alle Slags Ulykkestilfælde, baade 
dem, der falder indenfor og uden
for Loven. 

For . at faa Sagen fuldt belyst, 
vil Bestyrelsen endvidere henvende 
sig til forskellige Forsikringssel-

skaber om Spørgsmaalet, for der
efter at bringe Medlemmerne Besked 
og Vejledning gennem Bladet. 

6. Diskussion om eventuelle Ændringer 
i Ferskvandsfiskeriloven 

kaldte bl. a. StatskoIlsulent Løfting, 
der ogsaa var tilstede ved Generalf., 
frem, og StatskoIlsulenten pegede 
paa flere Mangler, som man burde 
se at faa rettet. Lignende Anker 
fremkom fra Gaardejer Kristensen, 
Faxe, og Smidt Nissen, Hvilested
gaard, m. fl. Generalforsamlingen 
besluttede, at det Udvalg, der er 
nedsat til at søge Sagen løst, og 
som bestaar af D'Hr. Bie, Fensmark 
og Smidt Nissen, skal prøve ved 
Samarbejde med Statskonsulenten 
og Dansk Fiskeriforening at naa et 
gunstigt Resultat. 

7. Fællesindkøb af Fiskefoder. 

Under Diskussion herom, hvoraf 
det fremgik, at der var adskillig 
Stemning oppe indenfor de større 
Fiskerier, for at søge Opkøbet af 
Foderemner mere centraliseret for 
bedre at kunne regulere Priser og 
Tilbud, sporedes der dog en stærk 
Stemning for, at Sagen skulde være 
Ferskvandsfiskeriforeningen uved
kommende, hvorfor man enedes om 
at overlade den til det private 
Initiativ. 

Endelig det sidste Punkt paa 
Dagsordenen: 

8. Eventuelt. 

Gav Anledning til, at Generalt 
bemyndigede Bestyrelsen til paa 
næste Aars Generalforsamling at 
foreslaa at forhøje Kontingeu'tet for 
de større Fiskerier. 

* 
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:Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for Aaret 1909. 

Indtægt: 

A 1. Kontingent for 1909 af 299 Medlemmer a 4 Kr. 
Do. - 1 Medlem a 10 Kr. . . 
Do. .Januar Kvartal af l ;\:Iedlem 

A~. Frivilligt Ekstrakontingent fra forskellige Medlemmer 
for 1909. . . . . . . . . . . . . . . . . 

A 3. Solgt l~~ksemplar af Bladet for 1909 . . . . . . 
- 1 Oktober Kvartal 1909 

A 4. Annonceilldtægt i 1909. . . . 
A 5. Indgaaet paa Annoncerestancer fra 1908 
A 6. Statstilskud for 1909 . . . . . . . . , . 
A 7. Solgt 28 Loveksemplarer (se Rubrikken i Kassebogen) 
A 8. Refunderet Porto (se Rubrikken i Kassebogen). . . 
A 9. Modtaget ifølge Afregning fra Otterstrøm for solgt 

Aalefaring . . . . . . • . . . 
Do. af Bogholder Krarup do. do. . . 

A 10. Refunderet af den tidligere Redaktør. 
A 11. Ind vundne Henter. 

Underskud . . . . . . . . . . 

Udgift; 

Underskud fra sidste Regllskabsaar . 
B. Bladets Trykning og Tryksager 
C. Porto, Telegrammer, Telefon og Papir. 
D. Rejseudgifter og Diæter. 
E. Honorar og Provision. 
F. Forskellige Udgifter. . . 

Kr. 

1196 
10 

1 

125 
4 
1 

159 
4 

500 
5 

52 

65 
60 
15 
21 

695 

2918 

Kr. 

203 
867 
155 
5'F 
824 
318 

2918 

Ribe, i April 1910. Jul. Nors. 

Regnskabet efterset og rigtig befunden •. 

Bramminge, den 26. Maj 1910. 

G. Ullerichs. r. Eich. 
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Regnskab for Udstillingen i Aarhus. 

Indtægt: 
Kr. Øre 

Statstilskud 1908 , 800 
" do. 1909 500 
" do. HJlO . 500 
" Solgt Fisk for ialt. 1133 87 

Forskelligt 4 
" 

2937 87 

Udgift: 
Kr. Ore 

Købt Fisk for. 1373 31 
Fragt 195 98 
Udstillingens Montering 247 17 
Indkøbt Udstillingsgenstande og Indhentning af 

statistiske Oplysninger 616 74 
Opsynet. . 523 50 
Brandassurance 52 50 
Rejseudgifter. 88 35 
Forskelligt. . 49 4R 

3146 98 

Underskud 209 11 

Man havde haabet at faa et yderligere Statstilskud paa 300 Kr., 
saa Lnderskndet, der skyldes Tab ved døde Fisk, kunde være undgaaet. 

Eitel' Generalforsamlingen konsti
tuerede Bestyrelsen sig og genvalgte 
den hidtidige Formand, Hr. Bryggeri
ejer Bie med Akklamation; ligeledes 
genvalgtes Nationalbankdirektør, 
Landstingsmand Lauridsen og Sag
fører Jul. Nors, henholdsvis som 
Næstformand og Kasserer. 

Red. 

Tysk og dansk 
F erskvandsftskeri. 

-0-

(Fortsat). 
Der er tit nok her i Bladet om

talt, at en af de Opgaver, som det 
allerførst ligger for at løse, er ved 
Hjælp af Fiskerilovens Bestemmelser 
at øge Fiskebestanden, navnlig af 
Laks, Ørred og Aa] i vore Vandløb, 
og for Aalenes Vedkommende ogsaa 
i andre ferske Vande. Jeg tror 
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dog iklw, elet kan gentages for tit. 
Denne Øgning af Fiskebestanden 
kan, som ogsaa ofte er nævnt, kun 
lade sig gøre ved, at der oprettes 
Fiskeriregulativer ved de paagæl
dmllie Vande, Regulativer, der dels 
indeholder Paabud OUl Aalepas og 
Fisketrapper, og dels gennem Be
stemlllelser i samme faar iværksat 
Udsættelse af Lakse- og 0rred
yngel i Valldløbet, alt under for
nøden Kontrol. Der bør naturligvis 
ogsaa udsættes /uddariug paa pas
sende Steder; men derom senere. 
Men dette fonlrer meget og ihær
digt Arbejde. Hvis der ikke ved 
et Vandløb findes een eller fIel'e 
j)Iænd, del' har BRa megen Interesse 
og Forstllaelse af Sagens store 
Betydning, a.t han eller de vil ofre 
baade megen Tid og meget Arbejde. 
og vil hære alle de dermed for
bundne Bryderier med l'aallllodighed, 
indtil et Hesultat naas, saa lad.er 
det sig ikke gøre. 

Van skeligheden for saadanne 
Mænd ligger især l, at det er 
vanskeligt at faa Folk med og at 
faa deres Interesse vnkt 101' Sagen. 
Som bekendt er navnlig Jyderne 

ge at faa opildnede 10 l' on ny 
Sag. Pna (>11 af vore Højskoler er 
det almindeligt, at Elevel'l1e fra 
Øerne kalder ell jysk Elev for en 
;.Klyn" (T øf\'). Hall er som den 
ikke nem at faa Ild i. Staal' han 
over for en Sag, spørger han først: 
"Ka' 'et betaal sæ~" Det vil 
han gan'ne først være paa det rene 
med. Kan han se, det kan betale 
sig, saa er hall ogsaa straks med, 
men ikke gærne før. Det er ikke 
længe siden, at en jysk Gaard('jer 
meldte sig ud af Ferskvandsfiskeri
foreningen med de Ord: "De' ka' 
it betaal sæ faa mæl A haae it 

ud aa 'et"! Han maa vist være 
kommen ind i Foreningell af Van
vare. Se, naar vi saadan vilde 
sige alle sammen, saa bliver det, 
heller ikke til noget med Ophjælp
ningen af vort Ferskvandsfiskeri. 
(Jeg gfemte Ht anføre, at den nævnte 
Gaardejer endda selv var Bruger 
af en Damkultur). 

Men der kan jo være Tusinder, 
der kan faa noget ud af det, hvis 
de blot vil hjælpe lidt til; og der 
er desto mere Cirnnd til dt·t, uaar 
der er Udsigt til, at de selv med 
Tiden direkte kan faa Gavn deraf. 
Vj trænger dog ogsaa til Støtte af 
Folk, der just ikke direkte taar 
Nytte af det Offer, de bringer for 
denne ,Sag. Det er yed Offervillig
hed, enhver god Sag arbejdes op. 

Dette: Kan det betale sig? maa 
mali derfor regne med, naar der, 
navnlig fol' Jyllands Vedkommende, 
skal arbejdes for at øge Piskebe
standen i vore Vandløb hurtig"t 
muligt. Jo før man ved rationel 
Drift af et eller to Vandløb kan 
faa kon"tateret, at en saadall Drift 
ikke alene hetaler sig, men betaler 
sig godt, desto før vil Drift efter 
samme Mønster blive optaget i 
andre Vandløh. 

Der har fornylig her i Bladet 
været skrevet om denne Sag af 
Foreningells Formand Hr. Bie, 
Smidt Nissen og 111'. Petersen, 
Vamdrup. Hr. Bie og' Peterst:11 
nu' i Hovedsagen enige. Derimod 
val' Hr. Bie og Smidt Nissen ikke 
enige om Maaden, hvorpaa denne 
Plan under de giYlle Forhold kunde 
og skulde realiseres. Men man 
kan jo gaa begge de foreslaaecle 
Veje. I saa Fald skal der da vælges 
2 Vandløb til Porsøgsvande. 

Efter Hr. Bies Forslag vælges 
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til det ene Forsøgsvand et Vand
løb med 0rredspring, og Fore
tagendet ordnes paa den af ham i 
Ferskvandsfiskeribladet loreslaaede 
Maade, saaledes at Fiskeriet i det 
valgte Vandløb drives som et Fælles
foretagende og Andelsforetagende. 

Det andet Vandløb, der vælges 
til Forsøgsvand, skal altsaa ik ke 
være et Fællesforetagende i den 
Forstand, at alle Lodsejerne ved 
Vandløbet og de tilløbende mindre 
Vandløb deler Fangstudbyttet efter 
enhver Lodsej ers Aastræknings 
Længåe. Men Forsøgsvandet er 
for saa vidt et fælles Foretagende, 
som Lodsejerne ved Fiskevandet 
gennem et Fiskerireglllativ gOlI
kender og vedtager Bestemmelserne 
angaaende Driftsmaaden: Jl'rednings
tid, Fangstmaade, Udsættelse af 
Fiskeyngel o. s. v. i Forsøgsvandet. 
I dette Tilfælde skulde Forsøgs
vandet ikke alene omfatte en Del 
af det valgte Vandløb og en enkelt 
tilløbende Bæk, men hele Vandløbet 
og alle tilløbende mindre Vandløb 
skal tilhøre Forsøgsvandet og ind 
under Hegulativhestemmelserne, saa 
at der ogsaa i disse anbringes 
Aalepas og Fisketrapper, saavidt 
det findes nødvendigt, og ligeledes 
de lovbefalede Afspærrillgsgitre, 
hvor Fiskevandet en Del af Aaret 
ved Hjælp af Kanaler eller Grøfter 
anvendes til E'lgvanding. Alt dette 
kan ordnes af Lodsejerne ved For
søgsvandet i Fællesskab ved Støtte 
og Hjælp af Fiskeriinspektøren, da 
hele Ordningen er sket i Overens
stemmelse med den bestaaende 
Fiskerilov. Hertil behøves altsaa 
ingen særlig Lovgivniug. 

Det værste bliver at faa Ordnin
gen virkeliggjort. Den vil nemlig 
koste en Del Penge. Anheget af 

Fisketrapper vil blive en betydelig 
U dgift, og skal der komme noget 
rigtigt ud af det hele, saa maa der 
føres et virkningsfuldt Tilsyn med, 
at baade Lovens og Regulativets 
Bestemmelser 'Overholdes, og denne 
Kontrol skal ikke alene føres for 
Van dlø bets Vedkommende, men 
ogsaa med Fiskeriet i den til
hørend<, Fjord; og her turde det 
være nød vendi gt, at der afsættes 
et større Fredningsbælte end det, 
den gældende Fiskerilov paabyder. 
Skal Lodsejerne betale alle de her
med forbundne Udgifter, da vil de 
allerfleste vride og ømme sig der
ved, og de gaal' næppe med dertil. 
De vil møde med Spørgsmaalet: 
"Kan det betale sig"? - Forhol
dene vil blive anderledes, naar 
Staten leder Forsøget og overtager 
Hovedparten af Udgifterne og Byr
derne. Selvfølgelig skal Lodsejerne 
tage Del i Udgifterne; og det var 
vel ogsaa billigt, at Fjordfiskerne 
kom til at gøre det. De vil jo 
nemlig faa deres rigelige Part af 
det eventuelle Merudbytte af 0rred
og Aalefangsten. 

Til et saadant Forsøgsvand burde 
naturligvis ikke vælges et altfor 
stort V andlø b, og der burde vist 
helst vælges et V andlø b uden 0rred
gaarde og 0rreaspl'ing, hvor der 
allerede er vedtaget et Fiskeri
regulativ for en Del af Vandløbet 
og enkelte Tilløb. Her fordredes 
saa kun at udvide Regulativet til 
at gælde hele Vandløbet og alle 
Tilløbene. Det Arbejde vilde ikke 
blive uoverkommeligt. . 

(Sluttes). P. Nissen. 
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Vore Aalepas. 
-0-

Paa Foranledning af Statskon
sulenten berejser Pisker!foged Ohr. 
Sørensen, Bramminge, i denne Tid 
Landet for at efterse, om Aale-
passene er 
foreskriver. 

dtm Orden, Loven 

En Sportsfiskers 
Tyeho-Brahes Dag. 

-0-

Maa jeg præsentere mig selv, 
som det jeg er: en stakkels gammel 
Sportsfisker, hvem Skæbnen ikke 
altid har været saa huld, som den 
burde være. 

Rigtignok tror ikke, at Med-
lemmerne af vor fælles Sportsklub 
er gauske enig i, at jeg fremstiller 
mig selv i et saa ringe Lys; snarere 
anser de mig for en Fyr, der be
sidder nogen Dygtighed parret med 
et i al Pald til Tider ikke ganske 
ringe Held. 

Dog kender jeg mig selv godt 
nok til at vide, at selvom jeg af 
og til har mine heldige Dage, saa 
kan ingen ane, hvor dumt jeg under
tiden kan bære 'mig ad. H~r et 
lidet Eksempel derpaa! 

En dejlig Morgen, først i Juni 
Maaned sidste Sommer, begav jeg 
mig af Sted paa en Dags ~'isketur 

til Horley Brook, en af de smaa 
Elve, som vor Klub har lejet. 

Alt yar i Orden, og jeg imøde
saa med stor Forventning en ind
holdsrig Dag. Det blev det i 
Sandhed ogsaa; men rigtignok paa 
en ganske anden Maade, end jeg 
havde ventet! 

Er J ernbanerej se paa 16 ( eng.) 
Mil laa mellem mig og mit Bestem
melsessted. Ikke før havde jeg taget 
Plads i min Kupe, medens Toget 
susede af Sted med mig, før jeg 
til min Skræk opdagede, at jeg 
hayde glemt mine Vadestøvler. 

O, hellige Rædsel' Disse Vade
stovler, som var absolut uundværlige 
i denne Elv, hvis jeg skulde gøre 
mig Haab om en nogenlunde res ul
tatrig Dag. 

Som for at gøre min J!'ortviYlelse 
endnu større, opdagede jeg tilmed, 
3.t jeg ikke havde andet paa Fød
derne end et Par leUe Oyklesko, 
som jeg vidste øjeblikkelig vilde 
blive gennemvaade i det høje, dug
gede Chæs. For en :Vland, som 
desuden har en ikke liden Disposi
tion for Rheumatisme, saa Sagen 
sandelig ikke haabefilld ud! 

Dog never mind! "Naar jeg kom 
frem til mit Bestemmelsessted, fik 
jeg' købe mig et Par tykke Støvler. 
Selvom jeg strængt taget slet ikke 
havde Brug for et Par saadanne 
uden lige i Øjeblikket, saa kunde 
de vel nok med Tiden komme til 
Nytte. 

Ved dette Tidspunkt var yi imid
lertid stanset ved en Krydsning, 
hvor jeg skulde skifte Tog. 

Ikke før havde jeg forladt min 
Kupe, før jeg blev "anholdt" af en 
meget indtag'ende Dame af mit 
Bekendtskab med disse Ord: "God 
Morgen ..\'Ir. Hare! Hvor det var 
dejligt at træffe Dem! Jeg tænkte 
nok ogsaa, at De skulde paa l;'iske
tur i Dag, og De vilde gøre mig 
en meget stor Tjeneste, hvis De 
vilde tage min Mands Vadestøvler 
Jlled Dem. Han kom af Sted i en 
saadan Fart med det første Tog 
imorges, at han rent glemte at faa 
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dem med sig. 
et eller audet 
Mølle". 

De træffer ham nok 
Sted ved den gamle 

Naturligds forsikrede jeg Fruen 
om min Glæde ved at kunne gøre 
hende denne Tjeneste, hvorpaa jeg 
skyndsomst fors vandt i mit Tog, 
som netop satte sig i Bevægelse. 

Da vel var kommet tilsæde 
i min nye Kupe. kunde jeg ikke 
andet end i Stilhed bande den 
Skæbne, der - støvleløs som jeg 
!-elv sad havde udvalgt netop 
mig til at overbringe en lige saa 
glemspm Kollega de saa haardt 
savnede Vadestøvler. 

Ved min Ankomst til den lille 
Købstad l;~xton skyndte jeg mig 
først og fremmest hen til en Sko
mager, hos hvem jeg forsynede mig 
med et Par forsvarlige, tykke Støvler. 

Saa tog jeg min Fiskerkurv paa 
Nakken, og belæsset med Begn
kappe, Fiskestang, Ketscher og den 
anden Mands svære Vadestøvler, 
begav jeg mig paa min 11/2 Mils 
Vandring til den. gamle Mølle, som 
i Paranthes bemærket befandt sig 
omtrent 2 .Mile fra det Sted af 
Elven, hvor jeg havde tænkt at til
bringe Dagen. 

Det var en varm Dag! ivEn Byrde 
var tung og jeg havde ikke gaaet 
langt, før jeg i mit Hjerte begyndte 
at bande "Cheruben". Ejeren af 
de famøse Vadestøvler bar nemlig 
ovenstaaende Kælenavn. Han er 
en Mand paa 6 Fod 3 Tm., vejer 
16 Stones (224 Pd.) og har Fødder, 
der svarer til ovennævnte Størrelse. 

Det var vistnok Charles Lamb, 
der som Dreng sagde, at han altid 
misundte Englene, saadan som de 
almindeligvis blev fremstillet pall, 
Billeder; de manglede nemlig en 
H. . . til at faa Ris paa. Men det 

]wmmer jo ikke mm Cherub noget 
ved. 

Næsten lige saa udmattet, som 
om vi var ved Slutningen af Dagen. 
i Stedet for ved Begyndelsen, an
kom jeg til den gamle Mølle og 
opdagede ganske rigtig min Ven 
baskende ude i Strømmen. 

Jeg skyndte mig hen til ham, 
men saa straks til min FOl'bauselse, 
at hans Extremiteter øjensynlig 
allerede var iført noget, der havde 
den mest umiskendelige Lighed 
med et Par Vadestøvler. 

"Hallo"! raabte han, da han fik 
øje pall, mig, "jeg ser, du har dem 
med dig l Jeg var ogsaa ganske 
sikker pall" at min Kone nok vilde 
sende dem ud til mig med en eller 
anden. Imidlertid laa11te jeg et 
Par saalænge oppe i Extoll". 

Jeg var maal1øsl Her havde jeg 
slidt og slæbt pall, de vældige Vade
støvler 11/2 Mils Vej i det mest 
glødende Solskin bare for ~t finde, 
at Cheruben allerede var jført et 
Par. 

Mildt bedrøvet lagde jeg min 
Byrde fra mig paa Græsset, ønskede 
min Ven "god Sport" og skyndte 
mig af Sted, for at ikke alle de 
kærlige Ord, der brændte mig paa 
Læben, skulde komme, videre og 
udøse sin Strøm over hans "uskyl
dige" Hovecl. 

Sandelig, det var ingen lovende 
Begyndelse for en Fornøjelsestur! 
Efterhaanden blev jeg dog mere 
rolig tilsinds og begav mig af Sted 
opover langs for at lægge 
en Mil eller to mellem mig og 
min himmelske Ven, inden jeg be
gyndte at fiske, thi jeg følte, at 
jeg i ethvert. rrilfælde havde set 
nok og mere end nok af ham i 
Dag. 
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~u kunde jeg ogsaa endelig be
gynde at concentrere min Opmærk
somhed pa3 Elven. Her og der 
svævede en glinsende grøn Flue 
med yndefuldt udspredte Vinger 
hen over Vandfladen; der henne 
ved den gamle Stub, som akkurat 
stak (lP over Vandet, havde nok 
Ørreden kapret mere end en Flue, 
der kom sejlende forbi. 

Jeg gav nøje Agt og ganske 
rigtig! " Der kom en glinsende Flue 
vippende i Vandskorpen og blev 
nappet lige ved den gamle Stub. 
En svag Krusning af Overfladen og 
Fluen forsvandt. 

Imidlertid var det ikke saa let 
at kaste Snøren her. Ikke for 
Distancens Skyld; thi den var kun 
ringe, idet Elven ingen Steder er 
mere end fra 1O~ 12 Yards bred; 
men lige over mit Hoved hang 
Grenene af en Pil lavt ned, enkelte 
af dem var desuden saa lange, at 
de naaede tværs over Strømmen, 
saa det var ganske umuligt at gøre 
et regulært Kast opover. 

Tit og ofte undrer jeg mig -
og vistnok mangen almindelig 
Sportsfisker med mig - over, hvor
dan de "lærde" Sportsfiskere, der 
skriver i Bladene og giver os de 
mest præcise Hegler for baade det 
ene og det andet, hvordan de bærer 
sig ad under de stadige Hindinger, 
som ikke bare hyppigt, men altid 
indtræffer, naar man fisker. 

For Eks. et smukt regulært "Mod
strøms-Kast'" eller "en regelret 
flydende Flue", hvor ønskeligt var 
ikke begge Dele i mit Tilfælde 
her, men ak, hvor umuligt at opnaa. 

Imidlertid faar jeg gøre mit 
bedste! øjensynlig ·er det klogest 
at forsøge med en vaad l!'lue først. 
Jeg fæster da en saadan Flue af 

temmelig store Dimensioner paa 
min Snøre, og idet jeg bøjer mig 
ned lige i Kanten af Elven, seuder 
jeg med et langt, kraftigt Under
haandskast Snøren opover Elven, 
idet jeg samtidig gør Kastet saa 
lavt som muligt, for at komme klar 
af de nedhængende Grene. 

Desværre er der en Fod eller to 
for meget ude af Linen og den 
hænger i. Jeg rykker forsigtig i 
Snøren i det Haab, at Fluen vil 
komme løs; men nej, den giver ikke 
efter. Saa strammer jeg godt til -
et kraftigt Ryk - og Snøren sprin
ger tværs over! 

En større Reparation og paa'en 
igen! Imidlertid er Situationen 
mere end almindelig vanskelig; først 
efter mange Forsøg lykkes det mig 
at faa Fluen i den rigtige Stilling. 
Den passerer nu lige over Ørredens 
Standkvarter - men ikke et Nap! 
Gang paa Gal.g forsøger jeg igen; 
men nej, Fiskeu vil ikke have den 
vaade Flue. 

All right - saa faar jeg forsøge 
noget andet! En dejlig bevinget 
Flyder afløser den første Flue. N u 
er Kunsten den, at faa den nye 
Flue til at antage et rigtigt natur
ligt, levende Udseende. Det er 
svært nok! For saa snart som min 
:Flue gribes, af Hvirvelen ved den 
gamle Stub, trækkes den ned paa 
den mest forbistrede l\1aade, og 
Fisken vil ikke røre den, skønt 
den napper hver eneste levende 
Flue, som passerer samme Sted. 

Jeg faar forsøge en ny List; faa 
Lokkemaden til at falde ned ret 
over Stubben. Endelig lykkes det! 
Et lille, bitte Ryk, og jeg har Fluen 
i den nydeligste Stilling, akkurat
paa det forønskede Sted. 

I et Sekund er den taget og jeg 
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føler et kraftigt Ryk. - Nu har 
jeg den da! Men llej --:- ikke 
endnu! Ørreden raser afsted; oer 
er ingen Plads til at trætte den 
ud og Linen R})l'inger tners over! 

Det var ikke aHurnt de mild<'ste 
Bønner, jeg sendte efter den. 

Mit Humør var sandelig ikke 
præpareret for at staa her ved (len 
gamle St.llb hel1ger. Saa kom 
jeg da op cg af Sted i en alt 
enden end hlid Sindsstemnillg'. 

Forsøgte saa et nyt Sted, men 
lignenue Hændelser indtraf hele 
Dagen. 01'1'eden i den' Bæk har 
nellllig nydt uen mest glimrende 
Opdragelse og ved kun alt for vel 
det, som vore Tropper i Syd-Afrika 
kun lærte ved hittør Erfaring, hvor
dan Hum nemlig skal b()nytte sig 
af T e ['ræn et. 

Selvfølgelig fangede jeg nogle 
Fisk i Dagens Løb; men Uheldene 
val' baade talrige og hyppige. 

I Grenene paa de Træer, som 
hælder sig ud over den Elv, hænger 
der Fluer nok til at fylde en hel 
Fluebutikj og ikke saa faa iblandt 
dem har desværre tilhørt mig! 

Aa, hvor jeg dog savnede de 
Vadestøvler, som vilde sparet mig 
for mere. eIld et Brud paa Snøren 
og mere end en Vdgift til og 
med. 

Hen imod Aften hændte imidlertid 
noget, som skulde sætte Kronell 
paa Værket for den Dag, 

Jeg saa nemlig en Fisk boltre 
sig i det trange Løb mellem to 
Buske, hvis nederste Grene var 
ganske oversvømmet af Vandet, 
Her var jeg i Stand til at faa et 
reelt Kast op mod Strømmen; fik 
ogsaa Inuen til at dale ned l'et 
over Fisken, som øjeblikkelig gik 
paa den, rasede af Sted og fik 

hele Linen indfiltret i en af de 
sunkne Grene. 

Fisken hængte sau at sige 
selv op, og jeg kunde tydelig se 
den svømme rundt og rundt, idet 
uen gjorde de voldsomste Anstræn
gelser for at kOIlllne løs, medens 
jeg paa min Side gjorde lignende 
rortvivlode og vilde Forsøg paa at 
una den med min Keteher. 

lO.} eg skal og vil nu ha' dig", 
sa' jeg til mig selv; satte mig ned, 
fik Støvler og Strømper af. Knæ
bukserne rullet op og ud i Strømmen 
med mig. Je.g var saa vidt i Stand 
til at lIaa hen til FIsken, som jeg 
forsigtig fik halet ind i mit Net. 
Ved et ligefremt ~Iirakel løsnede 
Snøren sig af sig selv og jeg raabte 
højt: "Saa, nn har jeg dig da"! 

Men aldrig i ,mit Liv har jeg 
været fjernere fra Sandhedell! 

I sallIIne Øjeblik ser jeg nemlig, 
at Fisken en smuk l Puuder -
slipper ud af Bunden paa Nettet, 
hvor eu Maske mig uafvidende var 
sprunget. 

Saa Yarvel for i Dag! 
Op paa Land kom jeg, fik fat i 

mine adspredte Klæder, kom i dem 
i en vis Fart, samlede alle mine 
Greier sammen og forlod Skue
pladsen for Dagens mangehaande 
uheldige Hændelser, idet jeg lovede 
mig selv l at det skulde vare noget, 
inden jeg satte mine Ben i den 
forheksede Elv igen. 

Som en ægte Tycho-Brahes Dag 
var Dagen begyndt - og slig endte 
den ogsaa. 

l!-'ra Fishing-Gazette ved 
A. J. H, 
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Gedden. 
-0-

J. 
En af voro mest udprægede 

Fersln'andsfi"k er Gedden. Den 
hal' det ikke ~Ont ~aa mange andre 
af vore Fisk, at den kan taale baade 
det ferske og det salte"') Vand (AaIon, 
Laksen m. il.) N aar Vestenstormen 
undertiden sættm' de salte Vover 
ind i Aamulldillgerne, da flygter 
(xedrh'll, og undertiden kan den 
ikke klare sig, men lllaa lide Døden, 
Il n al' den op i Render, 
Gl'Ofter, Bække o. s. v. Dette er 
sket ret ofte ved Vardeaa ea. 1 
fiIil fra Udløbet. - Gedden er en 

Hovfisk. Hele deIls Bygning 
vidner derom. Den er lang og 
slank, hvorved den bliver smidig. 
Hoyedet er fladtrykt og Kroppen 
er sammentrykt. Dens mange Tæn
der er vdud\'iklerle, og ele er til
bageretierle, hvorved de bliver yel
skikk ede til at fastholde Byttet. 
Gedden er en ypperlig Svømmer, 
00' den er fortrinlig til at manøv-"" ' 

rere i Vundet. fili'd en heuJldrings-
nenlig Sikkerhed den sit 
Thtte. K aar Geddell funger andre 
Fisk. har den en be"tcmt Frem
gim~smaade: Den tag·er dem aldrig 
ved Honedet eller ved Halen, men 
den griller dem om Kroppen fra 
Siden af. lllHllske ogsaa undertioen 
ovenfra eller nedenfra. Tog Gedden 
en anden Fisk ved Hajen, vilde den 
rirnelig'vis ikke beholde den. SVØlll
mel' to Fisk imod himuHlen, er det 
meget yanskeligt for dfm ene at 
fange den anden. Men faar Gedden 
først fat om Kroppen, skal den nok 
holde sit Dytte fast. 

*) Gedden træll"es dog ofte i Brakvand. 
Red. 

Er man paa Lystfiskeri, og har 
man til Hensigt at fange Gedder, 
da gør man vel i at bruge andre 
SmaafisK: som Madding; f. F~ks. 

Skaller, Ørreder o. a. Men det 
er ikke nok, at man har Redska
berne i god Orden, man maa ogsaa 
være klar over, hvorle(U,s Gedden 
opfører sig, 11aar' den angriber. 
Naar Gedden er "gaaet paa" og 
hal' faaet Fisken fat om Kroppen, 
da skal den bagefter udføre et 
andet Kunststykke, nemlig at vende 
Fisken saaledcs, at Hovedet først. 
kommer i:1d. Dette tager imidlertid 
nogen rr'id for den, og i Reglen 
løher d!:'n hen til Aabredden med 
den, før den vender Fisken i :\Iuuden. 
Dedor maa Hlan ikke straks, naar 
man har Bid, stramme Snøren, men 
derimod {live Tid og give Snøre, at 
Gedden kan ha vendt sit Bytte. 
Saa først kan man tænke paa at 
stramme Snøren lidt. Er det en 
meget stor Gedde, skal den dog 
ikke tages op straks, men have Lov 
til at trættes lidt først. 

Det var de gilmle Zigøjneres 
Specialitet at fange Gedder. De 
var store Dyrplagere, thi som 

Madding anvendte de levende Frøer. 
Disse Zigøjnere eller Natmandsfolk 
var vist meget øvede Lystfiskere. 
Men de havde ogsaa stor Erfaring. 
De vidste, Inol' Gedden opholdt 
sig, og de vidste ogsaa, hvorledes 
Vejret sknlde være, lh'1ar man skulde 
gøre Hegning paa nogen Fangst. 
I Graavejr og i Regnvejr bider 
Gedden bedst. Men man kan ogsaa 
tit overraskes ved, at en Gedde, 
som en varm og solklar Dag nyder 
Livet oppe i Vandskorpen imellem 
Siv og Rf.)l', pludselig farer løs paa 
en Orm, som man hal' brugt som 
Madding for en anden Dette 
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er præsteret af en Gedde paa ca. 
a/4 Pd. I samme ene Nu som 
Ormen med et Pladsk faldt i Vandet, 
havde Gedden den i sin Varetægt. 
De saakaldte Natmandsfolk havde 
ogsaa megen Øvelse i at hugge 
Gedden med Lyster paa de solklare 
og meget varme Sommerdage; thi 
da staar Gedden som nævnt gerne 
oppe i Vandskorpen, ofte inde 
imellem Siv og Hør. 

(Fortsættes ). P. C. Knudsen, 
Lærer. 

Blandede :Meddelelser. 
-0-

Fisketoldens ForIløjeIse i 
Frankrig. Den nye franske Told
tarif, der haadte i Kraft den lste 
April i Aar. udviser en batydelig 
Stigning i Satserne for de finere 
Ferskvandsfisks Vedkommende. 

Told pr. 100 Kilogr. 
før nu 

Ørred 10 Fr. 25 Fr. 
Gedde 5 8 
Karper 5 8 
Suder 5 8 
Aal 5 8 

Toldsatserne for andre Lakse
fisk er uforandret 10 Fr. og for 
andre end de ovenfor nævnte Fersk
vandsfisk ligeledes uforandret 5 Fr. 
pr. 100 Kg. 

Det samme gælder Toldsatsen 
for Havfisk, der bibeholdes med:!?O 
Fr. pr. 100 Kg. (D. F.-Z.). 

De første engelske Sports
:fiskere er ankomne til Norge, 
skriver "Vort Land" den 29/0. 

'" 

Foraar i Nord-Skotland. 
I .. aksen og Vandets Tempera
tur. En Sportsfisker skrev til mig 
fra Nord-Skotland den 30. April: 

"Jeg kom herop fra London i 
Gaar Aftes for sammen med en 
Ven at fange Foraars-Laks. Imid
lertid har vi ikke meget Følelsen 
af, at Foraaret er i Anmarsch her, 
for alle Højderne trindt omkring 
er dækket med Sne, og i de 
to Dage, vi har fisket her, har 
Vejret været som ved Midtvinters
tide - Haglstorme og kolde Byger 
har afløst hinanden hel,~ Dagen 
igennem. 

Vandets Temperatur var 45 o Fh. 
(7 o C.) i den ene Elev og 41 o Fh. 
(41/2 o C.) i en anden ikke en JIU 
(eog.) derfra. 

I den varmeste Elv har vi fanget 
4 Laks (ganske fortri:llige Fisk); 
nogle af dem var befængt med 
Piskelus. 

Den kolde Elv har ikke givet os 
en eneste Fisk endnu l 

Folk siger her, at "det er mange 
Aar siden, der har været saa kold 
en Vinter som i Aar". (Efter Fish. 
Gazette ved A. J. H.). 

* 
Rotte .. i Damme og Vand

løb. Vandrotten (arvicola amphi
bius) adskiller sig fra de ægte Mus 
ved det tykkere Hoved med af
stumpet Snude og tættere, langt 
Overskæg, de for det meste i Pel
sen· skjulte og langt bag paa Hal
sen liggende Øren, den stærkere 
behaarede, kortere Hale og Tænderne, 
for saa vidt som Kindtænderne er 
uden Rod, og at Emaillen paa deres 
Tyggeflader danner zigzakformige 
Ji'igurer. Den er ca. 16 cm. lang, 
for det meste ensfarvet, graabrun, 
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ogsaa gulagtig, indtil brunsort, der 
eftm'haanden gaal' over i graat paa 
Undersiden. Fortænderne er brun
gule. Den er udbredt over hele 
Evropa og det nordlige Asien; i 
Tyskland har den formeret sig kolos
salt, fra alle Kredse hører man 
Klager, overalt optræder den i 
Masse. Den lever snart pall. lig
nende Mll.ade som Muldvarpen i 
undt'l:jol'diske Gange og Huler -
paa i\Iark og i Haverne opkaster elen 
større Jorddynger ligesom Muld
varpen - snart i Vandenes Nærhed 
i 3ange, som de graver i Bredden*). 

Den ernærer sig af Græs, alle Slags 
Rødder, M ark frugter og Grøntsager, 
i Vandet hovedsagelig af Sivstæng
ler, men ogsaa Insekter, Frøer, Fisk 
og Krebs, som elen flinkt svømmende 
og dukkende fanger, og hvorved den 
anretter ganske betydelig Skade i 
Fislwavlsanstalter og Dambrug. Paa 
Grund af dens sky Væsen ses den 
kun lidet, idf>t den for det meste 
gaar paa Fiskefangst ved Nattetid. 
Enhver Fiskeavler eller Dambruger 
har at gøre med disse Røvere, eller 
han ved ikke, hvor meget af saa
dant Pak, der forefindes i hans An
læg, fordi man ser saa lidt til 
Rotterne. ::\Iange Tusinder af Forel
yngel og Sættefisk og Karper bliver 
tilintetgjort af Rotterne, og Dam
brug Rluules gennem Aaringer der
ved. .leg skal herved meddele mine 
Erfaringer. (Sluttes). 

*) Arvicola amphibius er et af de 
sjældne og mærkelige Eksempler paa 
en Spaltning af en og samme Art 
i to forskellige Racer, der vel ikke 
anatomisk adskiller sig, men ved 
deres forskellige, tilsyneladende 
strengt arvelige Levemaade. 

Fra D. F.-Z., oversat af P. N. 

Fiskemarkedet. 
-o-

K øbenhnvll (GI. Strand), 14.-21. Maj. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

40-60 Øre pr. Pd. 
85--124--180--2(m 

40--65 
25--35 

350-500 -- pr. 100 St. 

Berlin, 14.-21. :\faj. 

(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 

Pf. pr. Pd. 

100--110--120 
84-t\5--109 

129-134 
130--160--136--137 
134-137--121--117 

40-52-46 
33--37-26 

125-126-115 
135--142--128 
104-61-93 

92-97 

80-100--91 

Ispakkede Fisk: 
Pf. pr. Pd. 

Ørredfisk, smaa 65--52 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smua 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Au], store 
Au], mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

70-51-69 
22-52-32 

32 
40-66 

90-105-101 
95-106--86-91 

50-99-70 

11-29--22 

Hamborg, 21. :\faj. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aa] 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 

240--150-270--305 
121--156--165--181 

99--148 

76-60-69-51 
60-79-88 

25112-26-42 
29-19--26 

.. 
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Annoncer. 
-0-

$OF0 

.l?usQoIdnings snoIe. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

No\'ember til April. 
Program sendes. 

Eline Eriksen. 

Karpeyngel, 
som ventelig fremkommer i Slut
ningen af Maj, leveres hele Som
meren. Pris 3 Kr. pr. 1000 Stk. 
som spæd. Stigende I)riser - efter 
Størrelsen for den tilvoksede 
Yngel. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste .Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. Domasehke, 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: "~ol·ellenhandel. 

Ojneæg,Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d; Sættefisk 

af Karper og Sutler samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmes1e 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telslfon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yn2e1 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbneørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen, 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

.Jernbanestation mod Kontant. 

cf!(artin c!l{ielsen, 
JJ'redericia. 

fJIr" Telefon Nr. 114. ---.m 

.:tR. iSr6ecR' 8 

Import af Fiskenet, 
-:::::::::::::::::::::: Korsør, ==== 

leverer alle Fiskeredskaber j fuld 
monteret Stand, sem: 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 Fiskerlbrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 
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Plads søges. 
En ,pft l!'iskeDlester søger Plads som Bestyrer ved et større Fersk

vandsfiskeri til Iste November 1910. Vedkommende har været 6 Aar ved Faget. 
Nærmere ved Indlæggelse af Billet, mrkt. »FiskeribestyreT( paa Bladets Kontor. 

Kupon. 
Undertegn~de indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksem
plar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

.................................................... _.191 

N avn : ....... _ ....................................................................... Stilling: ..................................................................... . 

Postadresse: ................................................................................. , .. 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. 
Cand. Hit! i Hobro eller til Bladets Kontor: Dr. Hoffmeyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nor.~, Ribe. 

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, 
hør forsynes med »mod Honorar«. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kl'Oih. 
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Ferskvandsfiskeribladet. . 
Førskvandsfiskeriforenin!ens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktioll og Kontor: Dr. phil. Hoiln'teye1", SOj"ø. Telefon .'24 

Indmeldelser i Fiskeriforeni ngen sker til Kontoret eller til et Medlem al 
l3estyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor :.\Iedlemsbladet erholdes gratis tilsendt. 

Nr. 12. ]5 • .Inni. 1910. 

Indhold: Fra Landbrugslll iniste
riet. - Karpedammene i \Vahrenholz. 

Gedden. Ørredens Produktions-
omkostninger i Frankrig. - En natlig 
Fisketul'. - Blandede :.\feddelelser. -
Fiskemarkedet. - Annoncer. 

Fiskerier, 
som foreløbig for 1 Aar ville 
udleje Damme til Foreningens 
Forsøgsstation, bedes opgive 
Dammenes Antal, de enkelte 
Dammes Størrelse og Dybde, 
Vandtilløb samt Lejebeløbet og I 
øvrige Oplysninger til under- I 
tegnede inden den 20de Juni. I 

J. Æ. Bie, I 
Hobro. 

Fra Landbrugsministeriet 
har Dansk }"erskvandsfiskeriforelling 
modtaget følgende Skrivelse: 

Fra {j dcurigsministeriet har man 
modtaget Meddelelse om, at ifølge 
Indberetning fra den kg!. Konsul i 
Riga har Dr. Guido Schneider som 

Sekretær for en Fiskeriudstilling, 
der paatænkes afholdt i nævnt() By 
i ,Juli d. A., henvendt ~ig ti} be
meldte Konsul og anmodet ham om 
at virke for Deltagelse i Udstillingen 
fra dansk Side. 

Ved at meddele Foreningen oven
staaende, og idet man hoslagt frem
sender en Del fra U denrigsministe
riet modtagne Anmeldelsesblanket
ter, Programmer og Konvolutter med 
Sekretærens Adresse, skal man hen
stille til Foreningen at gøre de i 
Sagen interesserede Kredse bekendt 
med det fremkomme. 

P. M. V. 
L. E. JVu,ljf. 

/ 
L. P. Larsen. 

Karpedammene 
i vVahrenholz. 

-0-

Herom skriver "D. F.-Z" en inter
essant Artikel, hvoraf jeg skal med
dele følgende: 

I den østlige Del af Provinsen 
Lyneborg i Kredsen Isenhagen, fin
des overordentlig store, øde Hede
strækninger. 

Den Egn, hvorom her er Tale, 
er gennemskaaret af en Hedebæk, 
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der falder ud i Floden Aller, oven
fOl' Byen Weinhausen. I den øverste 
Del af denne Bæk har "der Land
wirtschaftskammer fiir die Provinz 
Ilanover" købt et Areal, der er 409 
Morgen *) stort, og der anlagt Karpe
damme. 

Ejendommen kaldes Wahrenholz. 
Kun en ringe Del af Ejendommen 
var bevokset med tarvelig Skov, 
Resten var vild Hede med stærkere 
eller svagere Aflejringer af Hede
humus. Undergrunden bestod af 
stenet Sandjord. Af egentlig Tøne:
jord fllndtes kun 40 Morgen. Tørve
laget havde kun en Mægtighed af 
50- 80 Centimeter. 

Det Vand, der disponeredes over, 
beløb sig i den tørre Aarstid til 
100 tt 150 Liter i Sekundet, i den 
vaade Aarstid steg det til }l! 2 

Kubikmeter pr. Sekund. Vandet 
var overol'llentlig fattigt paa N æ
ri ngsstoffer 

Organiske Substanser var temme
lig rigeligt tilstede; men da de 
væsentlig bestod af Humussyre og 
H uminstoffer, havde de ringe Værd. 
Af Jern fandtes omtrent ikke Spor. 

Sandjorden var typisk, fattig 
Hedejord. Lidt bedre var Tørve
jorden, dog var det her kun Over
fladen, der var god; Lndergrunden 
var den samme fattige Sandjord, 
som fandtes paa det øvrige Areal. 

Fattigere og ringere Vand og 
Jord kan derfor næppe tænkes, og 
man faar uvilkaarlig Respekt for 
Tyskerne, naar lllalt ser, at de 
alligevel ikke har betænkt sig paa 
at anlægge en Karpekultur midt i 
al den Elendighed og Fattigdom. 

Anlægets Fald var 2,5 Meter, 
medens Bækkens Van dspejl fra sit 

*) En Morgen = ca. 1/2 Td. Land d. 

Indløb til sit Udløb havde et Fald 
af 3,5 Meter. 

Bygningen af Damanlæget be
gyndte i Foraaret 1908 og bliver 
først fuldt færdigt i Aar. 

Naar det Hele er i Orden, vil 
der findes 35 større Damme, for
uden adskillige mindre, til et sam
let Areal af 292 Morgen. Den 
Vandflade, der raades over, vil faa 
en Udstræbling af 252 Morgell. 

Desfomden vil "vVahrenholz" give 
Plads for 25 Morgen Agerjord, 36 
Morgen Enge, 44 Morgen Skov, 12 
Morgen VeJe osv. 

Alle Dammene kali tømmes og 
fyldes uafhængig af hverandre; saa 
vidt mulig har hver Dam sin egen 
Vandledning. . 

Hvad Tekniken angaar, er An
læget saaledes fortræffeligt. Hele 
Damanlæget er delt i tre Foder
kvarterer, saaledes at hvert K varter 
indeholder ca. 84 Morgen. Hvert 
Kvarter har en Fodermester. For
inden Fodringen modtager han den 
Mængde Foder, han skal fordele i 
sine Damme, afvejet i Spande, der 
hver indeholder :14 Pd. 

Fodermængden skifter fra Dag til 
Dag og retter sig efter Vandtempe
raturen. N aar Bedriften er i fuld 
Gang, anvendes der gennemsnitlig 
20 Centner forarbejdet Foder dag
lig. 

Tilberedningen af dette Foder 
fordrer 3-4 Timers Arbejde med 
Maskinerne og desforuden 12 Timers 
Haandkraftsarbejde. Dette Arbejde 
foregaal' om Eftermiddagen. Det 
færdige Foder kastes sammen i en 
Bunke og dækkes godt til, for at 
det kan holde sig uforandret til 
det næste Morgen skal benyttes. 

N aar Fodringen skal foregaa, 
transportere3 Foderet rundt til 
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Fodermestrene ad en dertil ind
rettet Markbane. 

Dammenes Naturnæring var be
regnet til 60 Pd. Tilvækst, men paa 
Grund af den kolde Sommer 1909 
reduceredes den til 30 Pd. Rime
ligvis var en Tilvækst af 30 Pd. for 
det Aar endda rigeligt beregnet. I 
Aaret 1909 var der kun Damme til 
et samlet Areal af 117 Morgen fær
dige til Brug. Heri indsattes 39 
Centner Karper, Naturtilvæksten var 
35 Centner. 

Vægten ved Op fis kningen Ef ter
aaret 1909 beløb sig til 189 Ct. 

Medgaaet Fod~r 573 Ct. til en 
Værdi af 39!:!6 Mark. Hvert Pd. 
Foder kostede saaledes 7 Pf. Naar 
man trækker Indsætningsvægten og 
N aturtilvæksten fra, bliver Foder
tilvæksten 115 Centner. 

For Tilvejebringelsen af hvert Pd. 
Fiskekød bruges altsaa 5 Pd. Foder 
til en Værdi af 35 Pf. 

Forretningen i Aaret 1909 var 
tiltrods for det meget ugunstige 
Vejr meget tilfredsstillende. 

Den samlede Indtægt ved Salg 
af Fisk var :Z2,OOO Mark. 

Overvintringen forløb gunstigt, 
saaledes at Dammene i Aar kunde 
faa 6 Gange saa stor en Besætning 
som det første Aar. 

Tilvæksten i Aar er beregnet til 
600 Centner og Foderforbruget i 
1910 er anslaaet til en Udgift af 
11,000 Mark. Begge Dele er jo 
dog i overordentlig høj Grad af
hængige af Sommertemperaturen, 
idet en varm Sommer betinger en 
stor Tilvækst og et betydeligt Foder
forbrug og en vaad, kold det om
vendte, ringe Tilvækst og lidt Foder
forbrug. 

Hvorledes hele Anlægget vil for
rente sig, kan man endnu ikke be-

stemt forudsige, men alt tegner 
foreløbig til, at det bliver en god 
Forretning. 

Bekostningen ved Køb af Ejen
dommen, Anlæg af Damme osv., 
andrager i aU en Sum af 160,000 
Mark, som skal forrentes med 4 % 

+ 2 Ofo til Amortisation. 
Det faste Personale bestaar af en 

Fiskemester, tre Hjælpere og en 
Landbruger; sidstnævnte skal passe 
Landvæsenet, Hestene, to Køer og 
nogle østf}'isiske .Malkefaar, som man 
vil gøre et Forsøg med for at faa 
udnyttet Græsset paa Dæmningerne. 

At man saaledes ogsaa har tænkt 
paa at udnytte Græsvæksten paa 
Damlllingerne fuldt ud, er sikkert 
et Moment af stor Betydning. 

Ikke alene for den Gevinst, det 
kan give; men i endnu højere 
Grad fordi Græsset paa Dæmnin
gerne, særlig omkring mindre Damme, 
hindrer Vinden i at bringe Be
vægelse og dermed Frisked til 
Vandet. 

Bliver Græsset staaende og der
paa slaaet, vil det desuden let til-
sLoppe Udlobene. Red. 

Gedden. 
-o

lI. 
Gedden holder sig ikke til en 

bestemt Slags Fisk, men angriber 
næsten alle Slags Ferskvandsfisk, 
naturligvis ogsaa de Fisk, som fore
kommer baade i fersk og i salt 
Vand: Laks, Aal o. s. v. Den an
griber ogsaa sin egen Slægt. I 
Hjardemaal i Vendsyssel fandt man 
i Bugen paa en Gedde (71/2 Pd.) 
en anden Gedde, som vejede ca. 
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3/4 Pd. Den tager ogsaa Vand
fuglenes Unger, Snoge~ Frøer og 
mindre Pattedyr. En Sadelmager i 
Aalborg fandt en Hotte i Bugen 
paa en Gedde vel sagtens en 
Vandrotte. Geddell. jager ikke sit 
Bytte, men staar peta Lur efter det 
- ligesom Katten. Skønt Gedden 
i Heglen holder sig til· Fisk, der 
er betydelig mindre end den selv, 
saa hænder det dog, at den angriber 
Fisk af samme Størrelse. Det er 
iagttaget. I Brehm: "Dyrenes Liv" 
angives, at en Gedde paa 7 Pd .. for 
løs paa en fuldt saa stor Laks og 
angTeb den tværs over Kroppen. 
Laksen kastede sig op over Vand
fladen og gjorde fortvivlede An
strællgelser for at blive sin glubske 
Angriber kvit, men efter et Par 
Timers Kamp var den saa udmattet, 
at den maatte overgive sig, og 
Gedden havde uu faaet Laksen 
vendt saaledes, at den kunde be
gynde at nedsvælge Laksens Hoved. 
Denne Meddelelse er en Kends
gerning. Der er mange .Fisk, som 
ikke tager Næring til sig i Lege
tiden. Laksen og Aalen gør det, 
saa vidt vides, næsten aldrig. Ged
den derimod faster ikke i denne 
Tid. Naar man nu ved, at Gedden 
tager en Mængde af vore };'isk, og 
at den er saa· graadig, at den paa 
en Dag sluger mere end den selv 
vejer, saa trænger det Spørgsmaal 
sig frem, om man ikke helst skulde 
udrydde denne Fisk -- eller i al 
Fald søge at bekæmpe den en Del. 

Spørger man Fiskerne, hvad de 
mener derom, bar man Svar, der 
baade er for og imod Gedden. Men 
jeg tror ikke, jeg tager fejl, naar 
jeg antager, at de fleste Fiskere 
udtaler sig i Geddens Favør. Thi 
ganske vist tager Gedden en Mængde 

af vore Fisk: Aborrer, Skaller, Ør
reder og Laks o. s. V' l men disse 
Fisk er dog ikke hermed ganske 
ude af Sagaen. De bliver dog til 
Geddekød, som ikke er saa ganske 
billigt. Dette skal man ikke glemme. 
Men man maa ogsaa huske paa,at 
Gedden har sin Mission derved, at 
den befrier os for en Mængde Skal
ler, som er særdeles slemme efter 
Laks- og ØrTedæg. Dette paastaas 
i al Fald af gamle, erfarne Fiskere. 
som næsten udelukkende driver 
Laks- og Ørredfiskeri. Disse Fiskere 
(elIet· mange af dem) vil ikke Ged
den til Livs, men ønsket, den fredet 
i' Legetiden. 

Og det er muligt, de har Ret i 
deres Betragtning. Thi selvom en 
Gedde faktisk tager mange smaa 
Ørreder og Laks, som er ret dyre 
Fisk, saa er det ogsaa en Kends
gerning, at den tager mange Skaller, 
og maaske derigennem har reddet 
Livet for mange Tusinde Laks og 
Ørreder. Dette maa man regne 
med, naar man taler om at be
kæmpe Gedden, og man maa heller 
ikke glemme, at den selv sørger for, 
at dens egen Slægt ikke bliver domine
re/ide. 

P. O. Knudsen. 

Ørredens 
Produktionsomkostninger 

i Frankrig. 
--o-

l Februarheftet af "Bulletin de 
la Societe Centrale d' Agriculture 
et de reehe" (Bn. 22, Nr. 2, S.33 
f. f.) giver F. VaIlois en nøjagtig 
Beretning om de samlede Udgifter 
og Indtægter ved en Ørreddamkultur 
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i Frankrig. Som Eksempel er valgt 
en Damkultur med en Aarsproduk
tion af 5000 Kg .. Ørred. 

Anstalten bruger: 
500 Moderfisk, 
130,000 befrugtede Æg, 
75,000 Stk. Ungfisk i en Alder af 

6 1laaneder, 
50,000 Stk. 0rred, der er salgbare 

i en Alder af fra 15 til 18 JVlaa
neder. 
Udgifterne derved er følgende: 

I. Moderfiskene bruger til deres 
Underhold: 

Foder til en samlet V ægt af 400 
Kg. pr. Dag (10 Kg. Hestekød a 
0,15 Francs), 
det bliver 3650 pr. Aar . 550 Fr. 
Dammenes Vedligeholdelse 50 

II. Udgifter til Produktion af 
Ungfisk: 

Fode]' til 75,000 Stk. Yngel 
i 6 Maaneder (pr. 1000 
Stk. 16 Fr.). 1200 -

Istandsættelse af Bassiner 
og Damme. 

Amortisation . 

III. Udgifter til Foder: 
7 Kg. Hestekød til Produk

tion af hvert Pd. 0rred
kød 35,000 Kg. Heste
kød Ca 0,15 Fr.), for 
5000 Kg. 0rred 

Vedligeholdelse af Dam
mene. 

Amortisation 

IV. Andre Udgifter: 
Lønninger, Procenter 
2 Heste, 2 Vogne, Vedlige

holdelse og Amortisation 
Forpagtningsafgift 
3 Ofo Rente af den inde

staaende Kapital 

300 --
125 

5250 

250 -
75 -

8600 

1800 
1650 -

595 

20445 Fr. 

Foruden de· ,')00 Kg. 0rredkød i 
ovenstaaeude Overslag roaa regnes 
ca. 100 Kg. Tilvækst paa l\1oder
fiskene; tilsammen bli\rer det altsaa 
20445 Fr. for 5100 Kg. produceret 
Ørredkød eller omtrent 1 Kr. 54 
Øre pr. Pd. 

Dette er jo efter danske Begreber 
en overordentlig høj Produktions
pris, som vel særlig hal' sin Grund 
i det dyre Foder CHestekød) og de 
forholdsvis høje Lonninger. 

N aar FOJTetningen alligevel be
taler sig, ligger det i, at Indførslen 
fra Udlandet er belastet med en 
Told af 25 Fr. pr. 100 Kg. Ørred, 
foruden at Byen Paris, hvor de 
fleste finere Ferskvandsfisk fortæres, 
har en Forbrugsafgift af ikke mindre 
end 33,50 Fr. pr. 100 Kg: Hvert 
Kg. er saaledes belastet med en 
Afgift af 58,50 Centimer, inden det 
naar den Handlende i Paris, og al 
ttdenlandsk Konku./rence umuliggøres 
som en Følge heraf. 

De hjemlige 0rredavlere kan alt· 
saa i Ro og Mag rette deres Priser 
efter deres egne Produktionsom-
kostninger. Red. 

En natlig Fisketur. 
(FrilO Skog och Sjo.) 

-0-

Vist havde man sine Tvivl, om 
det ogsaa var tilladt at lystre ved 
Blus, men da den forhenv. Dragon 
Kack en skønne Dag kom og fore
slog et Forsøg i den Branche, saa 
lod man sig ikke nøde længe, men 
bestemte sig forholdsvis hurtigt for 
Turen. 

Rigtignok mumlede en og anden 
noget om, at det "vist ikke var 
ganske lovligt", roen Kack forsikrede, 
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at selvom det var forbudt i det hele 
Lan d, saa var det tilladt i hans Sø; 
som det bedste Bevis fremhævede 
han, at han for ganske nylig havde 
haft den Ære at hjælpe selve 
Kronolensmanden med den Slags 
Fiske, og en saadan Mand maatte 
jo dog have Rede paa Sagen. 

Hvis man imidlertid havde be
tragtet Kåck nøjere, medens han 
fremførte sit Bevis, vilde man sik
kert have bemærket, at han ha"de 
en stor Skælm bag 0ret; men Del
tagerne i den bebudede Færd havde 
andet i Tankerne, og om end selve 
IGick ikke havde ganske rent :NIel i 
Posen, saa overdøvedfls desv æne 
hans Samvittigheds Stemme ganske 
af U dsigien til en lille ekstra For
tjeneste. Han var vel ogsaa saa 
stor en Filur, at han tænkte, at 
skulde det ikke være ganske lov
ligt, saa blev det i alle Tilfælde 
ikke ham, som betalte Bøderne. 

Ved 8-Tiden om Aftenen holdt 
to Ekvipager udenfor Officers
pavillonens Port, og seks unge 
Officerer anbragte paa de to 
Vogne, som Kiick havde skaffet til 
Veje. Vognene satte sig derpaa 
knagende og knirkende i Gang i 
dell af Kack antydede Retning. "Det 
er just ingen Hurtiglobere, Kåd: 
har skaffet", var der en, der be
mærkede. "Aa nej", svarede denne 
straks, men de er sikrere end Gæst
giverens Ralliker og kender de 
daarlige Veje bedre; desuden slip
per Herrerne ogsaa for at rystes 
saa meget, og elet er en Sag af 
stor Betydning, thi skal man an
vende Lysteret, maa man have en 
sikker Haand. Hestene er for
øvrigt mine egne og er vant til at 
gaa denne Vej ved Nattetide. " Og 
saa bliver hele Fortjenesten i min 

Lomme, tænkte han, men tav kloge
lig stille dermed. 

Deltagerne i TIdfærden hlwde 
medtaget nogle gamle Kapper og 
dito Hoveelbeklædninger, som skulde 
tage af for Gnisterne fra de sprut
tende Fakler, samt medførte en 
større Kurv til det forventede Bytte. 
Fra samme Kurv steg en liflig Duft 
af stegt Kylling, og et skarpt 0re 
kunde af og til under Vog~ens 
Slingren høre en hemmelighedsfuld, 
klukkende Lyd. 

Snart havde man naaet Maalet. 
I Fuldmannens Skin saa man Kack's 
hvide Hus med det røde Bindingsværk, 
de godt holelLe, rødmalede Udhuse, 
Haven med sit noget ramponerede 
Stakit og i Baggrunden mod Søen 
en lille Granlund, hvorhen netop en 
opskræmt Hare søgte Tilflugt. 

Selve "Søen", om man tør kalde 
den ved det Navn, var nærmest at 
betragte som en stor, tilvokset 
Sump, og i )1aanells Skin saa man 
ikke ret meget Vand. Nede ved 

,Kanten laa to Fartøjer, som i Form 
og Udsepnde lignede et Par store 
Dejgirug, kun med den Forskel, at 
der i deres ene Ende var fastgjort 
en .J ærngaffel, h vori Lysteren kunde 
anbringes. 

Det tørre Brænde laa allerede 
færdig til at tændes, og saa snart 
man havde fordelt sig i "Baadene", 
gled disse ud paa Vandet. 

Forinden man begyndte med Stag
ningen, tog man det højtidelige 
Løfte af hverandre, at man skulde 
forholde sig saa rolig som muligt, 
og undgaa alle heftige Bevægelser. 

Baadene var nemlig paa Grund 
af deres Form lidet sødygtige, og 
da de tilmed ikke var nogen Aars
unger, kunde man overmaade let 
rIsikere at komme udenbords, hvis 
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man ikke iagttog alle mulige For
sigtighedsregler. :En Kæntring under 
de givne Forhold var heller ikke 
ganske ufarlig, da Dynd og Grøde 
hindrede al Svømning, saa faldt 
man først en Gang ud i Sumpen, 
var der meget ringe Udsigt til, at 
man nogensinde kom op deraf igen. 

(Sluttes). Red. 

Blandede :Meddelelser. 
-0-

Krebsepest lIlo1sten. Ifølge 
A. F. Z. har Krebsepesten nu ogsaa 
fuudet Vej til Wardersøen og Floden 
Trave i Holsten og fuldstændig af-
folket dem. • 

For Fiskeriforpagterne af begge 
disse Vande betyder det et over
ordentlig stort Tab, da de tidligere 
husede en meget rig Krebscbestltnd. 

Fiskemarked et. 
-0-

K" b e uh a v Il (GI. Strand), 29. Maj-S. Juni. 

AaI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

35-55-65 Øre pr. Pd. 
75-125-175 

40-65 
25-35 

300-4050 - pr. 100 St. 

Berlin, 4. Juni. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

(}edde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 

Pf. pl'. Pd. 

72 
72-102 

140 
80-101-109 
75-86--80 

36-40 

AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 54-70-91 

Ispakkede Fisk: 
Pr. pl'. Pd. 

Ørredfisk, smaa 61 
Havørred 
Laks, stOl'e 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

116-125 

59-61 
64-81 

104 
92 

60-98 

Hamborg, 4 •. Juni. 

lsp a kked e Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

Pr. pl'. Pd. 

170-181-160 
97 

70-138-127 
97-60-62--':110 

30-66 
50-69-60 
42-37-54 

26-301f~-47 

Annoncer. 
-0-

$0110 

nusQoldnings sRole. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eliue Erikseu. 

Nibe og Omegns FiskerI
forening ønsker Tilbud paa 

Regnbueørred
yngel 

hurtigst ·muligt. 
P. F. V. 

N. Hjorth, 
Nibe. 
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Fiskeriet "Aaly kke" 
pr. I ... underskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjlleæg~ Yngel 
og Sættefisk af Bæk.~ Kilde
og Regnbueørl'ed samt Sætte
fisk af liu.rpel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Porhonsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste .Jernbanestation mod Kon-

tant. J. C. Ch/risten.sen. 

Karp'eyngel, 
som yentelig fremkommer i Slut
ningen af Maj. leveres hele Som
meren. Pris 3 Kl'. pr. 1000 Stk. 
som spæd. Stigende Priser efter 
Størrelsen for den tilvoksede 
Yngel. 

I'iskeriet i VamdruI'. 
Telefon Nr. 26. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specia.lvogn 

paa nærmeste Jernbanestation . 

Kontant Betaling. 

G. n o m a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: J<'orellenhnndel. 

øjneæg~ ~'nKel og Sættefisk 
uf ø r r e d; Sættefisk 

af Karper og Sucle .. samt 
Sætte-Rl'ebs sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmeste 

.r ernbanestation. 

Fiskeriet iV anldrup. 
Telefon NI" 26. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

A.,tikler og ltleddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
hør forsynes med »mod Honorar«. 

NB. Artilder og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side af 
Hensyn til Trykningen. 

Tl'yl,t i SOl'Ø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Furunkulose 
er Navnet paa en farlig Bakterie
sygdom, som ofte hjemsøger Kilde
ørreden i Damkulturene, m()dens 
Regnbueørreden er mindre udsat 
for Angreb. 

I indeværende Vinter og Vaar 
har den yderligere udbredt sig og
saa til de frie Vande, og navnlig 
har Syd- og Mellemtyskland og 
Schweiz været meget hjemsøgt deraf. 

Saa alvorlig har Sygdommen op
traadt, at man f. Eks. i sidstnævnte 
Land har set sig nødsaget til at 
gribe til det radikale Middel, ved 
Hjælp af Kemikalier at dræbe hele 
Fiskebestanden i flere Elve, for at 
faa fuldstændig Bugt med den, for
inden nye Fiske udsættes. 

Ifølge Prof. Dr. Hofer viser de 
første Tegn paa Sygdommen sig i 
Almindelighed ved en stærk Be
tændelse i Tarmen og Bughinden, 
og ofte indtræder Døden allered e 
paa dette Stadium. Undertiden for
løber dette Stadium imidlertid min-

" dre ondartet, og Sygdommen kommer 
derefter over i sit andet Stadium, 
hvor man finder spredt omkri.ng i 
Muskulaturen, baade i Dybden og 
ved Overfladen, diffuse, blodfyldte 
Ansamlinger, som tydelig afviger 
fra det hvide Muskelvæv. Disse 
Ansamlinger indeholder Bakterien 
(Bakterium salmonicida), som efter 
Emmerich og Weibels Undersøgelser 
er Aarsagen til Furunkulvse Syg
dommen. 

Foruden med Bakterier er An
samlingerne fyldte med henfaldende 
Muskelvæv og en blodig, materie
agtig Masse. 

Efterhaanden som Sygdommen utl
vikler sig, danner disse Ansamlinger 
Hævelser paa Fiskens Overflade, 
og disse Hæyelser aabner sig slutte
lig gennem Huden. Efter Gennem
brydningen (Perforationen) opstaar 
der fiade Bylder af forskellig Stør
relse, dog sjældent større end et 
Fem-Øre Stykke. Af disse Bylder 
flyder stadig en blodig, materieagtig 
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Vædske ~d, og sidder Furunklen 
dybt i.Muskulaturen, danner der si!5" 
Fistelgange, for at skaffe Materien 
frit Afløb. Paa dette Stadium af 
Sygdommen bliver de angrebne Fiske 
matte og træge, stiller sig gærne 
ved Randen af :Fiskevandet, af
sondret fra de raske Fiske og lader 
sig let gribe med Haanden. 

Som Regel bliver de tillige paa 
de syge Steder dækket af en graalig 
Skilnmelsvamp (Saprolegnier eller 
Achlyer), der altid søger til, hvor 
Jordbunden i Forvejen er beredt 
for den, og derfor nærmest maa 
betragtes som en secundær Lidelse. 

Sygdommen ender saa godt som 
altid med Døden. 

Sel ve Bakterierne ligner (efter 
Emmerich og Weibel) i Udsee~e 
noget Typhusbacillen og har lige
som disse F'orm af Stave. Disse 
Stave findes i stort Antal i de 
blodfyldte Hæv.elser i Muskulaturen. 

Sygdommen finder Vej til Fiskens 
Legeme gennem dens Fordøjelses
kanal og gaar derfra over i Blodet, 
naar Forholdene er tilstrækkelig 
gunstige for den. 

Dette sker lettets og hurtigst, 
naar Fordøjelsesapparatet i For
vejen er svækket i sin Funktion 
og befinder sig i elI sygelig Til
stand som en Følge af daarligt 
eller fordærvet Foder. Fn:;ken Dr. 
J.l!. Plehn ved den bio!. Forsøgs
station for Fiskeri i ~1linchen har 
forny li g i A. 1<'. Z. udgivet et Resume 
over sine nyeste Undersøgelser af 
Sygdommen, hvoraf jeg skal frem
drage Hovedpunkterne. Heraf frem
gaar blandt andet, at Grunden til 
RegnbueørTedens mindre Øm{intlighed 
rimeligvis skyldes dens Mavesafts 
større Syreindhold. 

Ifølge samme Forfatter kan Syg-

dommen paaføres andre Fiske som 
Suder, Karper, Gedder og, Huehen 
ved Injektion (Indpodning) af Bakte
rier i Blodet. En glædelig og over
raskende Iagttagelse har Dr. Plehn 
tillige gjort, idet hun mener at have 
konstateret, at Æg og Yngel er 
fuldkommen uimodtagelige fo~ Smitte 
af Furunkulose. Alle Injektionsfor
søg gav et fuldstændig negativt 
Resultat. At denne Iagttagelse er 
af stor praktisk Betydning, er ind
lysende. 

AJJigevel maa man dog paa det 
alvorligste fraraade alle Fiskeavlere, 
at hente deres Forsyning af Æg 
eller Yngel fra Steder, hvor Syg
dommen findes, thi selvom Æg og 
Yngel intet fejler, kan der i det 
medfølgende Vand overmaade let 
overføres frie Kim, som. hidrører 
fra syge Moderfisk, og derigennem 
kan Sygdommen vinde Indpas paa 
Steder, hvor den ikke tidligere har 
været kendt. 

Forsøg har godtgjordt, at Furun
knlose-Bakteder er meget ømfintlig 
for Yarme; en Temperatur af+40o C. 
dræber den i Løbet af faa Minutter. 

Fiskere og Fiskeavlere, der frygter 
Sygdommen, har derved et godt 
forebyggende Middel, idet de ved 
hyppigt at skylle deres Redskaber 
i hedt Vand, kan dræbe alle deri 
forekommende Bakterier. Som tid
ligere omtalt har Sygdommen raset 
meget slemt i Europa sidste Vinter; 
mej] ogsaa i Amerika, hvor man 
ikke tidligere mærkede noget til 
den, har man i de senere Aar stødt 
paa en Sygdom, der har stor Lig
hed med den. Denne er beskrevet 
af Marsh (Bulletin of the United 
States Fish Commission, 1902), og 
kaldes af ham for Bacterium truttae. 

I Amerika har man endnu ikke 
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truffet den i frie Vande; men i 
Europa havde den ogsaa grasseret 
i 12 Aar i Damkulturerne, forinden 
den forplantede sig til de frie Vande. 

Som ovenfor bemærket, er Syg
dommen farligst for Fiske med et 
svækket eller et i sygelig Tilstand 
værende Fordøjelsesapparat. 

Vil man derfor undgaa Sygdom
men, maa man frem for alt sørge 
for sundt og letfordøjeligt Foder. 

Mindre ForstYl'l'elser, foranledi
gede ved for stærk Fodring eller 
tungtfordøjeligt, slet Foder, giver 
Mavesaften en sygelig Sammensæt
ning; Bakterierne passerer i saa 
Tilfælde Maven i ubeskadiget Til· 
stand og vandrer gennem Lymphe
karrene iud i det cirkulerende Blod 
og lnfektionen har fundet Sted. 
Raske Fiske lDed Fordøjelsen i 
Orden formaar derimod som Hegel 
at værge sig, idet Mavesaften hos 
dem dræber de aller fleste af Bakte
rierne, medens deres hvide Blod
legemer antagelig besørger Itesten. 

Et ganske aualogt Tilfælde har 
vi med Kolerasygdommen hos Men
nesket. Den fuldstændig raske flr 
ogsaa der langt mindre udsat fol' 
Sygdommen end Individer, der bar 
en daarlig Fordøjelse, eller lider 
af andre ,Mave- og Tarmlidelser. 

Red. 

Om Samarbejde mellem 
Salt- og Ferskvandsfiskerne, 

hvor de har fælles Interesser. 
(Fra Dansk Fiskeritidende .• 

-0-

Hav- og Fjordfiskerne, Fersk
vandsfiskerne og Lodsejerne ved 
Vandløb og Søer er alle mel' eller 

mindre interesserede i, at vore Salt
og Ferskvande huser en rig Bestand 
af Laks, 0rredfisk og AaI. Derfor 
arbejder ogsaa begge Parter paa 
at øge Fiskebestanden af de nævnte 
Sorter. De interesserede ved Fersk
vandene sørger for, at der bliver 
indplantet Laks- og Ørredyngel i 
vore Fjorde. Derimod er, saa vidt 
jeg ved, de interesserede ved Fersk
vandene ene om at indplante Aale
faring, hentede fra Udlandets Vande, 
i vore ferske Vande. Det er ikke 
blevet til stort endnu med sidst
nævnte Indplantning; men der er i 
hvert Fald gjort en Begyndelse. 
Hensigten med disse Foretagender 
er som sagt at øge Fiskebestanden 
og skaffe baade Ferskvandsfiskere 
og Saltvandsfiskere et mulIgt Mer
udbytte af deres Fiskeri. 

Her er altsaa et Punkt, }lvor de 
to Slags Fiskere har samme Inter
esse, og hvor de arbejder for at 
naa det samme MaaI. Men de ar
bejder hver for sig. Samarbejdet 
mangler. Det er umiskendeligt, at 
de to Slags Fiskere, i hvert Fald 
flere Steder, ser paa hinanden med 
skæve øjne og betragter hinanden 
som Rivaler, og det forekommer 
mig, at man navnlig sporer dette 
blandt Fjordfiskere. 

Men det er nødvendigt, at der 
finder Samarbejde Sted. Hvis hver 
Part fremdeles vil gaa sine egne 
Veje og maaske handle paa Trods 
af deu anden, da kan Resultatet 
af Bestræbelserne for at naa det 
samme Maal umuligt blive saa godt, 
som naar Samarbejde finder Sted. 
Det, skulde man synes, maatte være 
indlysende for begge Parter. Der 
maa dog vel være noget til Fre~me 
for fælles Interesser, hvorom de 
kan enes og samarbejde. 
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Jeg skal nævne nogle Ting, til 
hvis Fremme der maa kunne sam
arbejdes. 

.Fra }1'erskvandsfiskeriets Side ar
bejdes der for Tiden paa at faa 
optaget et Par af vore Vandløb 
som Forsøgsvande for ved rationel 
Drift af de valgte Vande, ved be
hørig Tilsyn og Kontrol saa godt 
som mugligt at faa konstateret, i 
hvilken Grad det lader gøre at 
øge .Fiskebestanden· og Fangstud
byttet baade for Vandløb og Fjord 
ved massevis lni/plantning af 0rred
yngel og Aalefaring i de valgte 
Vandløb. Der føres netop i denne 
Tid en Forhandling i ".F'erskvands
fiskeribladet" om denne Sag. At 
man inden for Ferskvandsfiskeriet 
sysler med Løsningen af saadanne 
Opgaver, kommer kun til faa af 
nærværende Blads Læseres Kund
skab, da vist kun meget faa af disse 
læser det rør nævnte Blad. Og dog 
vedkommer disse paatænkte Forsøg 
i mindst lige saa hoj Grad FJord
og Kystnskere som Ferskvands
fiskere. Kan det nemlig ad den 
Vej gerlIlem de valgte Forsøgsvande 
lykkes at frembringe en langt rige
ligere .F'iskebestand af de nævnte 
Fiskesorter, da vil Fjord og Kyst
fiskerne ikke faa den mindste Part 
af det derved frembragte Fangst
udbytte. Det er derfor ikke i sin 
Orden, at Fjordfiskerne skal sidde 
med Hænderne i Bukselommerne 
og se til. De bør tværtimod, saa 
snart de bliver bekendt med Sagen, 
straks uopfordret stille sig ved Fersk
vandsnskernes Side og sige: "Her 
er vil Vi hjælper" l 

Og Hjælpen kau nok tiltrænges. 
Det -.vil nemlig være forbundet med 
ikke ringe Bekostning at drive et 
saadant Forsøgsvand rationelt. Der 

skal anlægges Aalepas og "Fiske
trapper, hvor det findes nødvendigt, 
der skal udsættes Ørredyngel og 
Aftlefaring, der skal føres et virk
ningsfuldt Tilsyn med Overholdelsen 
af Fiskerilovens og Fiskeriregula
tivets Bestemmelser, der skal føres 
Kontrol med Fangstudbyttet osv. 
Hvem skal betale de dermed for
bundne Ldgifter? Ja, Staten tager 
forhaabentlig den største Part af 
Udgifterne og Byrderne paa sig; 
men Lodsejerne ved Vandløb (og 
Søer) maa ogsaa tage en Part. 
Var det nu ikke rimeligt, at Fjord
fiskernf', der dog i høj Grad vil 
hoste Fordel af det eventnelle Mer
udbytte, ogsaa tog Del i Omkost
ningerne? Var det ikke ogsaa 
billigt at forlange. at de støttede 
lioretagendet ved at vedtage en 
Fiskerivedtægt for Fjorden, inde
holdende fOl'maal8~jenli.ge Bestem
melser til disse Fiskeriers Ophjælp
ning, lige saa vel som saadanne 
Bestemmelser skal tages gennem et 
Fiskeriregulativ for Vandløbets Ved
kommende? Gennem Fiskerived
tægten for Fjorden maa der saa
ledes ogsaa sikres et virksomt Til
syn med Fiskerilovens og Vedtægtens 
Overholdelse, samt Kontrol med det 
aarlige Fangstudbytte af Ørred og. 
A al. 

Skal der altsaa antages et For
søgsvand til Ophjælpning af en 
rigere Fiskebestand af Ørred og 
Aal og en støn'e Fangst af disse 

I 

Fisk i Vandløb og Fjord, da maa 
FOTsøgsvandet ogsaa omfatte baade 
Vandløb og Fjord. Det synes dog 
at maatte være klart. 

Lykkes det at konstatere en langt 
større Fremgang af Ørred- og Aale
fangsten i et saadant Jforsøgsvand 
end i andre lignende Vande, da er 
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hermed givet en lVlønsterdrift for 
vore øvrige Vandløb og Fjorde, og 
ad den Vej er det da lykkedes os 
at fremme vort Lakse- 0rred- og 
Aalefiskeri. 

Jeg vil nævne en anden Sag, 
hvor der uden Vanskelighed kan 
finde Samarbejde Sted mellem de 
to Parter. 

Som bekendt sorterer baade vort 
Salt- og Ferskvandsfiskeri under. 
Land brugs ministeriet. Var d et ik ke 
formaalstjenligt, at der i nævnte 
Ministerium blev ansat en !)Depar
tementschef for Fiskeri"? Dertil 
skulde naturligvis vælges en Mand, 
Jer har indgaaende Kendskab baade 
til vort Salt- og Ferskvandsfiskeri. 
.Mon det ikke i Grad vilde lette 
Samarbejdet mellem nævnte .Ministe
rium og dets Fiskeriillspektører eller 
Konsulenter og gøre Arbejdet mere 
frugtbringende ? Jeg synes, det 
utvivlsomt maatte gøre deL Her 
er altsaa atter et Punkt, hvor der 
kan og bør finde Samarbejde Sted. 

Jeg skal endnu nævne et Par 
Sager, hvor Samarbejdet ogsaa vilde 
vise sig frugtbringende. Vi har saa
ledes vor Udførsel af Fisk til U d
landet, særligt af leyende Fisk, og 
vor Transport af Fiskefoder fra 
Havfiskeriet til Damkulturer. Her 
kunde maaske ved en fælles Op
træden gøres en Del for at lette 
rI'ransporten af alt dette eller i 
hvert Fald forebygge, at det be
sværliggøres og bebyrdes ved større 
Omkostninger. 

Der har her i Bladet været op
taget et Par Indlæg OUI, hvorvidt 
det var mest frugtbringende at ind
plante 0rredyngel paa passende 
Steder i Vandløb eller Fjorde. Der 
er vist næppe mange, der har den 
Anskuelse, at det er ligegyldigt og 

lige formaalstjenligt, enten man ud
sætter Ynglen det ene eller andet 
Sted, eller at det er ligegyldigt, i 
hvilken Alder eller Størrelse, den 
udRættes, eller under hvilke Betin
gelser og Forhold dens Opdræt har 
fundet Sted osv. Her vilde det 
sikkert ogsaa være paa sin Plads, 
om man enedes om en fælles Op
træden, saa at der ved Udsættelse 
af 0rredyngel valgtes en Yngel og 
fulgtes en F1'erngangsmaade, der 
sikrede det størst mulige Ddbytte. 
Det gaar nemlig aldeles ikke an 
at købe Yngel til Udsættelse, enten 
det llU skal være det elle eller 
andet Sted, hos den første, der til
byder sig. -- Derved kunde und
gaas, at der smides Penge ud og 
spildes Arbf.'jde til altfor liden eller 
maaske slet ingen Nytte. 

Men paa hvad l\rlaade skal dette 
Samarbejde mellem Salt- og Fersk
vandstiskere tilvejebringes? :N atur
ligvis gennem de to Fiskeriforenin
gers Bestyrelser, vi har! En af 
disse Foreningers Bestyrelse maa 
gøre det første Skridt til et Sam
arbejde. Begge Bestyrelser kunde 
jo sætte et Forslag herom paa Dags
ordenen for et Bestyrelsesmøde. 
Det skulde dog være mærkeligt, 0111 

Forslaget til Samarbejde mellem de 
to Foreninger skulde falde igennem 
paa begge Møder. 

Der kan j o ogsaa gaas den Vej, 
at et Medlem af den ene eller anden 
Forening, eller maaske helst et i 
hver Forening, fremsætter Spørgs
maalet til Drøftelse paa en Gene
ralforsamling. .Jeg tror dog, den 
første Vej er at foretrække. 

Kan Bestyrelserne først enes om 
at samarbejde, hvor de to Slags 
:Fiskerier har fælles Interesser, da 
er der sikkert ogsaa frembragt 
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Betingelse for et godt Samarbejde 
ved Vandløb og Fj orde mellem de 
to Slag:'! Fiskere, og da vil de efter
lllwnden ophøre at betragta hin
anden som Rivaler, men komme til 
Porstaaelse af, at de paa visse Om
mader af Fiskeriet er solidarisk. 
'l~andbrugets store Fremgang beror 

paa Følelsen af denne Solidariskhed ; 
og de deraf udsprin g'ende ,Fælles
foretagender og AndelsforetagendeT 
er en Følge deraf. De omtalte 
FOTsøgsvande bør netop være et 
Fællesforetagende af Lodsejere ved 
Vandløh og Fiskere ved Fjorde. 
maaske helst efter Initiativ af Land
brugsministeriet efter Samraad med 
Fiskeriinspektørerne og de to For
eningers Bestyrelse. ,Men et Andels
foretagende kan det ikke blive. 

p. Nissen. 

Suderen. 
-0-

Skønt denne Fisk, der paa enkelte 
Undtagelser nær, findes overalt i 
Danmarks ferske Vande og er ud
bredt saa godt. som over hele Europa, 
vel er kelldt af enhver Fisker, eller 
i hvert Tilfælde burde være det, 
vil jeg, foriuden jeg gaar over til 
at omtale selve Fiskeriet, hegynde 
med en liBe Beskrivelse af dens 
ret iuteressante Person. 

Suderen hører til Karpefamilien. 
Dens Krop, der er buttet, næsten 
plump, er bedækket med et Utal af 
smaa aflange Skæl med et tykt 
Overtræk af Slim. 

Hovedet er nærmest lille og 
ender i afrundede, tykke, bløde 
Læber med en Skægtraad i hver 
Mundvig. ]i'arven er mørk oliven. 

grøn med en ret betydelig Metal· 
glans, der imod Hoved og Ryg gaar 
over i en dyh mørk, undertiden helt 
sort Farve. Mod Bugen bliver 
Farven derimod lysere og fortoner 
sig i ubestemmelig gulgrønne Ku· 
aneer, medens Finnerne alle er 
blanksorte, dog Bryst- og Bugfin
nerne med mere eller mindre rød 
Rod og Gatfinnen med lysegraa Rod. 

De smaa, runde, sortblaa øjne er 
omgivne af en smal, rød Kant. 

Halen er kort og afstumpet. 
Rygfinnen sidder omtrent paa 

Midten, og er ligesom Gatfinnen 
kort og bidrager i væsentlig Grad 
til at fastslaa det tunge og kludsede 
Helhedsindtryk. 

Navnet Suder menes at stamme 
fra gammel Dansk, hvor det stavet 
med dobbelt d betød Skomager og 
derved ganske naturlig hentydede 
til dens mørke, lidt grumsede Ud
seende, hvad der er saa meget mere 
rimelig som Fisken endnu blandt 
andre Benævnelser i Sverri g kaldes 
Skomakere, og i Følge Krøyer i 
Lifland benævnes Sehumaeher. 

Suderen kaldes ogsaa herhjemme 
Doktoren eller Fiskenes Læge, fordi 
man sikkert Il)ener, at Rovfisken, 
naar den i Kamp med andre Fisk 
eller Mennesket· har paadraget sig 
Saar, opsøger Suderen og finder 
Lægedom ved at gnide sig op mod 
dens slimede Sider, der skal have en 
underfuld heldbredende Virkning*). 

*) »Quis non et virides vulgi solaliulll 
Tineas norih. Hvem kender ej 
den Fattige Trøst grønfal'vede Su
der! (Vers af Ausonii). 

Man troede i gamle Dage, at Su
deren kunde beskytte mod Frost 
og Malaria, at den kunne trække 
Gllldsoten ud af Folk, og at dens 
Lever hjalp for Tandpine. 

Red. 
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Saa meget er i hvert Tilfælde sik
kert, at \Ienllcsket i gamle Dage i 
adskillige Sygdomstilfælde h::n fore
trukket at henvende sig til Suderen 
i Stedet for til en Id'og Kone eller 
Læge. 

Det siges, at Rovfisken som Tak 
for god Lægehjælp viser sig saa 
nandig overfor Suderne, at den 
lader dem i Fred, og ikko, selvom 
der er knapt med Føde, finder palt 
at sætte Tænder i dem. Det lyder 
altsammen smukt og ædelt, men det 
sandsynligste er dog vist., at Grull
den til at Rovfisken ikke æder 
Suderen, er, at dens sH mede Over
træk ikke er behagelig at faa i 
:\!unden. 

Suderen, der kan naa en Vægt af 
3-4 Kilo, formerer sig meget stærkt, 
idet en middelstor Fisk kan præstere 
imellem 2 og ::300,000 Æg, af hvilke 
en stor Del hal' Chance for at hli ve 
udklækkede, da de som Regel læg
ges paa Steder, hvor der er Fred, 
og paa den Tid af Aaret, hvor 
Solen bager, og det 
rolige Vejrforhold. 

Suderen er slet ikke saa let at 
fange paa sporiilmæssig Nlaarle, da 
det er en ganske oyerordentlig 
og forsigtig Fisk; der hører baade 
en Engletaalmodighed og on utrolig 
Stilhed og Ho til for at opnaa et 
godt Udbytte, hvad enten (ler fiskes 
fra Land eller Baarl, og særlig i 
sidstmevnte Tilfælde maa Fiskeren 
anspænde af yderste Evne for 
at moderere sine Bevægelser. 

Suderfisheriet har den Fordel, at 
det drives, medens Gedefiskeriet 
hviler, paa Aarets allerskønneste 
Tid. Det begynder omkring lste 
.Tuni og slutter i Reglen allerede 
llenimod Enden af AUgU3L 

Naar Skoven staar i sin fulde 

Pragt, naaI' Hylden og Hveden 
blolllstrer og Aakallderne knoppes, 
er Tiden inde til at opsøge Suderen, 
dor j lISt. har kastet sin Rogn eller 
er ved at opsøge sikre Steder for 
U dklæknill gen ar sine Æg og van
drer saa langs lIled Siv kanterne, 
mellem Vandplantemes o g Aak an
dernes brede Blade. 

Fiskeri fra Baad er ubetinget 
bedst, da man paa denne l\1aade 
langt lettere finder smaa lækre 
Indhug og Bugter, hvor man dækket 
af Siv og Rør kan kaste sin Snøre 
i smaa Huller imellem Vegetatio
nen. 

Man lægger si g altsaa ganske 
lydlyst, helst ml en Roning, paa et 
Sted, hvor Forholdene lader for
mode, at. Suderne vil passere, og 
gør Snøren klar. 

Vel' anvendes Bambusstang, der 
skal være lang og saa, let, at den 
uden Støj kan løftes med en Haand, 
og en Snøre, der er lidt kortere 
€'nd Stangen, med et lille hvidmalet 
Flod, der kan ses, selvom det er 
ved at. skumre, ug et Par smaa 
Perler. Krogen skal v'ere lidt 
mindre end en Aborrekrog og man, 
være forsynet med dobbelt snoet 
Gute uden Bly paa Fodanget. 

Maddingen er temmelig store 
Hegnorme, ikke de, der almindelig 
graves i Haver, men de, der kommer 
op om Aftanen ved 31istbænke eller 
Møddinger. l\lan gør bedst i at 
lade Ormene gaa et Par Dage før 
Brugen i fugtigt Græs, for at de 
kan løbe Slimen af sig, hvorved de 
bliver sejge og stærke, thi som be
kendt er nygravede Orm skøre og 
bides let over, forinden Fisken har 
slugt hele Krogeu. Ormen maa 
absolut dække hele Krogen og være 
sprællevende, da Suderen er meget 
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for kræsen og fornem til at røre 
en slatten Madding. 

Midt paa Dagen er det temmelig 
hanbløst at v:ente paa Suderens 
Komme, hvis Vejret ikke er meget 
mørkt eller regnfuldt, ellers bider 
den egentlig kun i dB allertidligste 
Morgentimer og om :i\ftenen, naar 
Solen er bode og lige til N atten 
dækker Sø- og Sivkanterne. 

Efter at Dybden er maaIt, lægges 
Snøren ud, saa langt som muligt 
fra Baaden og saaledes, at selve 
Stangen ikke berører Vandet, hvor
efter man gør sig sel v saa lille og 
usynlig som mulig og afventer, hvad 
del' vil ske. 

Saafremt der efter 112 Times 
Forløb ikke har været nogen Til
nærmelse fra de eftertragtede Fisks 
Side, eller man har været saa uhel
dig at komme til at ligge, hvor 
Skaller eller smaa Aborrer holder 
til, hvilke stadig vil afbLde Agnet, 
gør man bedst i at flytte til et 
andet Sted, hvor Lykken muligvis 
vil være bedre. 

Et Suderbid begynder med flere 
smaa lette Berøringer, sommetider 
med et halvt eller helt Minuts 
Mellemrum, derefter trækkes Floddet 
lang~omt rundt ien Halvbue, gaar 
en Gang imellt!m sagte under Vand
fladen [Ol' til Slut at forsvinde helt 
i en skraa Retning; saa kan man 
være sikker paa, at det er en Suder, 
og at den har slugt Krogen og 
følgelig er moden til at landes, 
hvilket sker modsat den Vej. Fisken 
er flygtet med sit Bytte. Indhalingen 
bør ske med et jævnt Træk, da 
Suderen er meget blødmundet, og 
en tung Fisk let kan frigøre sig 
ved ubeherskede Ryk og paaføJgende 
slap Line. 

Foruden Orme, Hogn og Insekter 

lever Suderen af forraadnede Plante
dele, og da den med Forkærlighed 
roder i det tætteste Dynd, er den 
som Regel mudret i Smagen, særlig 
selvfølgelig de slore og gamle Fisk, 
hvorfor jeg vil anbefale at pakke 
Fangsten i et fugtigt Klæde eller i 
en Kurv med vaadt Græs, hvori 
Fisken længe holdes levende, og 
derefter i Hjemmet kan gennemgaa 
en Brøndvandskur nogle Dage, 
hvorefter der ikke mere i SnHtgen 
vil være noget 1\findo tilbage om 
dens Yndlingsbeskæftigelse paa 
Bunden. 

Suderen kan, vel at mprke naal' 
,:Muddersrnagen er borte, være en 
stor Delikatesse. Den spises i kogt 
Stand med Flødepeberrod og nye 
Kartofler. 

Enhver Lystfisker kan have stor 
Fornøjelse af at lægge sig efter 
Suderon, og vil heller ikke fortryde 
at gøre Bekendtskab med den paa 
Middagsbordet. Jack. 

En natlig Fisketur. 
(Fdm Skog och Sjø .• 

-0-

(Sluttes). 

Snart spragede og spruttede en 
munttr Ild i Jærngafierne; fanta
stiske Skygger Kastedes ud i Lys
kredsen og man saa "Harpunererne" , 
indsvøbte i sine Kapper, med Kra
verne op om Ørene og Huerne ned
trukne saa langt, at kun øjnene 
var synlige, staa parate til Hug. 
Et I'ar .fEnder opløftede et for
skrækket "Rap", en Strandsneppe 
lod høre sin velkendte Stemme, naar 
den skiftede Natteplads, og et Par 
U gIer flagrede blændede, lydløst 
omkring mellem Elletræerne. 
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Plasket af Stagen, som skød Baa
den frem, var den eneste Lyd, som 
hørtes; alt var ellers tyst og stille. 
Den uvante Situation og Risikoen 
ved at skræmme Byttet, gjorde 
Selskabet helt. højtideligt st'~mt.· 

Nu hørtes et Plask og et under
trykt Raab fra den ene Baad. "Det 
var en Aal, en stor en: jeg kan 
mærke, hvor den bevæger sig og 
forsøger at komme løs". Selskabet 
i den anden Baad søger ivrigt 
nærmere, for at se, hvad der fore
gaal'. 

Mærkværdigt, saa stille den er; 
men den har vel ikke godt ved at 
bevæge sig med et Par Huller i 
Kroppen. En svag Fnisen høres 
fra Fangstmandens Lag. "Om den 
var stor?" "Jo, sikkert mindst 11/2 
Meter". "F.-n ogsaa, det var en 
Trægren, og en af Tænderne i 
I .. ystrene er endda brækket"; det 
var ]'agmandell lGick, som gav Ondt 
af sig. 

Den anden Baad fortsatte under 
Dragonens ivrige F()rklaringer, me
dens han med et Øsekar søgte at 
holde Fartøjet oven Vande; samtidig 
hørte man af og til en dæmpet 
Røst, som lovede, at slaa ham baade 
grøn og blaa, hvis han væltede 
Baaden eller skræmte Fiskene. En 
Skade begyndte at skræppe langt 
borte og -"Endernes susende Vinge
slag hørtes, medens Gnisterne fra 
Lystreilden faldt spruttende i Van
det. 

Nyt Ved fik den ",vage Ild til at 
flamme stærkere op, saa man tydelig 
kunde se Bunden. Der stod bestemt 
en GeddE:'; Synet anstrængtes til 
det yderste. Rigtig, den smækre 
Krop kaster Skygge i sin Forlæn
gelse, saa den ser helt stor ud; 
man kan' se de smukt formede 

Finner bevæge sig. Lysteret sænkes 
lynsnart, og snart er den ombord. 
Et Par Suder gjorde tmart Følge
skab; men Deltagerne i denne Sort 
Fiske kom snart under Vejs med, 
at Lystring ikke var nogen let Kunst 
for Nybegyndere. Mange Gange 
sænkedes Lysteren uden at, træffe, 
og det var langt hen paa N atten, 
før man i begge Baad,>nc havde 
samlet tre Gedder~ et Par Aal og 
nogle Suder, hvorpaa vore Fiskere 
bestemte sig for at slutte. 

Ganske uden Eventyr kom man 
dog ikke i Land; thi ved selve 
Landstigningen skulde en af de 
ivrigste forsøge med et langt Spring 
at naa paa Land. Idet han imidler
tid satte fra Baaden, krængede denne, 
tog en Det Vand ind, og plump, 
ud i Gyttjen (Moradset) med hele 
Kallurius. De øvrige Fæller i Baa
den fik sig ved sanune Lejlighed 
et krabat Fodbad, . saa det var ikke 
milde Grd, der regnede ned 0ver 
den uheldige S}Jortsrnands Hoved. 

Snart sad man dog bænket om
kring Ilden i Kiiek's Stue og tog 
godt til sig af de medførte gode 
Sager; . om ogsaa Toiletterne var 
lidt derangerede, var Stemningen 
dog udmærket og Tilfredsheden 
med Turen almindelig. 

Da Morgensolen begyndte at farve 
0stenhimlen rød, tiltraadtes Hjem
turen, og den, som et Par Timer 
senere havde set Deltagernc i Færden 
sysselsat med hver sin Afdeling 
paa Eksercerpladsen, kundc umulig 
tænke sig, at de hele Natten havde 
været oven Senge. 

Men for Officersoppasserne, som 
ser dybere end andre i Officerslivets 
Hemmeligheder, vidnede de vaade 
Rtøvler og det med brændte Huller 
prydede Ydertøj om,' at I;Løjt-
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nanterne havde været hos Dragon 
Kilck og lystret". 

Red. 

N aar bider Fisken bedst? 
-0-

Som bekendt kan jo enhver er
faren Sportsfisker med temmelig 
stor Sikkerhed forudsige ved hvad 
Slags Vejr, Vind og Vands!and, han 
kan forvente det li vligste Bid og 
det bedste Udbytte. Dog hænder 
det ikke saa sjælde'l, at selv den 
dygtige her kan tage fejl og netop 
skuffes paa Dage, hvor han, efter 
Vejrforholdene at dømme, havde 
ventet en god ~Fan~st. 

Da vi kun delvis kender Fiskenes 
Bevæggrunde til slet ikke at ville 
bide paa enkelte Dage, men kun 
har Formodninger at støtte os til, 
saa gælder det om at mærke os 
alle ae meteorologiske. klimatiske 
og hydrografiske Foreteelser, som 
taler til Gunst for disse vore For
modninger. 

Voldsomme og uventede Vejrfor
andringer virker altid forstemmende 
paa de fleste Fiskes Bidclyst, i 
Særdeleshed umiddelbart foran Om
slagets Indtræden. 

Noget forud fOl" en saadan X at ur
begivenhed gaar imidlertid mange 
Fiskearter - selv ret ømfindtlige 
- temmelig rask løs paa ~hld

varerne, idet de synes instillktmæssig 
at ville for~yne sig for den kom
mende Omvæltning. 

12-24 Timer før Vejrforandrin
gens Indtræden bider mange .l!'iske, 
trods endnu herskenue rolige V t'jr
og Vindforhold, enten slet ikke eller 
kun nølende paa den udkastede 
Madding; og faktisk har Sports-

fiskeren af denne Fiskens egenartige 
9ptræden kunnet forudsige total 
y ej rforalldring. 

De vinterlige Vejromslag, som 
har Tøvejr til Følge, virker for det 
meste ødelæggende paa Fiskebe
standen, idet de rusker op i de i 
sit Vinterleje hvilenue Fiske; det 
rask stigende kohle Snevand tvinger 
da Fisken til at forlade sine rolige 
Hvilesteder ; selvfølgelig er der 
uncler disse Forhold ikke Tale om 
at kunne fange Fisken med Krog i 
den kolde, rivende Strøm. 

Om Sommeren derimod, i Særde
leshed om Eftersommeren, ind virker 
langsomt, men uophørligt stigende 
Vand meget gunstig paa Fiskens 
Bidelyst, den nærmer da gerne 
Bredderne. 

Som før omtalt virker altid det 
hurtigstigende eller rask faldende 
Vand ugunstig paa Fisken; i Følel
sen af sin egen U sikk erhed under 
saadunll8 Forhold flygter den ju

stin ktmæssig til sikre Steder, idet 
den formelig synes at glemme at 
tage Næring til sig! 

.Mangen Gang bider paa en 
forholdsvis gunstig ikke 
en eneste Fisk paa Krogen; en 
saadan Foreteelse virker altid ned
stemmende paa Sportfiskerens Hu
mør; netop i Dag bayde han ellers 
med godt Haab begivet paa 
Fisketur. 

:\Iangen ell j1and tænker saa, at 
i Dag er der nu engang ingen Fisk 
at faa, og. dermed pakker han sine 
Sager fol' tidlig sammen. 

Den mindre let Forsagte fisker 
imidlertid taalmodig videre, helt 
indtil det indtl'ædende:\Iørke hindrer 
ham i at se sine egne Grejer. Og 
ofte ser man da, at netop disse 
sidste Øjeblikke kan bringe den 
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udholdende Fisker det Held, som 
han rorgæves har ventet paa Dagen 
lang. 

Saadanne Resultater i sidste øje
hlik forekommer saavel ved Fangst 
ar Rov- som Ikke-Rovfiskej her er 
nogle Eksempler derpaa. 

En Dag sidst i Oktober l\laaned 
for nogle Aar siden fiskede :2 :\læud 
rueel Ormemadding efter' Ikke-Rov
fiske. 

Vejret var ualmindelig smukt, 
næsten sommervarmt ; det lækreste 
Agn blev benyttet, og der blev 
efter alle Kunstens Regler i det! 
ualmindelig klare Shømvand; men 
ikke en Fisk bed paa hele Dagen 
igennem. 

Da Solen fodængst var gaaot ned 
blandt Bjergene, og Skumringeu 
sendte sine Skygger udover Elv og 
Dal bemærkede imidlertid de tro
fast Medende hyppige Sølvblink i 
det mt ganske mørke, men klart. 
gennemsigtige Vand. 

For sidste Gang satte de Madding 
paa og havde nu Nap paa Nap, saa 
de i Løbet af det Kvarters Tid 
det tog, inclenMørlret fuldstændig 
raldt paa, fangede et helt Dusin 
2~4 Pd.s Skaller (Leucisrus virgo). 

Efter de Erfaringer, vi har nu
tildags, lader dog denne Tildragelse 
sig let forklare. 

Pall. Grund af det ualmindelig 
gennemsigt.ige Vand, den kolde 
Morgen og den fuldstændig klare, 
næsten vindstille Dag holdt Fiskene 

Dagen igennem langt borte fra 
Bredden. Man maatte have benyttet 
de nu sall. forbedrede, næsten USYl1-

lige Bundkroge og sænket disse 
helt ned paa Bunden af det største 
Dyb for ved fuldt, Dagslys at kunne 
lokke Fisken frem af dens Skjul. 

For ikke ret længe siden havde 

jeg selv pall. samme ]\[aade Heldet 
med mig en Dag i Xovcmber l\laaned. 
randet val' ogsaa da llH'get lyst og 
klart, og jeg gjorde den Iagttagelse, 
at honimod Kl 4 Eftermiddag 
fulgte der ikke et Bid mere paa 
dybt Vand, Relv ikke helt nede paa 
Bunden. derimod lwd Fisken livligt 
nok hf'IJne ved Rlvebl'edden, h vor
hen den var tyet mod Aftentide. 

Sandarten har om Høsten Dage, 
paa hvilke den ikke rører, før 
ved indtrædende Skumring; til Gen
gæld kan man da i den knapt 111-
m a alto Tid ikke faa Maddingen 
hurtig nok paasat, saa rask el' den 
til at bide. 

Ofte finder man ogsaa, at der paa 
Steder, hvor Fisken ellers har bidt 
godt nok, kan være Tidt'r, hvor alle 
cn Sportsfiskers Anstrængeisel' er 
til ingen Nytte. Fiskene er da paa 
Grund af en Strømning i Vandet" 
som ikke tilt:tler dem eHel' en 
indtrædende Grundhed ~- simpelthen 
\'andret sill Vej. 

Hvor orte hænder det da ikke, 
at en }Iand i Cbekendtskab med 
dette alligevel fisker videre paa et 
saadant Sted og intet faaI'; naar, 
der, saa lider paa Aaret, hedder 
det: iaar bider det ikke mere. 

Ikke saa sjældent tror nu SpOl ts
manden, at der overhovedet 
mere er Bid at faa; lllen i Virkelig
heden har Fisken blot rjærnet, sig 
fra sine sædvanlige Standpladser 
ved Bredden og befinder sig nu 
dybt ude i Strømmen. 
(Fortsættes). Fra Fischerci ZeitUllg ycd 

A. J. H. 
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Blandede Meddelelser. 
~o-

Fiskeriudstillingen l Riga. 
Om denne Udstilling, der afholdes 
i Juli, og hvortil Danmark, Tyskland 
og Sverrig indbydes til at deltage, 
hal' vi allerede tidligere bragt ::Vled
deleIse. 

Da der imidlertid nu foreligger 
et mere udførligt Program, skal vi 
fremdrage Hovedpunkterne der. 

U dstilllngen omfatter følgende Af
delinger: 

l. Fiske og Dyr, der lever i Vandet, 
samt Vandplanter. Alt i Demon
strationsøjemed 

2. Fiskeavl i Fersk- og Saltvand. 
3. Redskaber og Fangstmaterialer 

for Fiske, andre Vanddyr og Plan- , 
ter, der lever i Fersk- og Salt
vand. 

4. Fiskeriprodukter, deres Tilvirk
ning og Opbevaring. 

5. Planer og OverslRg til Fiskeri
industrielle Anlæg. 

6. Sportsfiskeri i Flod og Hav. 
7. Aquarier og Besættelsen af saa

danne. 
8. Videnskabelige-industrielle Un

dersøgelser, videnskabelig-indu
striel og fiskeri-industriel Lite
ratur. 

9. Socialøkonomi. 
Fiskerens Liv samt Forholdsregler, 

der er trufne til Forbedring af 
hans Kaar. 

Det kejserlige russiske Finans
ministerium har bevilget Udstillere 
fra de førnævnte Lande toldfri Ind
og Udførsel af Udstillingsgenstande. 
Dog maa Udstillm'ne deponere Told
summen i Riga ved Indførslen; den 
bliver dem saa igen tilbagebetalt, 
hvis de ekspederer deres Udstillings-

genstande tilbage over Grænsen ' 
inden G l\!Jaaneders "Forløb. 

C" dstillingens Sekretær er: Dr. 
Guido Sclmeider (Zoologisches Ka
binett des Polytechnikums, Riga, 
Rusland), til hvem alle Henvendelser 
angaaende Udstillingen sker. 

'" 
Rotter i Damme og V and

løb. (Sluttet.) Allerede for flere 
Aar siden manglede jeg ved U d
fiskningen 'af mine smaa Damalllæg 
mange Karpe- og Forelsættefisk, 
og tiet var mig en Gaade, hvor 
mine Yndlinge var blevne af. Rotter 
saft jeg kun lidt til, heller ikke til 
de smaa VandnlUs. I Vinteren 1906 
blev en Munk hævet for mig af 
Frosten, saaledes at 230 Stkr. 
Forel-Moderfisk gik ud af Dammen. 
M~n for igen at fange disse i Af
løbsgraven, havde Jeg selv lavet 
mig forskellige smaa Traadvævs
ruser. Mt>n til min Forbavselse 
fangede jeg kun Vandrotter i dem. 
Stræknillgen er omtrent 250 m. 
lang. Da' jeg nu saa, med hvilke 
Høvere jeg havde at gøre, begyndte 
jeg paa Fangsten og havde godt 
Udbytte. I fem Uger fangede jeg 
60 Stkr, Rotter og 10 Stkr. smaa 
Vandmus, uden at anvende I .. okke
mad. Efter denne Tid har jeg til 
sent paa Efteraaret ugentlig fanget 
4 til 6 Stykker; hvor de kommer 
fra, begriber jeg ikke. I en lille 
2 Km. lang Hedebæk fangede jeg 
i Sommer over 100 Rotter, og det 
er intet Under, at Krebsene uddør 
der; og i Ischopanfloden fangede 
jeg paa en Strækning af l Km. 18 
Stkr. 

Til at udrydde disse Røvere ved 
at skyde dem eller ved Rottetyfns
baciller o. s. v. hører der megen 
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Lykke, men at fange Rotterne ved 
Ruser i Gravene, er den letteste, 
billigste og sikreste Fremgangs
maade. Hver Dambruger har 
Vandrotter, han har muligvis endnu 
ikke set dem; hvo der forsøger 
Fremgangsmaaden, vil næppe tro 
sine egne øjne, at der i hans An
læg forefindes saa mange af saa
danne lyssky Fyre, Dette Selskab 
opholder sig for det meste alene i 
Tilløbs- og Afløbsgravene, der gaar 
gennem Engen, og der lader de sig 
lettest fange, da de stadigt vandrer 
op og ned, ogsaa af og til af
læggende et Besøg i en Dam (men 
kun i kort Tid), men forsvinder 
igen i deres gamle Veje, som de 
kender g~nske nøje. ,Teg har stedse 
ladet mine Ruser ligge halvt skjulte 
og uforstyrrede i 3 til 4 Dage, der
~fter fandt jeg Hotte t' i dem. 

Vandrotterne har sædvanligt deres 
Veje eller Vandhuller 6 til 8 cm. 
under Vandspejlet i Damrandene, 
Til en Hovedvej hører 4 til 8 og 
endnu flere Huller, og alle disse 
Huller havde jeg besat med Ruser, 
og der var da ikke mere Tale om 
nogen Gennemgang. Kun maa man 

. være meget forsigtig ved Anbrin-
gelsen af Ruser ved Hullerne; thi 
ellers fanger man ald l'ig ; ·noget. 
Man maa fremfor alt, naar man 
under Grønsværet søger efter Huller, 
trække gamle Handsker paa, og 
disse maa først overstryges med 
Damdynd eller Jord. Rotter og 
Mus har som bekendt det fineste 
Lugteorgan, og naar de sporer 
noget mistænkeligt, kommer de ikke 
ud af de gamle Huller, men ved 
Siden af fra en helt ny Gang, som 
er nylavet. Jeg maa endnu be
mærke, at jeg lod en Rotte, som 
jeg havde fanget, blive 1 til 2 Dage 

i Uusen. Paa den ~faade fangede 
jeg til min Forbavselse for det 
meilte et Par; og d(l,t er derfor at 
anbefale at lade de fangne Rotter 
ligge nogle Dage i Ruserne, thi de 
opsøger, hinanden. Jeg har ofte 
fundet 4 til 6 Stkr. døde i en 
Ruse, som maa stilles under Vandet 
for at Uotterne ikke mere skal faa 
Luft. Ved et Tilfælde fandt jeg et 
af Røvernes Forraadskamre, i hvil
ket de allerede havde indbragt 
Foder for Vinteren. Rotterne bruger 
meget Foder. Man maa huske, at 
et Par, fire til fem Gange hver 
Gang opføder 3 til 6 Lnger, der 
igen meget snart formerer sig. Jeg 
har, for grundigt at blive overbevist, 
gjort mig den Llejlighed at uuder
søge Maven plla flere Hunrotter i 
Drægtighedsperioden, og jeg har 
fundet, at de i denne Tid havde 
mange Rødder og Græs og Fiske
kød i sig. For at bekæmpe dette 
skadelige Pak paa tør Bund, kan 
man ogsaa gaa frem paa følgende 
Maade: Man: lægger. 50 O}o Gift 
blandet med 25 % stødt Sukker og 
25 0/0 Brødkrummer paa et Træ
underlag i Gangene. Jeg har ogsaa' 
opnaaet godt Udbytte med dette 
simple og lidet kostbare Middel. 
Jeg har i sin Tid anvendt .dette 
Middel ved Landbrugsdrift, da jeg 
endnu ikke vidste, at .Markrotten 
og Vandrotten var en og samme 
Art, For Fiskeavlere og Da~brugere 
er det mest praktisk og billigst at 
anvende Ruser, da dette er et va
rigt Redskab, der kan holde ud en 
hel Levetid og længere. De kan 
stilles til enhver Tid, og ogsaa be
nyttes til Fangst af Krebs og Fisk, 
naar de stilles paa et Sted, hvor 
Vandet løber ind. Der kan sam
tidig fanges Fisk, Krebs, Vand-
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rotter og Mus. Begge sidste er 
altid døde. Saasnart en Rotte eller 
Mus er bleven fanget i Rusen, søger 
den straks opad paa Grund af 
Angsten, fordi den ikke mere kan 
aande, og efter )3 til 10 ~Iinuter er 
den død. Med 8 til 10 Ruser kan 
man frigøre sig for hele Selskabet. 
(Fischerei-Zeitung.) 

Crottendorf. Sachs. EI'zgebirge, 
Anton Thaut, Fischzilchterci. 

Ved P. N. 

Fiskemarked et. 
-0-

København (GI. Strand), 11.~18. Juni. 

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

40-65 Øre pr. Pd. 
75-100 
40-65 
25-35 

300-400 - pr. 100 St. 

Berlin, 18. Juni. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
-Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

Pf. pr. Pd. 

102--117-111-129 
99-91-100 

74-84-95-93 
81-86 

98-112-79-111 
111-106-110 

73-75-70 

58-97--69-88 

Ispakkede Fisk: 

Ørred fisk, slIlaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smna 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 

Pf. pl'. Pd. 

55-70-61 

90-149 

29-43 
35-83 

26 
85-99 

I Aal, mellemstore 
, . Aal, usorteret 
. Karper 
Brasen 

73-97-89 
40-83 

9-29 

Hamborg, 18 .. Tuni. 

Ispakkede Fisk. 
Pf. pr. Pd. 

Laks 118-141-135--146 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

125-123--140 
81--90--116 
87-90-91 

60-40 
71-66--44 

40 
14-16--23 

Annoncer. 
-0-

$OFØ 

,Qusl}oIdnings sRole. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eline.l<'lriksen. 

Nibe og Omegns Fiskeri
forening ønsker Tilbud paa 

Regnbueørred
yngel 

hurtigst muligt. 
P. F. V. 

N. Hjorth, 
Nibe. 

Karpeyngel, 
som ventelig fremkommer i Slut
ningen af Maj, leveres hele Som
meren. Pris 3 Kr. pr. 1000 Stk. 
som spæd. Stigende Priser- efter 
Størrelsen - for den tilvoksede 
Yngel. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 
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c!lB. {Sr6ecn' s I Portionsørred, 
Import af Fiskenet, I større Ørred, Gedder, Kar

per, Suder, Skaller, Aborrer -- Korsor~ 

leverer alle Fiskeredskaber j fuld 
monteret Stand, sem: Alle Slag;; Ru
ser og Vaad, Ketcher, Ørred garn, 
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, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

• Ternbanestation mod Kontant. 

cff{artin "'ie/sen, 
~Predøricia. 

!fJI//I'"'" Telefon Nr. 114. ~ 

Fiskeriet "A.alykk~" 
pr. Lunderskov 

.. Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Ojneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueol'red samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

købes og afhentes med Specialvogn 
paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o m a s c h k e. 
FischhandIung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18--~19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

øjneæg, Ynael og Sættefisk 
af ø r r e d; Sættefisk 

af Karper og Suder sand 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r s nærmest e 

Jern banestati on. 

Fiskeriet i Vamdrup . 
Telefon Nr. 26. 

~t@@i~,@i~~~~~~,~~ 
~ . Æ 
@ OprensnIng 5K 
ffi af )t Æ lJ( 

! Søer D:;;:~dIØb i 
Æ foregaar med . I 
JJr Ziemsens ~ I Bundskærer Æ 
W. fuldkomment, . JK 
~ let, hurtigt og billigt. "\i7 

~ Glimrende Vidnesbyrd fore-. ~ 
ffi ligger om de enestaaende. .~ i Resultater. . ~ 
~ H. C. Petersen & Co. ~ 

i Aarh~:'1~it:;::den8e·1 
~~~/~d~d~.a~.a~~M~ 
~~~~/:'~P~V'~~~ 
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Plads søges. 
~n teift t~iskemester søger Plads som Bestyrer ved et større Fersk

vandsfiskeri til 1ste November 1910. Vedkommende har været 6 Aar ved Faget. 
Nærmere ved Indlæggelse af Billet, mrkt. »Fiskeribestyrer« paa Bladets Kontor. 

0.X_X.~.x.~~Z...x~~~~~Z~x..~~.e;, 

~- c1o'!:v~~ F!~~tio~!:enJ ~ 
~ ~ 
~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, ,~ 
~ anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: ~ 1 Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~ 
~~ Store Basiner for levende "'"'isk. ~~ 
t1 Jernbaneforsendelser adresseres til: "'Uona. ~ 
~~~ TeIegr.-Adr.: I!'lscheitzen. Telefon: Amt l, Nr. 8101. Hambnr". ~ 

~~ 
"r-:l:'·r~rrr'x~·r~:ryy"%'·~rr'%'·YTT~ 

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

vandsfiskeriforening" . Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksem. 
plar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

....................................................... 191 

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

Postadresse :, ..... ", ........................................................................ .. 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. 
Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Kontor: Dr. Rolfmeyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Eoreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Ribe. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftintc. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler 0IC Ileddelelser 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 al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Ferskvandsfiskeribladef. 
Førskvandsflskøriforøningøns Mødløm~blad. 

Udgaar den l. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: .Dr. phil. Hojjineyer, 801'0. Telefon 2-1. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til el Medlem af 
Bestyrelsen. Anrskontingent 4; Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 14.·, ]5 • .Juli. . r 1910. 

Indllold: 
Fra Landbrugsministeriet. 
Om Samarbejde mellem Salt-og Fer'sk

vandsfiskere, lwor de har fælles Inter
esse, 

Statens Station for I<'ersk
vandsfiskeri. 

~feddelelse fra Redaktøren. 
Fiskeriberetning for Aaret 1909 fra 

Konsulatet i Stettin. 
Fangst at Karper. 
Naar bider Fisken bedst" 
Blandede Meddelelser. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Fra Landbrugsministeriet 
har Dansk }'erskvandsfiskeriforening 
modtaget følgende Skrivelse: 

Fra Udenrigsministeriet har man 
modtaget Meddelelse om, at Samme 
fra det herværende russiske Ge
sandtskab nu har modtaget officiel 
Meddelelse om, at den paatænkte 
Fiskeriudstillillg i Riga vil TI.llde 
Sted i Dagelle mellem den 6.-19. 
og 15.-28. Juli d. A. og den i For
bindelse med Udstillingen staaende 
Kongres mellem den 12.- 25. og 
den 15.- 28, samme l\faaned. 

Ved i Forbindelse med Skrivelse 
herfra af 8. f. M. at meddele For
eningen foranstaaende, og idet man 

hoslagt fremsender forskellige Ud
stillingen vedrørende Tryksager, 
skal man henstille til FOreIlingen 
at gøre de i Sagen interesserede 
Kredse bekendt med det fremkomne. 

P. M. V.: 
E. B. 

L. 1:-. Larsen. 

Om Samarbejde mellem 
S alt- og Ferskvandsfiskerne, 

hvor de har fælles Interesser. 
-0-

Hr. Redaktør! 
I "Ferskvandsfiskeribladet" for l. 

Juli (Nr. 13) har De været saa vel
villig efter "Dansk Fiskeritidende" 
at optage min Artikel om >ISam
arbejde mellem Salt- og Ferskvands
fiskerne". Maa jeg faa Lov til i 
Deres Blad endnu at faa optaget 
et Par Ord om en Begivenhed, som 
jeg synes netop klart viser, hvor 
uheldigt det er, at der ikke finder 
noget Samarbejde Sted mellem de 
to Fiskeriforeningers Styrelser. 

Efter at jeg havde skrevet min 
Artikel til "Dansk Fiskeritidende" 
meddelte "Ferskvandsfiskeribladet " 
efter fornævnte Blad følgende: 
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Statens Station for Ferskvandsfiskeri. 
Opmærksomheden henledes paa, at Spørgsll1Ital vedrørende Fersk

vandsfiskeriets biologiske Side (f. Eks. Bestemmelser af Fiskearter eller 
af andre Vanddyr og af Vandplanter, Oplysninger om deres Levevis, 
Midler til deres Ødelæggelse eller til at fremme deres Udvikling, Foder
stoffers Brugbarhed, Vandets Iltholdighed 08V.) og ganske særlig ved
rørende Fiskesygdomme kan rettes til Stationen, ligesom denne efter Evne 
ogsaa vil besvare Spørgsmaal vedrørende Ferskvandsfi"keriet" rent tekniske 
og økonomiske Side (Damalllæg, Gødning, Jndl'l:tning af Klækkehuse osv., 
fordelagtigste Fiskearter, Foderpriser og lign.). 

Ønske~ Stationens Undersøgelse af syge Fisk, maa følgende iagttages: 

1. Fiskene (helst mindst [)) indsen
des for Afsenderens Regning. 

der ikke er i Forbindelse med 
hverandre; 

De maa forsendes levende. Der- - d) 
som dette er umuligt, maa de 
forsendes pakkede i Is, men 
noget sikkert Udfald af Under
søgelsen kan da ikke ventes. 

om der det paagældende Sted 
haves forskellige Fiskearter, og 
om kun en enkelt Art eller om 
flere Arter angribes, og i saa 
Fald hvilke; 

3. Samtidig med Forsendelsen (eller 
før) maa der gives en skriftlig 
Redegørelse for de nærmere Om
stændigheder vedrørende Syg
dommens Opstaaen, Omfang m. 
m. Oftest vil det være ønske-
ligt at faa følgende oplyst: 

a) om Fiskene er fra naturlige Vande 
(So, All.) eller fra kunstige Dam
me og i sall. Fald Dammenes 
Størrelse, Dybde, Bund-, Strøm
og Besætningsforhold ; 

b) hvornaar Sygdommen begyndte 
at vise sig; 

c) om kun enkelte Fisk er augrebne, 
eller om Sygdommen el' alminde
lig blandt dem og har en større 
Udbredelse, om den f. Eks. op
træder i flere forskeHige Damme, 

e) hvordan Sygdommen særlig ytrer 
sig, om Fisken er dvask eller 
tværtimod meget urolig, om der 
er noget paafaldende i dens 
Maade at bevæge sig pall., om 
den har mistet Ædelysten, om 
dens Udseende er usædvanligt, 
om der har vist sig Dødelighed 
blandt de angrebne Fisk; 

f) om Fiskene er fodrede og i saa 
Fald, hvilken Slags Foder der 
er anvendt, og hvorledes det har 
været behandlet (kogt, raa, fros
sen); 

g) Indsenderens nøjagtige PostadI'. 
og endvidere, om Emballagen 
ønskes tilbage, i hvilket Fald 
den returneres paa Stationens 
Regning. 

N aar Undersøgelsen er afsluttet, gives der Indsenderen skriftlig Med
delelse om dens Resultater osv. Uvedkommende vil ikke faa at vide, 
hvorfra de indsendte Fisk stammer. 

Alt Stationens Arbejde sker uden Udgift fol' dem, der søger dens 
Assistance; kun hvis Rejser udkræves, bliver Befordringsudgift og 8 Kr. 
i Dagpenge at betale. 

Forsendelser til Undersøgelser adresseres: Ferskvandsfiskeristationen, 
• Landbohøjskolen, København, hvorimod Breve, Telegrammer o. lign. bedst 

sendes direkte til Magister C. V. Otterstrøm, Vodroffsvej 55, København (Tele-
fo:p; Nora 619 y). Ohr. Løfting. 
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"Efter forudgaaende Forhan dli n g 
med deri intercsse1'ede Parter, dels 
paa svensk, dels paa dansk Side, 
arrangerede D. F. F.s "Udvalg mod 
Forurening af Fiskevande" i den 
forløbne Uge en Udflugt til Kjef
tinge Sukkcrfabrik i Skaane, for at 
der kunde blive givet Repræsententer 
saavel for vort Fiskeri* som for "De 
danske Sukkerfabriker" og for Sund
hedsvæsenet Lejlighed ti. l at gøre 
sig bekendt med de i Sverrig trufne 
Foranstaltninger til Forebyggelse 
af Vands Forurening ved industriel 
Drift". Derefter nævnes de for
skellige Repræsentanter; men blandt 
Repræsentanterne for vod Fiskeri 
vil man forgæves søge efter Re
præsentanter for vort Ferskvands
fiskeri. Det ser jo ud, som om 
Ferskvandsfiskerne ikJ\e hører med 
til de interesserede Parter. 

Saltvandsfiskerne val' bl a. repræ
senterede at D. F. F.s Præsident, 
~llldvidere af Fiskeriinspektør Mm'
tensen, Mag. Bøving-Pete1'sen (Re
daktør af Dansk Fiskeritidende) og 
desuden af Hepl'æsentanter 101' prak
tisk Fiskeri. Havde det ikke 
været naturligst og rigtigst, at 
Ferskvandsfiskeriet ved denne Lej
lighed havde været repræSeIlteret 
af Ferskvalttlsfiskeriforeningens For
mand, af Ferskvandsfiskeriinspek
tøren, af Ferskvandsfiskeribladet!:! 
Redaktør samt af et Par Repræsen
tanter for praktisk Fiskeri? Her 
er netop et Omraade, hvo~' Salt
og Ferskvandsfiskerne har fælles 
Interesse, og hvor de derfor ogsaa 
gennem deres Hepræsentanter burde 
optræde i Fællesskab. Det er nem
lig baade Salt- og Ferskvandsfiske
riet, som Vands Forurening ved 

*) t'dhævet af mig. 

industriel Drift skader. Og vil en 
fælles Optræden fra begge Forenin
gers Styrelser ikke ogsaa her, som 
paa andre Punkter, være Illc:>t for
maalstjenligt? 

Jeg vil med disse Bemærkninger 
pall. ingen Maade rette nogen Be 
brejdelser mod D. F F.s "Udvalg 
mod Forurening af Fiskevande" . 
,Teg har derimod villet paapege, at 
Ferskvanrlsfiskerne ved denne Lej
lighed ikke vllr repræsenterede, 
net,op fordi vi savner Samarbejde 
mellem dp to Fiskeriforeningers 
Styrelser. 

Enhver vil indrømme, at det tager 
sig mIClerligt ud, at fOrt Fersk
vandsfiskeri ikke er repræsenteret. 
Det er dog ved de ferske Vande, 
vi fiuder de industrielle Anlæg, og 
ikke i Fjorde og Have. 

P. Nissen. 

* 
Redaktionen er fuldt ud enig med 

den ærede Indsender i, at et fastere 
og intimere Samarbejde mellem de 
to Institutioner, Dansk Fiskerifor
ening og Ferskvandstiskeriforeningen, 
el' af den aller største Betydning fol' 
Ordningen og Heguleringen af mang
foldige vigtige Fiskeriforhold. 

U den et saadant Samarbejde vil 
man næppe naa noget nævnevær
digt Resultat, hvor Spørgsmaalet 
berører de fælles Interesser, og vi 
henstiller derfor til vor "store Bror", 

,Dansk Fiskeriforening, at den i 
saadanne Tilfælde erindrer det gamle 
Ord: Foragte skal man ej de Smaa 
osv. Red. 
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I den sidste Uge af indevæ
rende Maaned rejser dette Blads 
Redaktør med Stipendium fra 
Lan dbrugsministeriet til Riga for 
at besøge den derværende Fi
skeriudstilling og deltage i en 
Fiskerikongres. 

"Ferskvandsfiskeribladet" vil 
dog udkomme som sædvanlig 
den lste August, og Bladets Kon
tor vil være aabent for ind
sendte Artikler, Annoncer og 
lignende, medens rene Fag
spørgsmaal bedes stillede i Bero 
til efter min Hjemkomst. 

Red. 

Fiskeriberetning 
for 

Aaret 1909 fra Konsulatet i Stettin. 
(Indsendt af Vicekonsul Høstmul'k, 

dateret 16. April 1910,'. 
(Efter 'Medd. fra Udenrigsm.) 

Laks. 
LaksefaIlgsten var ved Pommerns 

Kyster god, hvilket turde tilskrives 
Udsættelsen af Lakseyngel i flere 
Floder, foranståltet al den pommer
ske Fiskeriforening. Ligeledes var 
Fangsten af Laksørred meget god. 

Den pommerske Fiskeriforening 
har i Foraaret 190H ladet udsætte 
350,000 Stkr. Lakseyngel, fordelt 
paa samtlige pommerske Flodmun
dinger. 

Som i tidligere Aar deltog ogsaa 
j 1909 en Del svenske Fiskere i 
Laksefangsten ved de pommerske 
Kyster fra Rygen til Hela. De 
svenske Fiskere har den Fordel 

fremfor de tyske Laksefiskere, at 
deres Kuttere fol' den største Del 
er udrustet med Motorer. 

AaJ. 
En fremragende Plads i de pom

merske Kyst- og Flodfiskerier ind
tager Aalefangsten, som i 1909 var 
særdeles god. Særlig har Fangsten 
af Blankaal ved Ryg~n taget et 
betydeligt Opsving. 

Som i det øvrige Tyskland har 
man ogsaa i Pommern særlig be
stræbt. paa at hæve Aalebe
standen ved alle mulige Midler. 
Den pommerske ]'iskeriforening 
anskaffede i dette Øjemed 72,000 
Stkr. engelsk og 205,000 Stkr. tysk 
Aaleyngel til Udsættelse i Indsøerne. 
Dertil kommer A11skaffelsen af be
tydelige Mængder Aaleyngel fra 
privat Side. 

Ferskvandsfiskeriet. 
Ogsaa paa Ferskvandsfiskeriets 

Omraade gøres der store Bestræbel
ser ror at opnaa bedre Resultater; 
og Yngel af alle Laksesorter, Karper, 
Aal øg Krebs udsættes i store 
jlængder. 

t'oreller. 
Handelen med Foreller er i Stettin 

temmelig ringe, og de Foreller, Horn 
forhandles her, er til Dels dHl1ske 
Foreller, der importeres af tyske 
Opkøbere i Berlin og forsendes der
fra til det øvrige Indland. Impor
tørerne roser stærkt de danske Forel
lers gode Kvalitet og de danske 
Myndigheders Imødekommenhed. 
Da de tyske Opdrættere af Foreller 
ikke paa langt nær kan dække den 
stærke Efterspørgsel, finder de dan
ske Foreller en vedblivende og varig 
Afsætning i rl'yskland. 

De tyske Opdrættere agiterer 
imidlertid for Told paa Foreller, 
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der dog eventuelt ikke kan bl i vp 

indført før 1917. 
Ligeledes i tyske Fiskeri-

kredse for en almindelig Fisketold, 
særlig Told pan fersk Salhand"fisk, 
paa ferske Sild, der er let bestrøede 
llled Salt, "amt on Forhøjelse af 
Tolden paa salt Sild .. 

. Det kan dog med Sikkerhed an
tages, at "elv yed Udløbet af de 
paagældonde Handelskonhakier vil 
Oll Fisketold ikke blive gennemført, 
da en saadan i høj Grad vilde for
dyre Forbruget af Saltnllldsfisk og 
derved lægge en stor Hindring i 
Vejen for Udbredelsen af et Ernæ
rillgsllliddel, der, særlig hvad SCl It 
Sild angaar, hovedsagelig forbruges 
af de mindre bemidlede Klasser. 

Handelen me(l FerskvaIldsii~k val' 
forøvrigt i Hl09 ikke særlig betyde
lig paa Grund af dpn dam'lige 
Fangst. 

l Handelen med 

Kan'per 

er der i Pommern og i Tyskland i 
det hele foregaaet en Forandring, 
idet en Del tyske Karpeopdrættere 
bar' slaaet sig Ralmnen og forpligtet 
sig til at levere ea. 30,000 Gtr. 
aarlig 1,11 en Pris af 1\1. 58-60 pr. 
Ctr. til et Firma'i Berlin. 

KI'ebs. 

Den pOlllmerske Krehsehandel var 
i det rorløbne Aar ikke saa livlig 
som tidligere. da en stor Del af 
den svenske 'rilførsel ud~ble v paa 
GrUlld af den i l\Hilaren og Hj~il

maren optraadte Krebsepest. 
Krebsepesten er i Pommern og 

i det. ø\lrige Tyskland i stærk Af
tagen.Man er i Pommern ivrig 
bestræht paa at hæve Krehsebe
standen yed Udsættelser ar 

unge Krebs og ved kunstig Op
drætning. 

Efter Fiskeribladet )JGrenc!H<. 

Fangst af Karper. 
Af Joh. Sc!zwarz, AJteuHll . 

-()---

Der er vist næppe en Fiskeart, 
del' er saa vanskelig at, fange Rom 
net,op Karpen: sammes !',lllgst stillel' 
Fordringer til Fisken;ll som næppe 
nogen anden Fisk. I Damme, som 
kan tørlægges, er det jo en let Sag 
at faa Kal'perne lldfiskede; i Damme, 
der ikke eller k \lll til Del8 kan tør

er det allel'ede vanskeligere 
at udfiske Karperne, hvad (h mange 
Klagel' fra Besidderne af saadanne 
DaUll11e og Søer beviser. N aar det 
nu allerede er saa vanskeligt at faa 
fat i Karpl~rne i en Dam, h,-01' 

maa det da ikke være 
Karperne i store og dybe 

Søer, hvor denne Fisk har endnu 
lettere ved at undvige. Karpen 
er, som he kendt., en af de mest 
forslagne Fisk, derfor maa Fiskeren 
gaa endnu snedigere til Værks. 
Fangsten af samme er interessant, 
lUen den virker ophidsende og 
trættende, da l{arpen ofte maa 
eftel'Htræbes med Opbud af alle 
Kræfter, for at maIl ikke skal kOIlllne 
tomhændet hjem. 

l Bøer saavel som i Damme, der 
ikke kan tømmes, falder Hoved
fangsten ar denne Fisk i Lege
maanederne Juni og Juli. Kl,l11 i 
Legetidt'n er den bedst at faa fat 
i, da Karpen, som bekendt, ti] Lege
plads opsøger den grundede, med 
Rør og Plantevækst beyoksede Bred. 

Naar Legetide11 nærmer sig, træk
ker Karperne sammen rra ell støtTe 
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Del af Søen til Skrænten, i Nær
heden af den endnu ikke helt nøje 
bestemte Legeplads. Dog tør Fiske
ren ikke tænke paa Fangst paa 
dette Sted. Saasnart Fiskeflokken 
mærker nogen som helst Fare, for
svinder den i Dybet. Fiskeren ved 
rigtig godt, at denne Karpeflok ved 
Bredden ikke vil forstyrres, og han 
har nu at rette sin Hovedopmærk
somhed paa en helt anden Omstæn
dighed. Karpeflokken ved Skrænten 
sender nemlig en eller tiere Dage, 
før Le'gen foregaar, enkelte Karper 
til Bredden for at udsøge det Sted, 
der egner sig bedst til Legested. 
At iagttage disse enkelte Fisk er nu 
Fiskerens Hovedopgave;' men han 
maa passe paa, at han ikke bliver 
set af Fisken; og han kan allerede 
da bestemme Legestedet og træffe 
sine Forberedelser til at overraske 
K arperne under Legen. 

Vender de udsendte Karper igen 
tilbage til Flokken ved Skrænten, 
saa venter Flokken kun til den N at, 
der egner sig til Leg, for derefter 
at begive sig til Legestedet. Paa 
en raa, kølig Nat. vil Karperne 
aldrig indfinde sig paa Legepladsen, 
det maa være en rigtig lummervarm 
Nat. Legen begynder straks, efter 
at Karperne er ankomne paa Lege
pladsen, og det gaal' helt larmende 
til, da Fiskene under Legen kaster 
Vandet i Vejret. "Karpen slaar", 
hedder det paa Fiskerlatin. Selve 
Legestedet strækker sig omtrent 15 
tli 20 m. langs Bredden, og det 
sker ofte, at der paa dette Sted er 
forsamlet flere Centner Karper. 

Men nu sker det ofte, at man 
ikke bemærker Karpeflokken ved 
Skrænten. Det gælder da om at 
passe paa; d. v. s" i de Nætter, da 
man tror, at Karperne kunne lege, 

begiver man sig hen i Nærheden af 
den formodede Legeplaus og lytter 
efter Karpernes ,.Slag". I Nattens 
Stilhed mærkes Larmen i lang Af
stand. Man maa naturligvis ofre 
flere Nætter paa hinanden, indtil 
det lykkes at faa øje paa Karperne; 
en Nat maa' de jo komme. 

Til Fangst betjener man sig' af 
en ikke aItfor stor Baad med to 
Mands Betjening, hvoraf den ene 
Hjælper maa være en kraftig Baad
fører. Baaden er udrustet med en 
Ketser og temmelig store Fiskebe
holdere, da der ofte indfanges flere 
Centner Karper. Til Karpernes 
"Indespærring" bruger man sæd
vanligt Sætte garn af 40 til 50 m. 
Længde, 1,20 m. til 1,40 m. Højde 
og med en Maskevidde paa 70 mm. 
Til Garnet bruges sædvanligt Hampe
garn Nr. 14/2_ eller 16/2-dobbeIt. 

Saaledes udrustet gæ1dcr det nu 
om at afvente Dagen; thi at an
bringe Garnene Ol~ Natten er paa 
Grund af Rørbevoksningen ikke gt)dt 
muligt; at Nettet kommer til at 
ligge paa Bunden er nemlig en 
Hovedbetingelse, da Karperne ellers 
undviger neden under. Saasnart 
det nu er lyst nok, bliver Legestedet, 
paa hvilket Karperne tumler ':'lig, 
omringet med Sættegarn, og ~et 

med to, eller hvad enclnu er bedre, 
med tre Hækker Net. Denne mang
foldiggjorte Indespærring er' alle
rede af den Grund nødvendig, fordi 
der ved den første Tilskyndelse 
kommer. saa mange Karper i den 
forreste Netrække, at Nettet snoes 
sammen, hvilket bevirker en Gen
nemgang af de øvrige Karper; disse 
kan da fanges i det andet eller tredje 
Net. Denne Omsætning med Net 
maa saa vidt muligt ske uden Støj, . 
for at Karperne ikke skal mærke 
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Uraad. Endvidere er at iagttage, 
at Netenderne maa slutte til Land 
saa nært som muligt, og at Nettet 
bliver udsat rigtig løst og ikke 
stramt. 

Er alt dette nu lykkedes, uden at 
man t'r bleven bemærket af Kar
,perne, saa paafølger den første 
Driven i Net, idet man jager i 
Midten af Flokktn, hvad for det 
meste er tilstrækkeligt for at faa 
temmelig mange Karper i Nettet. 
Disse bliver nu hævet op i Baaden, 
og Fiskene bliver befriede fra Nettet 
ved Hjælp af Ketseren, og Nettet 
bliver derefter igen forsigtigt udsat 
paa samme Sted. Denne første 
Fangst giver de fleste Fisk, medens 
de efterfølgende altid giver færre. 
Den anden Driven i Net maa alle
rede nu ske med større Støj, fordi 
de fleste Karper allerede v6d, hvor 
Nettet staar. Ogsaa ved denne 
"Plusning" fanges der temmelig 
mange Karper, For det meste er 
det efter tredie eller fjerde Plusning 
Slut med ~langstell, endskønt der 
er mange Karper tilbage. Disse 
Karper ved nu, hvor Nettet befinder 
sig, gaar lige hen til det, men vender 
derefter straks om igen. 

Før'st efter tredie og fjerde Plus
ning viser Karperne deres fulde 
Snuhed ; de ser, at en L'ndvigning 
nu ikke mere godt er mulig; derfor 
skjuler nu de erfarne, snu Fisk 
sig i Rørvæksten eller nedgraver sig 
delvis i Dyndet og forholder sig 
fuldkomment rolige. Hele Lege
pladsen er som uddød. Fiskeren 
kan selv med sin Baad sejle over 
den; der rører sig ingen mer; den 
vil netop narre sin Forfølger. :Med 
at forholde sig rolige har Fiskene 
til Hensigt at hidføre Fiskerens 
Bortgang, for derefter at springe 

over Nettet og undfly i Dybet. Nu 
kan man ikke gøre bedre end at 
fjerne sig noget fra Legestedet og 
i nogen Tid lade Karperne i Ro. 
Først efter en rum Tid vil en Plus
ning endnu give nogle Karper; dog 
mange lader sig ikke mere narre; 
og Fiskeren lader nu Fiskene i Ro, 
da han dog ingen flere faar. At 
lade de tilbageværende Karper være 
vedblivende indesluttede med Net, 
vilde kun nytte lidt, da disse, saa
fremt Luften er ren, undviger over 
Nettet. 

Den beskrevne F'angstmaade er i 
større ~r næsten den eneste,' som 
giver et temmelig godt Udbytte; og 
naar Fiskeren har det L'held at 
overse den paagældende Legen at, 
saa kan det passere for ham, at han 
det hele Aar ig.ennem ikke mere 
faar Karper. 
(Fortsættes). Oversat af P. Ni.isen. 

N aar bider Fisken bedst? 
--0-

(Fortsat). 

Huehen (en stor Laksefisk, der 
hovedsagelig lever i Donaufloden) 
har Dage, paa hvilken den kun løber 
efter Lokkemaden, uden saa meget 
som rører ved den - det være nu 
levende eller død Madding. Dette 
forekommer hyppigst i Oktober, naar 
Vejret træffer til at være varmt 
og klart og Vandet ligesaa. Hvid
skallerne boltrer sig da i talrige 
Skarer i Vandets Overflade - og i 
Følge med dem er alle de andre 
SmaaJisk, der i Stimevis opholder 
sig i de øvre Vandlag. 

Den mætte Ruchen lAger saa at 
sige kun med sit sener~ Bytte og 
øver sig i at forfølge det. 
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Der ~ives Tider, hvo!' J)oIlanhlldlen 
i køligt V nj r !lPfinder sig oppe i 
Jet øvre Vandlag og nær ved Bred
derne; den gaal' da graadigt plla 
al :\Jad(ling. 

Dette 'rilfælde indtræffer. naaI' 
'l'ol1l11tratnrforal11lringen har llwd

ført Tøvejr i de bayerske IIøjLmde, 
og dpI] bayerske Donau som Følge 

demf er steget, medens den ostel'
I'igske DOllaus Alpetil1øh flyder ly" 
og grøn ud i DOnRaflo(len. 

Denne stiger nu vednuende. men 

J allgsolllL og Vandet antager t'll 
lerguJ Farve; derfor Ol' det ikke 
fuldstælHlig grumset, mee sigtbart 
pall :30--40 em.s Dybde. 

I ;,aadant Faltl kan lll:lll sikkert, 
antage, at IkkerovfiskelH' staal' gaB

skp næl' ved Bredden, og hvis Hu
ehen ikke vil hli,e ~at paa smal 
Kost ude paa Dyhet. er dell sim
pelthen 1I0(h til at føj ge med i1ll1 
til Bredderne, saulueget mere som 
randets svage Forplulllring' letter 
elen Jllgten. 

Det. hændte mig engang, at en 
Skipper underrette<le mig (1m. hvor 
del' st.od en 1 li Pllnds Huehen. 
randet var klart og gellllem5igtigt, 
og begav wig til d(,t opgivne 

Sted, hvor jeg ogsaa ganske rigtig 
fangede 2 Hlic}lPll pn a :? forsk<'llige 
Dage. 

Imidlertid stemte dell angIvne 

ikke for nogen af Fiskenes 
Vedkommenrle; de var ikke stort 

storre end St .. Jacobslaks. 
Jeg tænkte mig nu, at Skipperen 

havde sej fp,il; indfandt mig imid
lertid fol' tredie ('}ang pau det op
,givne Sted, denne Gang den 
Hensigt at fiske helt til det blev 

mørkt. 
Solskivell berørte allerede Fjel

det,,, Ra.nd, det hlændende Genskin 

forsvalldt fra Vandets Overflade og 
lori en faa hed re Indblik i Yandets 
Dybder. Dette Øjeblik syntes mig 
SOlIl "ka bt til den Bt a teli ge Fisks 
Audienstime, om den da overhovedet 
befandt sig der, hvor Skipperen 
mente at have set den. 

fæstede n u en spillevende 
Donauløje til min Snøre, kastede 
([Pil langt ud i de forbi ilende Bølger, 
ledede dl.'ll over Strøm hvirvlerne 
hen til Bredden, nu opover langs 
denne mod Strømmpll. idet jeg nøj

Løjens SVøll1l11e-
maade. Ciamke . ~ Der kom Hr. 

lIuehen sejlende i flot Tempo 
6n }[eter fra :\Ianlet gjorde den et 
hastigt Cdfald iJftel' Løjen - og 
fon,nUldt fluks Illed den. 

Et herligt Øjeblik i Sandhed! Nu 
begyndte min med Fisken, og 
det dæmrede allerede, da Kæmpen 
efter ell smuk :Modstand Ina over
vunden paa JJalld. Nøjagtig 16 Pd. 
udviste dens elen gamle 

Skippers øvede øje havde set rigtig 
nok! 

En ~tol'lllfuld N ovemhereftermid
dag opgav efter forgæves at 
have meddet efter Gedde alle yder
ligere Forsøg og endnu inden 
l\Iørkets Ft'embrud at kOlllme ud af 

Cnderskoven ved Elvebredden. 
Imidlertid gør mig det til 

neg'el aldrig at pakke Fiske
grejel'llP ill(1. fol' alt Vand er nde 

af Syne. Medem; jeg nu lang" 
med Elvehreddel1, havde øjnene 

med mig og opdagede ogsaa, hvad 
jeg ;:,øgte, nemlig et Sted, hvor et 
eller andet ragede op fra Bunden 
aE Vandet, saa der dannedes en 
stærk Strømhvirvel. Her maatte 
trods Storm og Skumring Snøren 
ud i for sidste Gang og ganske 
rigtig! . 
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Et Øjeblik efter strammedes 
Snoren heftig, idet en stor, stærk 
Huehen fo'r af Sted med den midt 
ind i den stærke Strøm; den faldt 
som et Offer for min heldige Ind
skydelse. 

II vem har ikke paa klare, sol
varme Høstdage iagttaget den sta
dige Vandren af 8maafisk indA ved 
Bredderne af Elv og Sø, hvor Vandet 
nu er klart og lyst. 

R vidskallerne kommer enkeltvis 
eller i Smaasværrne helt op i Van d
fladen; lidt dybere under Vanchpejlet ; 
følger Døbelen og andre Rvidfiske
arter; snart hæver de sig, snart 
styrter de sig' som i mUll~er Lf'g 
ned mod Bunden igen; dette kan 
ofte shLa paa i timevis. 

Det el' da ret forstaaeligt, at 
Rovf1ske1l8 holder sig mere reser
veret Dagen igennem for saa 
Skumringen eller ved lVIaaneskin at 
begynde sin Jagt. 

Naar nu Luften bliver koldere, 
Vejret ustadigere og Vandet køligere, 
forsvill der Smaafiskene fra df)res 
Sommerpladser for i store Skarer 
at søge ud paa dybt Vand, hvor 
de lettere kan finde Skjul og Smut
huller at gemme sig i for de for
følgend8 Rovfiske. 

Paa denne Tid viser Gedden sig 
fra sin lJlest rovbegærlige Side: 
Salldarten er ogsaa flink og rap til 
at nappe sit Bytte, medens Ruchen 
taalmodig staar paa Vagt og ikke 
let lnder en eneste Smaafisk passere 
uantastet forbi. 

Nu bider de større Rovfisk lettere 
pa:l; de er jo vant til betydelige 
Kvanta Næring, der dog ikke altid 
er parat til at flyve dem lige ind i 
Munden - korl sagt, Rovfiskene 
maa nu se sig vel om for at skaffe 
sig den daglige Næring. 

Dog har vi ogsaa paa denne Tid 
Dage, paa hvilke de nævnte Rovfisk 
bider mindre livligt, sogar slet ikke. 
I Særdeleshed er Sandarten me6et 
ømfindtlig i den Henseende. 

Gedden bider daarlig ved storm
fuldt, koldt Vejr med stærk Bølge
gang; saa snart Stormen gi vel' sig 
og Bølgeslaget dæmpes, bliver den 
straks begærligere. 

Aborren bider paa allerede tidlig 
om Foraaret, straks Isen gaar op, 
dog synes dens bedste Bidetid at 
være en kølig April Især naar 
nordvestlige, kolde Vinde med 
Haglbyger er fremherskende. 

Maj, JUlli og Juli gælder for 
daarlige Bidemaaneder f..>r Aborren 
i grunde Vande og Søer; dog kan 
Skumringstimerne paa varme Juli
dage bringe hyppige Nap. 

I eu smal Skibskanal, som var 
nedlagt for al Trafik, havde Rør og 
Siv faaet saadan Overhaand, at 
Passagen blev fuldstændig spærret. 
Her havde saa Aborren slaaet sig 
ned, og paa kolde, blæsende Dage 
om Vaaren samt paa kølige Som
meraftener bed den storartet paa 
Elritser. 

Om Efteraaret derimod var der 
intet at gøre, skønt Aborren ikke 
kunde være udvandret igen. 

Denne gaadefulde Ophøren med 
ethvert Bid kunde absolut ikke for
klares; ethvert muligt Aborreagn 
blev prøvet, det ene efter det all det, 
men alt forgæves. 

Selv i gamle Dage, da de frie 
Vande var opfyldte af en rig Fiske
bestand, knnde man paa daarlige 
Bidedage vanskelig fange en eneste 
Fisk, medens Fiskeren paa gode 
Dage kunde hale sit Bytte ind, 
lige saa hurtig han fik Snøren ud, 
saadan strømmede Fiskene sammen 
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0111 uell lldkastqde Lokkelllad. Og 
endnu rigere vilde en SportRmands 
lTdbyUe været dengang, om· de 
gamle blot havde haft Hedskaber, 
oer Rtod paa Højde med :';nt.ideIlR. 

A. J. H. 

Blandcde~'[eddelelser·. 
-0--

Skuudinftvisli: .'iskeriud
stilli~lg. (ter skal afholdeR i Kø
bCfJllavll i l'1omlllcren IDl:!, har som 
tidligere meddelt i Bladet valgt sin 
Bestyrelse. Denne har nu suppleret 
sig Illed FOl'maIHlen for Ferskvands
ti;;keriforeningen, Bryggeriejer, cand. 
polyt. Bie og Hedal,tøren af Fersk· 
vandiStiskeribladet Ik phil. Hafr 
il!I'!/IT, Sorø. 

ne danske Søer. Der findes 
Danmark 61 Søer. der maaler 

over 100 Td. Ld., samt !J inddæm
medt, l<'jonle eller Vige. Af Søerne 
over 100 T'd. Lå. ligger Hl paa 
Sj ælhl.lld , 5 (fol'lId('ll Botø :';01') paLi 

Lolland-Falster og :36 i Jylland, 
hvor ogsaa 8 af de !) imlc1æmmede 
Fjorde Paa Fyn kun 
en Sø· over 100 Td. Ld .. paa Born
holm ingen. 

}\jlgende Søer manjer over 1000 
Td. Lu. hver: Arre Sø ('Ii.W6 Td. 
Le1.), Esrom Sø CJI3~), ~los Sø 
(SOlil), Tis Sø (2409), l\Iaribo Sø 
(17(;2), Fil Sø (1640), Tjustl'up Sø 
(1:.100), .Tul Sø (L016). 

Derefter har 12 Søer en Størrelse 
af mellem 500~IOOO Td. Ld., 38 
Søer maaler mellem 10-500 Td. Ld. 

(Næstved Tidende). 

.Fiskelnarkedet. 
--0-

Køhenhavn (;1. Strand). 26. JlIni-2. Jnli. 

Ani 40-70 Øre pr. Pd. 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

io-l·HI 
40---65 
25-35 
BOO-~OO - pI'. 100 St. 

n er li Il, 2 .• Iuli. 

(OmcieJ Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, snwa 
Suder, store 
Suder, mellemslore 
Brasen, slore 
Brasen, Sllma 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
KanH!ser 

Pr. pr. Pd. 

108--124--126-133 
94·98-115 

140-131 
93-103-130 

102-107-110 

120-132-133 
101-115-105 

75-79 
110--112 

71-77-90 

Berlin, 9, Juli. 

Ispakkede Fisk: 

Ørredlisk, smaa 
Hayørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
AholTe 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AtlI, store 
Aal, IllCllemstore 
AnI, llsorteret 
Karper 
Brasen 

pr. pl'. Pd. 

82-78 
101-100 

125-118--129 
84-70-89 
56-38-50 

60-70 
81-87 

128-114-121 
lJ8-121 

119-56-87 

20-23 

I S Il a k k e d e F i s k. 

Laks 
Laksorred, store 
Laksørred, smaa 
AnI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

1'1: pr. Pd. 

150-120-155 
131-150--154 
100-124-102 

95-9lJ-5B-84 
50--41-46-86 
67-76-82--84 

34-47 
30-35-31-29 
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•• IHDlJIINI~ •••• I. øjneæg. Yngel og Sættefisk 

31verler 
i 3Yledlems6Iadet! 

Prisen for Annoncer er: 

l Gang 15 Øre pr. l-sp. Petittinje, 
3 12 
6 10 

12 8 - -
fJ4 5--

Annoncer. 
-0-

..sOF0 

"usl}oIdningssRole. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eliue Eriksen. 

Dansk 
Fiske~Forsyning 

(ved P. Adamsen et' 00.) 
,København, Kristiansa;.4, 

udbeder sig Tilbud paa 

prima Ferskvandsfisk, Krebsete, 
Telegram-Adr.: »)Harengorum«. 

Telefon: 7293 & 7294. 

Nibe og Omegns Fiskeri
f'orenlng ønsker Tilbud paa 

Regnbueørred
yngel 

hurtigst muligt. 
P. F. V. 

N. Hjorth, 
Nibe. 

af ø r r e d; Sættefisk 
af Karper og Suder samt 

Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æJgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vauldrup. 
Telefon Nr. 26. 

~~~~~® 
W 

Oprensning ~ 
af iR 

DamIne, ~ 
Søer og V andløb ~ 

foregaar med Æ 
Ziemsens ~ 

.ro. Bundskærer i 
@ fuldkomment, ~ i let, hurtigt og billigt. 4t 

Glimrende Vidnesbyrd f'Ore- m 
ligger om de enestaaende 2t\ 

Resultater. 

H. C. Petersen & Co. 
København B. 

Aarhus. Aalborg. Odense. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o m asehke. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 
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JB. {Sr6øoR' 8 

Import af Fiskenet, 

leverer alle Fiskeredskaber j fuld 
monteret St.and, sem: Alle Slags Ru
ser og Vaad, Ketcher, Ørred garn, 
Krogliner, Kroge, Kork og Cate
chu.Bly, Sten og Kæde til Synk. 

Samt alle andre Artikler 
til Fiskeribrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Ojneæg. Ynar;el 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon:-
t.ant. .I. C. Ch'ristenllen. 

Plads søges • 
.Hn gift Fiskemester søger Plads som Bestyrer ved et størr'e Fersk

vandsfiskeri til 18te November 1910. Vedkommende har været 6 Aar ved Faget
Nærmere ved Indlæggelse af Billet, mrkt. )}Fiskeribestyrer«( paa Bladets Kontor. 

1;'t~~T~Z~~~~V~Z"~V~'vY~~Z,~~.X"V-';'~ 

~ ~ 

~ c10Bann von eilzen, t 
.. ~ edsvoren Fiskeauktionarius, ~" 

~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, ~ 
.. ~ anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: ~-< 
~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~-< 
~ Store Basiner for levende }'isk. ~~ 
~ ~ ~ Jernbaneforsendelser adresseres til: ."'-Hona. 
~ Telegr.-Adr.: J<'ischeitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 8101, Hambnrg. ~1 
~ « 
~T"%·r~rrr":!f:·y·ryyy"::it~~rÅ·~'·r··r·r·~·YT·~~ 

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler og lIeddeleiser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honoral'Ci. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykninge r1 • 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Indhold: 

Karpens Ægproduklion. 
Fangst af Karper. 
Ferskvandsodderen. 
Spol·tsfiskeri: Hvorledes jeg mi-

siede en Ven. Xaar bider Fisken 
bedst? 

Blandede Meddelelser. 
Fiskemarkedet. 
Annoneer. 

Karpens .. lEgproduktion. 
-0-

Dr. Mast ved ForsogsstHtionell for 
}i'iskeri i ~fiinchell har fornylig Ull
dersøgt Salmoll idernes Ægproduktion 
i Forhold til deres Legerllsvægt\ og 
DI'. Franz Staff meddeler i Allg. 
Fisch-Zeitung, at Forsøgene (som 
endnu ikke er offentliggjort), peger 
bestemt hen paa, at de største og 
vægtigste Individer producerer langt 
flere -,Eg pr. Kilogram Legemsvægt 
end de yngre og lettere Fisk. 

Lignende Undersøgelser er nu 
ogsaa foretaget med Karper af Dr. 
Franz Stafi' ved den bayerske For
søgsstation, og de gav følgende 
Resultater; 

Dr. Stafi' nndersøgte to Hunkarper 
efter først at have dræbt dem. 

DeIl fø rste H llnkal'pe (fem Som re 
gammel) vejede 4 Kg. 3:)() g. og 
indeholdt l Kg. 970 g . ..L4:ggestokkt'. 

Æggene i l g. Æggestok hlev 
talt og gav et Antal af 8,a JEg; 
for hele Ov:triet (1.!)70 814) gav 
det 1,662,H80 Æg. Paa et Kg. Le
gemsvægt blev det (1.()H':?,r;80 : 43;30) 
383,!l90 Æg. 

Den anden Hunkarpe (seks Somre 
gammel) vejede 1 Kg. 292 g., Æg
gestokkenes V ægt var 1101' 1 Kg. 
559 g. (hos denne Karpe var 
gestokkene mærkværdigt uok meget 
afvigende i Størrelse, idet den venstre 
vejede 505 {!:., medens den højre 
omtrent var dohbelt RHa stOl' og 
vejede 954 g. 

l g. JEggestok indeholdt t 110 
jEg. i lJele Ovariet val' saaledes 
(1,55H 1110) l 7~lO,4DO 

Pua hvert Kilogram Legemsvægt 
blev det altsaa 403,189 jEg. 

Forskellen mellem de to, omtrent 
lige store Karpehunners Ægproduk
tion var saalede ret ubetydelig, og 
ihvorvel man kunde have ønsket 
Forsøgene foretaget mere omfattende 
og med et større Antal Hunlmrper 
af forskellig Vægt for at raa et 
fuldt og klart Billede af dette vig
ti-se Forhold, saa tyder de foretagne 
Undersøgelser dog paa, hvad man 
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forøvrigt ogsaa maatte formode, at 
Fiskenes Ægproduktion pr. 1 Kg. 
Legemsvægt vokser med Fiskens 
Størrelse. 

llon del' Borne har i sin Bog 
"Teiehwirtsehaft" (Berlin 190(i) an
givet Antallet af Æg i en 8,5-4 
Kg. Karpe til at være 100,000 Stk. 
og i en 6-i,c) Kg. Karpe til 200,000 
Stk. Dette bliver imidlertid kun i 
første Tilfælde 25,000 -28,500 Stk. 
Æg og i andet. Tilfælde 26/iOO-
33,300 Stk. ""Eg pr. Kg. Legems
vægt. 

D'Hrr. Vogt og Hofel' omtaler i 
deres Værk "Slisswasserfische von 
Mittelcuropa" Karpernes ~zr~gpro

duktion og siger, at den er ganske 
forbavsende; on middelstor Karpe 
indeholder saaledes efter deres Op-

.givende ca. 1/2 :Mil!. Æg, man tør 
derfor regne med ca. 100,000 1,3 
mm. store pr. Pd. Legemsvægt 
eller pr. 1 Kg. 200,000 Stk . .f}~g. 

Dr, StaR's Undersøgelse peger 
imidlertid - som ovenfor angivet 

paa en endnu større Ægproduk
tiOll og slaar samtidig fast, at man 
til Avlsfisk altid bør vælge velud
viklede og forholdsvis store Individer, 
hvis man vil opnaa det bedste 
Resultat.. Red. 

.Fangst af Karper. 
Af Joh. 8clw;arz, Altenau. 

-o 
(Sluttet). 

I mange karperige Søer gaar 
Karperne i Sommertiden i meget 
lumre, varme Nætter til Land fol' 
at afsøge Bredden i en Dybde af 
1 til 1112 m. for at finde Kæring i 
Smaahullerne del'. Paa saadanne 

Steder kan der fanges nogle Karper 
med Sættegarn. .Disse Sættegarn 
er af fint Garn, Linnedtraad Nr. 30, 
2-dobbelt, eller Bomuld Nr. 60, 
6-dobbelt; de er 45 til 50 m. lange 
og har en Maskevidde paa 50 mm. 
Xettene bliver udsatte paa de Steder, 
hvor Undergrundens hvide Farve 
mellem Skrænten og Br. dden skin
ner igennem og skarpt træder frem 
imod det mørke Vand over større 
Dybde, saaledes at dette ved den 
dybe Ende danner en Kurve (denne 
Kurve hal' Form som den buede 
Ende af en Spaserestok), i hvilken 
da Karperne fanges. Naar K~uperne 
nemlig mærker Nettet, saa gaar de 
ved Siden af Nettet ud i det dybe 
og kommer saaledes ind i Kurven 
eller Krumningen, h vor de da ind
vikler sig i Nettet. Man skulde 
lIæsten tro, at Karperne maatte 
søndenive et saa fint Net; dog, for 
at hindre det, maa Nettet udsættes 
saa løst som muligt, for at det kan 
give efter, naar Karperne kommer 
i det, saa at de rigtigt kan blive 
indviklede i det. 

Fangst af Karper med Ruser er 
ikke indbringende og bliver de~for 
kun anvendt meget lidt; kun af og 
til bliver der fanget et enkelt 
Eksemplar i en Ruse, som tilfældig
vis har forvildet sig derind. 

Ogsaa med Vaad er det meget 
vanskeligt at fange Karpen; selv 
naar disse allerede er i Nettet, sprin
ger de, saasnart de mærker Faren, 
over Overlinien, den ene efter den 
anden, og det er højst sjældent, at 
derefter endnu nogle Stykker fan
ges. Den Egenskab at springe over 
Nettet er vist ikke saa udpræget 
hos nogen anden Fiskeart som netop 
ved Karpen; i det højeste kan Ged
den mangen Gang gøre noget lig-
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nen de. Det eneste Vaadfiskeri, hvor 
Karpen ikke kan udføre dette Rit 
Yndlingseksperiment, er Fiskeriet 
under Isen. Her er det ikke godt 
muligt for den at komme ovenover, 
da Isen forhindrer den deri. Ved 
dette Slags FiRkeri ved jeg, at 20-, 
ja, endog 30-Pd.s Karpt'r er komne 
for en Dag, hvilke ellers paa ingen 
Maade var at faa fat paa. 

Vi vil i Korthed t'ndnu betragte 
Karpef1skeriet i de Damme og min
dre Søer, h vor Vandet slet ikke 
eller kun tildels kan udtømmes Kan 
i en Dam Vandet luaaske udtøm
mes til indtil Halvdelen, og er de 
dybere Steder, til hvilke E'iskene 
som "Følge heraf trækker sig til
bage, ren for Plantevækst, G\'ene, 
Rodstykker og andre Hindringer, 
saa er det let at fange Fiskene med 
Karpevaad eller ved større Vand
flader med et stort Vaad, som er 
forsynet med en Sæk; ved ikke rene 
Damme gaar dette dog ikke. Der 
gives der for det meste kun en 
Fangstmaade; i saadanne Damme 
kan Karpen kun fanges med Sætte
garn. Der bliver her anvendt de 
samme Slags Sættegarn som oven
fot beskrevet ved Søfiskeri. 

Paa de dybeste Steder, hvor Kar
perne paa Grund af Vandspejlets 
Sænkning har samlet bliver der 
tværs igennem sat to eller flere Net 
i en Afstand af 2 til 3 Ill. og det 
rigtig løst, hvilket pan Grund af 
det fine Garn er en Hovf'dbetingelse. 
Herpaa kan "Plusningen " begynde. 
Er Undergrunden fast og Vandet 
ikke for dybt, saa er det bedst, 
naar nogle Personer vader i Vandet 
og med Stænger driver Karperne i 
Nettene. Fiskerne har nu altid at 
udløse Karperne; Netfiaaddenes 
Dykken ned viser ham jo, hvor 

Fiskene hænger. Flere PIusninger 
med :\lellempauser, i hvilke Kar
perne igen kan herolige sig noget, 
vil altid igen gi ve Karper, da 
Fiskene her ikke kan undvige i 
Dybet, saaledes som i Søen. 

Findes der dyndet Grnnd, og Ud
vaden paa Grund af Dybden ikke 
er mulig, saa maa der "pluses" fra 
Baad. liette Fiskeri er endnu meget 
lidet udbredt og bekendt, og da de 
paagældende Net ikke staar i nogen 
høj Pris, saa vil jeg tilraade hver 
Damhesidder denne Slags Fiskeri. 
At udfange samtlige Karper vil 
aldrig lykkes, Illen man kan dog 
faa fat i de fleste af disse. 

For mindre Røer, i hvilke Vandet 
ikke kan formindskes og som er 
In€'get karperige, kommer Fiskeri 
med "Sænknet" i Betragtning. Disse 
Sænknet*), ogsaa kaldet "Dykkere" " 
eller "Hævnet" er mindst .4 m. i 
Kvadrat og danner en Pung, ved 
hvis Spidse der er anbragt en Sten. 
Nettet er indfattet af en stærk Line 
og i hvert af dennes 4 Hjørner 
forsynet med Øskener, for at kunne 
befæste sanlIne til to korslagte Bøjler. 
Begge de korslagte Bøjler hæl1ger 
paa en Stang, der hviler med deres 
Midte paa en lodret i J orden staa
ende Pæl. Paa den modsatte Ende 
af Bøjlerne bliver Stangen noget 
betynget, hvorved der bevirkes en 
lettere Hæven og Sænken af Nettet. 

*) Vippegarn. Beskrivelsen af det 
tyske »Sænkgarn«( passer nu til Enkelt
heder paa » Vippegarnet«, saaledes SOI11 

dette bruges her t Landet, navnlig ved 
Kolding-Nebel Aa. Naar Vippegarnet 
vippes op, og der er' en Fisk paa det, 
dr'ejes det om til Land, hvor Fisken 
tages op af Garnet. Vippeslangen fast
gøres imens ved en mindre Pæl,· saa 
her behøves kun en :\Iand til al udføre 
dette Fiskeri. p. N. 
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Indretningen bliver an bragt i Søen 
i en Dybde paa omtrent ll/~ til 2 
m. og paa et Sted, hvor ({arperne 
kan blive fodrede. Fodringen og 
Nettets Betjening sker fra en Baad. 
Naturligvis maa denne Indretning 
funktionere let og hurtigt, da Kar
perue ellers undviger, naar den 
hæves i Vejret. 

Det er godt at fodre Karperne 
paa dette Sten saa ofte som muligt, 
saa at de vænner sig til Stedet, og 
derefter Tid til and!'n fiske meel 
"Vippegarnet", der vil da altid 
fanges nogle. N aar der skal fiskes, 
bliver Garnet først sænket ned, 
del'paa fodrer man og venter, indtil 
Fiskene samler sig til Maaltid paa 
Nettet. Nu bliver Nettet temmelig 
hurtigt vippet op, Vippestangen gjort 
fast bagtil, og Karperne tagne ud 
med en Ketser. ~'ra en mig bekendt 
Sø ved jeg, at Fiskeren der ofte 
paa denne .:\laade paa en Gang har 
fanget et halvt Centner og endnu 
mere; naturligvis er den paagæl
dende Sø meget rig pa!t Karper. 

Efter »)Fisch. Zeit.« ved P. N. 

Ferskvandsodd eren. 
--o-

De fleste af os kender Lækatten 
og Ilderen, Husmaaren (med hvid 
Struhe) og Skovmaaren (med gul 
Strube). De er meget lavbenede 
Hovdyr med et langt Lændeparti 
derved bliver de smidige. Fersk
vandsodderen hører til Maarfamilien. 
Den kalde!! ogsaa Fiskeodde~en og 
i Norge hedder den Vas-Otter eller 
Elve-Otter. Den findes næsten over 
hde Danmark ved de ferske Vande 
- ved vore Søer, Aaer, Bække og 

undertiden ved vore Fjorde. Den 
har meget lave Ben, Hovedet er 
noget fladt, Kroppen lang p'aa 
Grund af' det lange Lændeparti. 
Tæerne er forsynede med Svømme
hud. Halen er en Svømmehale. 
Den er et stærkt og modigt Dyr, 
som svømmer og dykker fortrinligt. 
Den er i Besiddelse af stOl' Smidig
hed, og naar den svømmer, har den 
snart Hyggen, ~nart Bugen opefter.-

Naar man en varm Sommerdag 
gaal' langs Aaen for at fiske, kan 
det nok hænde, at man faar et 
Glimt af Odderen at se; thi den 
vil meget gerne ved Middagstid 
ligge og sole sig i Sivhnskene ved 
Aaens Bred. Den ligger i krum
bøjet Stilling. Og skønt den sikkert 
ofte tager sig en Middagslur i denne 
Stilling, saa skal der dog ikke 
meget til at vække den. N aar den 
liggende paa Siden med det ene 
Øre vendende mod Jorden, kan den 
i lang Afstand høre en Fodgænger 
komme, og i et Nu er den i Vandet. 
l Vandet, skjuler den sig for sine 
Fjender, og der finder den sin Føde. 
r Aakanten. har den sin Bolig, som 
staar i direkte Forbindelse med 
Aaen. Ca. 1 Alen under Vandets 
Overflade laver den en Gang ned i 
Aakanten (ned i en Brink). For 
at Vandet ikke skal trænge ind i 
dens Bolig, gaar Gang skraat op
efter, saa at Boligen kommer til 
at ligge ca. Alen over den nor
male Vandstand. Undertiden ligger 
Boligen d?k langt højere oppe, 
nemlig, hvor Tidevandet bringer stor 
Stigning. Fra dens Bolig har den 
en Ventil op til J ordens Overflade . 

• 
Derigennem faar den Lys og Luft. 
- Naar man en Vinterdag, naar 
der ligger Rim paa Engen, foretager 
en længere Vandring langs Aaen, 
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kan man let opdage, om Odderen 
ligget' inde i sin B\Jligj thi er den 
dtr, da vil Varmen fra den fna 
Rimen omkring deJlR Lufthul til at 
smelte. Er man lidt behæIHlig. kan 
man ved en saadal! Lejlighed fange 
Odderen. :\len som oftest 
man dem i Sakse, som man sætter 
for dem paa de Steder, hvor der 
er Sandsynlighed for, de kommer· 
Odderen er et Vanedyr og hlll' sin 
egen :\1aade at være paa. N aar 
den f. Eks. skal paaW. C., saa 
gaar den op af Vandet, og et 
Stykke inde paa Engen den 
sin Gødning. :\1el1 den altid 
Godningen paa det, s(1Jnme Sted. Og 
den gaar altid den samme rej fra 
Aaen og hen til det Sted, hvor 
Gøllningen hegges. Der bliver 
frem en lille Sti, og denne Sti lilaa 
man lægge Mærke til, hvis man vil 
fctnge Oddere i Sakse. Thi paa 
denne Sti lægges Saksen, som er 
fastgjort til en Pæl. Har Odderen 
faaet Saksen om Benet, springer 
den straks i Vandet -- som den 
altid gør, naar den er i Fare. Meu 
Saksen er saa tung, at den 
Odderen til Bund", og snart efter 
drnkner den, da den ikke kan komme 
til Ovedladen at anndø. Det stak kL'ls 
Dyr gør alle Forsøg paa at slippe 
løs: Bider i Saksen saa Tælldern(~ 

mases, lJider i sin e Ben osv. 
Odderen opholder kun i Vandet, 

nanr den jager, og uaar den vil 
undgaa sino Forfølgt>re. Clanske 
smaa Fisk spiser deu med dot 
samme i Vandet, men de større 
fortærer den paa Landjorden. Døn 
binder an med store FiRk, navnlig 
Ørreder og Laks. Den ved nok, 
hvad der smaTser. N aar en Odder 
har fanget en stor Laks eller Ørred, 
slæber den dem op. I Ro og Mag 

giver den sig saa Lag !liell dem. 
Bli rer døn nu overrasket uuder sit 
Maaltid, da hændel' det, at den maa 
ud i Vandet uden at faa Byttet med 
sig'. Saa kan man faa Lejllghed 
til at se, hyor store Fisk den fanger. 
Og de er ik ke sm na Det, lyder 
næsten ntroli n flal" det si ges, at 
en Odder kan fauge Laks og Ørred 
til en Vægt af 15~~O Pd. Det 
er naturligds sjældent, at den 
fanger dem san store, lllen !laa 6, 
8 li 10 Pd. tager den sikkert mange. 
Den tager ogsaa Vandfuglelles 
Unger, og: man læser jo ogRaa, at 
den tager Vandrotter, lIlon det 
hænder yi~t ikke ofte. Odderen 
jages meget, fordi dens Pels 81' saa 
dyr. Den er et meget interessant 
Dyr, og i zoologisk Haye er det 
morsomt at se, hvor behændig den 
er til at Illanønere i Vandet. -

P. C. Knudsen. 

Hvorledes jeg mistede en Yen. 
~o-

Det var i Grunden gatlske besyn
derlig-t med B.! Han kunde fange 
Ørred, hare nogen gav ham en 
Flue eller to af dem Ørreden likte. 

Naar vi var ude at tiske sammen, 
stod han altid først og iagtog mig, 
til jeg havde fanget en, og saa 
forst prøvede han seh; i Virkelig
heden øllskede han blot at vide, 
hvad Slags Flue han skulde bruge. 

En Dag i Juli Manned hændte 
det saa, at vi begge to mødtes ved 
et lidet Badested, hvor vi begge 
opholdt os en Tid. Det var ikke 
saa langt fra den Elv, vi begge 
plejede at fiske i. 

Vi tilbragte nu nogle Dage med 
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at drive om i Sandet, se ud over 
Vandet og lignende nyttig Beskæf
tigelse, som hører med til Ferielivet. 
Men da vi var kommet ind i en ny 
Uge, var vi alligevel ked af det og 
besluttede os til en 0rredtur. 
~u begyndte Grundlingefiskeript 

i denne Elv den 15de Juli. hvorfor 
B. paastod, at han denne Dag vilde 
se at faa fat i nogle Grundlinge til 
at fange Ørred med. 

Forgæves forestillede jeg ham, 
at det vilde være ganske spildt 
Møje at forsøge pall. at fange Gl'Und· 
linge ved sall. lav Vandstand og i 
den bagende Sol; langt bedre vilde 
det være at fors0ge vor Lykke med 
Smll.afiuar under Parkens skyggefulde 
Træer. 

Da der tilmed var over en Mil 
Elvestrækning at fiske i under de 
gunstigste, behageligste Forhold, 
kunde vi begge to fiske i Ro og 
Mag j Stedet for at lade os stege 
fordærvet i Solen hele Dagen igen
nem og alligevel ikke fange det 
ringeste. 

Mine Overtalelser havde imidlertid 
intet Held med sig! Min Ven var 
kun altfor sikker paa, at der stod 
nogle store "Fisk parat og bare 
ventede pall. ham. 

Saa gik vi til Stedets Posthus, 
telegraferede til Opsynsmanden om 
at holde nogle Grundliuge i Bered
skab og sludre os en Vogn. 

Til fast5at Tid ankom vi til vort 
Bestemmelsessted, hvor vi fandt nIt 
i Orden .. 

B. spurgte nu Opsynsmanden lige
frem, hvad der vilde lønne sig bedst 
at bruge, Grundling eller Flue; hvor
til denne diplomatisk svarede. "Hm, 
ja, jeg tror begge Dele kan bruges". 

Jeg havde med mig den nyde
ligste lille 10 F. Stang' fra Walton 

i Leeds, en brilliant Line og en 
Mængde bitte smaa Fluer af for
skellige Kulører. 

Da vi ikke behøvede at vade i 
denne Elv, havde jeg medbragt en 
Lomme-Ketscher, saa stor som en 
Tennisracket, ikke fuldt saa bred 
engang, men godt dyb. 

Jeg forlod nu B. og Opsynsmanden 
og vandrede en to Miles Tur ned
over "til Park·"n. lIeden var intens; 
ikke en Vind rørte sig, al Ting var 
tørt og StØY'3t, og mine Stødesaaler 
blev saa glatpolerede i det varme, 
tørre Græs, at jeg hele Tiden gled ud. 

Men hvilken Forandring var det 
saa ikke, da jeg kem ind i Parken! 

Hvor køligt, hvor dejligt! Alt 
saa grønt og friskt. Jeg satte mig 
paa Stengærdet og saa nedover den 
indbydende snorlige Fodsti ; hist og. 
her tittooe en hvidmalet Bænk frem 
mellem det saftige, kølige Løv af 
mægtige Bøge; Fuglene sang i vilden 
Sky, men ellers Ro overalt i det 
henrivende Sceneri. 

En 60-70 Alen fra min Sidde
plads falder en liden Bæk ud i 
Elven. Lige i Krydset her stod cn 
god, gammel Ven af mig. 

Den viste mig sit dadelløse, sne
hvide Skjortebryst, medens den 
gjorde lynsnare Udfald til højre og 
venstre efter alske!ls letfodet Kryb. 
Undertiden kunde jeg se Fuglen 
rende op til ] Alen eller 2 under 
VandHaden for at naa sit Bytte. 

Jeg betragtede nu Elven nøje og 
saa Ringe ved Ringe oppe i Vand
Haden, hvorhen ntit Blik vendte sig. 
Elvebredden var bevokset med Træer, 
hvis Grene dels faldt helt ned i 
Vandet, dels var hævet 1-2 Fod 

• over samme, medens andre dannede 
høje Hvælvinger udover VandHaden; 
Ørred sprang der imidlertid overalt. 
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~Iin Stang var snart sat sammen. 
og da jeg i det samlOb fik øje paa 
nogle Insekter henne paa Rørene i 
Vandkantfln, lige hvor jeg sild, der 
snappedes af Fisken, fik jeg: fra 
min Æske fat i nogle Fluer af 
akkurat samme Slags og fætltede 
dem omhyggelig paa min Krog. 

Desuden var jeg saa forsigtig at 
tage min graa Hue og min hvide 
Flip af og lod begge Dele blive 
tiibage paa Rørene ved Elvebredden. 

Idet jeg nu vandrede videre ned 
ad Stien til den nederste Del af 
Lystskoven, saa jeg den llydeligste 
Fisk hoppe op omtrent 6 Fod fra 
Bredden. 

Det var lidt bagvendt her mfld 
Grenene af et Træ, som ludede ud 
over Vandspejlet, bare 10 Tommer 
fjernet fra samme. Dog har man 
blot en mørk Baggrund og intet 
lysende eller hvidt paa sin Person, 
samt ikke rører paa sig eller i alle 
Tilfælde kuu med meget smaa Be
vægelser, saa kan Fisken ikke se en. 

N aturligvis fiskede jeg kun med 
en Flue og havde blot 3 Fod Line 
ude. Jeg gik bagom Fisken, og da 
jeg havde den paa rigtig Afstand, 
satte jeg mig ned og holdt Stangen 
ret ud for mig, medans jeg lod 
Strømmen stramme Linen. Nu be
vægede jeg Stangen afvekslende 
op mod Strømmen og nedad samme, 
desuden med stor Forsigtighed lidt 
fremad, til jeg havde faaet Fluf'n 
placeret ret for Næsen paa Fisken. 
Den kunde kun se Fluen og tog 
den uden et Sllk. Efter lidt Plasken 
omkring havde jeg den i Nettet; 
den var paa godt og vel 1 Pd. og 
i brilliant Kon~ition. 

En anden Ørred stod imedens 
rclig ædende omtrent 2 .Ii'. fra den 
første, og paa den henledede jeg 

nu al min Opmærksomhed uden dog 
at flytte mig fra min Plads. Den 
tog ogsaa min Flue, og det ligesaa 
troskyldigt som dens Kammerat, 
hvem den ogsaa efter et Par Mi
nutters Forløb gjorde Følgeskab i 
min Fiskekurv. (Sluttes). 

Fra »Fisch Gazette« v. A. J. H. 

N aar bider Fisken bedst? 
~o-

, (Sluttet). 

Paa en hed Augustdag kastede 
2 Fiskere sine med Grundlinge for
sYPf'de Kroge paa Maafaa ud i 
Vandet, medens de under Pile buske
llesSkygger afventede bedre Bide
tider. Næppe havde imidlertid 
Grundlingerne gjort et Par Spræl 
i Vandet, før begge Korkstykkerne 
blev trukket ned, Og saadan gik det 
nu i et væk, til Fiskerne havde 
sine Net fulde af Gedder. 

Geddens ivrige Bidelyst i denne 
sommerlige Middagstime med dens 
klare Vejr og tropiske Hede, maatte 
dog have en særlig Aarsag; thi det 
var mod al Erfaring. 

I dette Tilfælde stod Gedden i en 
Strøm arm med stærkt grumset, lang
somt flydende Vand. I denne Arm 
flød en Bæk ud, der førte klart, friskt 
Vand, som dog først rigtig kom til 
sin Ret, naar Strøm armen ved tørt 
Vejr var bleven tørlagt i sin øverste 
Ende. Dette var netop nu Tilfæl
det. Om N atten ophørte Tilløbet 
fra Strømmen, og henimod Middag 
var der i Armen blot tilbage en 
dyb, grøn Pøl, igennem hvilken 
Bækkens Vand løb af Sted i lang
somt Tempo. 

Gedderne, som hidtil paa Grund 
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af det grumsede Vand havde været 
sat paa smal Kost. var 111l meget 
sunnp og llenyttede den netop ind
trrradte I\larhed i Vandet til at 
gaa paa livlig Jagt. 

Ovenfor Donauens Indgan g i die 
\Vachau løber St.rømmen stærkt paa 
den venstre Bred, hvor den udgyder 
sine Bølger i et temmelig dybt af 
Klippeblokke opfyldt Bækken, i 
hvilket kun ved meget lav Vand-
stand et svagt Bagvand er at 
mærke. 

}Iidt i Deebl'. 1908 var dpi' Is-
gang i Strømmen, og de,JI lave Vand
sta~ld :;;ank yd .. rlige, og det temme
lig meget. .Jeg forsøgte nu med 
levende Madding at fange Huchen; 
fangede ogsaa et Par Stykker, men 
tillige nogle genIlemgaaende adskil
lig større San darter. Ellers blive~' 
jo denne Fisk af alle anset for at 
være en mod koldt Vejr og Vand 
særlig ømfintlig Pisk. Efter det 
Skildrede synes dette ikke altid at 
passe; ellers vilde Sandarten jo \'ed 
en saa lav Vandtemperatur og lige 
efter en Isdrift i Elven ikke gaa 
paa Krogen, men ængstelig staa 
stille paa en J'olig Plads paa dybt 
Vand; den vællner sig imidl ertid 
til det,. kolde Vand og er kUli nlPget 
ømfindtlig overfor en pllldsc1ig 
Temperaiurvekslillg i summe. 

.FOl' lang Tid tilbage tiskede en
gRng nogle Sportsmænd B Dage 
igennem efter Sandart i lJonaufloden, 
'nær den ungarske Grænse. Den 
første Dag hed Pisken livlig pal'l 
og Gdbyttet blev anseligt. 

Den anden Dag stillede vore 3 
Mænd Rllerede i Graalysningen, mpI! 
efter kort Tids For1øb blev dt,t dem 
klart, at idag vilde sandsynligvis 
al Møje v~re spildt. Saa1edes blev 
det ogsaaI Endskøl1t denne Dag i 

m(~teorologisk og hydrografisk Hen
seende nøjngtig lignede sin For
ga'Jl'ger, rørt,e sig ikke en eneste 
Pisk! 

Da det var absolut udelukket, at 
der ikke skulde staa flere Pisko 
}laa denne berømte Sandartplads, 
"aa afvelltede Fiskerne endnu en 
3die Dl\g i Haah om, at Vejret 
vilde slaa om. Den Bdie Dag kom, 
men lignede imidlertid sine 2 For
gællgere, baade i Henseende til 
Vind, Vejr og Vandforhold; kun 
hragte den det med sig, at Sand
arten atter bed paa, og det lige 
ivrig som den første Dag. 

Yil nn en :\Ialld Slut at fiske 
for Videnskabens Skyld, saa har 
han sandelig et vidt Felt, paa 
hvilket han kan gøre højst interes
Ranfe Opdagelser. :VIen hertil hører 
Tid! rigelig Tid, ikke indskrænket 
af hæmmende Baand og Tyang. 

Desymrre gør mange af de Fiskere, 
,om netop raader over haade megen 
Tid og gode J?iskevande, omtrent 
slet ingen Iagttagelser, eller i det. 
Iwjeste kun saadanne, der vedrører 
selve Pangsten. Paa den anden 
Side er mal1ge Fiskere, som gerne 
vilde gøre sine Iagttagelser, saa 
bundne at' sin Gerning, at de kun 
paa gan"lke tilfældige, forud fast
satte Dage, har Tid til Fiske"port; 
deres Viden og IHgttagelser bliver 
paa dt'llne Maade noget mangelfu1d, 
om de end kan erhverve sig en 
Del værdifuld Viden. 

Den Sportsmand, der kun er 
henvist til Søn- og Helligdage for 
Udøvel"cn af sin Sport, tager des
uden gerne af Sted, hvordan saa 
Vejret er, selvom det synes ret 
ugunstigt for et godt Resultat, fordi 
han nem1ig ikke vil vente til en 
mulig anden Fridag. Den Uar-
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hængige derimod kan udse sig den 
næste eller den derpaa følgende 
Dag, saasnaI't ,som den synes at 
love ham et godt Udbytte. 

Fra den første Slags Fiskere bar 
vi Erfaringer, som er gjort ved 
daarlige Vejr- og Vandforhold, og 
det er ganske overraskende, hvor 
gode Resultater, saadanne helt igen
nem ugullstige Dage alligevel bar 
bragt. 

En Fisker kan samle mange, dog 
ikke alle Erfaringer; derfor er det 
godt om mange Fiskere gør enkelte, 
faa, men gode Iagttagelser hver; 
tilsammenlagte yder de da et Ind
blik paa et Gebet. som endnu 
skjuler mange Problemer, værdige 
til Løsning. 

FI'a Fischel'ei Zeitung ved 

A.. J. H. 

Blandede lieddeleIser. 
-0-

Verdens største Lakse
trappe aabnedes i Begyndelsen af 
,Juni i :\1aalselven i det nordlige 
Norge. Den er 425 Meter lang med 
4.3 Hvilepladser og helt hugget ud 
i .E~jældet. 

Ovenfor Fossen findes en 6 Mil 
lang Strøm, hvor I.aksen kan lege, 
og Fiskerettigheden udlejes. (Från 
Skog och Sjø). 

Flskeriudfdllling i Mun
ehen. I Anledning af den bayriske 
Landboforenings tOO-Aars Jubilæum 
afholdes i Miinchen i Dagene fra 
den 22.-27. September i Forbin-

delse med Landbrugsudstillingen en 
stor Fiskeriudstilling. (A lIg. F.-Z.). 

Fiskerludstilling i War
schau 1910. Fra 15. Septbr. til 
1. Oktbr. 1910 afholdes en Fiskeri
udstilling i Wa:rschau. 

Udstillingen vil omfatte følgende 
10 Grupper: 

1) Fiskeavl i Damme. 
2) Fiskeavl i Floder og Søer. 
8) Krebseavl. 
4) Fiskesygdomme, deres Aarsager 

og Hjælpemidler imod dem, 
5) Fiskerierhvervet. 
6) Redskaber til Fiskeri. 
7) Fiskesport. 
8) lJambygning og .andre Vand

anlæg. 
9) Videnskabelig og st:.ttistisk Af

deling. 
10) Forskelligt. 

'" 
.1n ny JEgpinzette staar om

talt i Allg. Fisch.-Zeit. (Nr. 13). 
Den er dyr, koster 3 Mark, men 
anbefales som særlig god, idet den 
er forholdsvis lang og er saaledes 
indrettet, at den let tager selv de 
mindste Genstande, tillige er den 
forniklet, saa den ikke er udsat for 
at rustne. 

Den faas hos Frohnhauser i Mun
chen, Sonnenstrasse 15. 

Fiskemarkedet. 
-0-

Aal 
København (Gi. Strand), 16.-23. Juli. 

40-65 Øre pr. Pd. 
75-125 Laks 

Gedde 
Aborre 
Krebs 

40--70 
25-35 

300-450 - pr. 100 SI. 
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nerlin, 23. Juli. , 
(Omeiel M'arkedsberetning). 

" Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aul, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Kan!dser 

Pf. pr. Pd. 

70-91 
1(10-108 

lln-120 

121-113-120 
125-101-116 

60~~66 

115-116 

70-100-99 

Berl in, 2.1. Juli. 

Ispakkede Fisk: 
pr. pl'. I'd, 

ØlTedfisk, smaa 90-102 
Jlavørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Gedde, middel 
Gedde, smaa 
Gedde, store 
Skaller 
Aborre, store 
Aborre, smaa 
Brasen 
Helt 
Suder 
Karper 
Sandart 
Laks 
Øl'red, middel 
Ørred, smaa 
Ørred, store 
AaI, store 
Aal, smaa 

128 

45-28-51-46 
76-70 
73-80 

H3-n4-B4 
98-109 

47-86-73 

A lto Il a, 2;1. .Juli. 
Pr. pr. Pd. 

85-97 
50-70 
50-75 
15-18 
35-42 
18-'28 
20-45 
30--55 

160-175 
120-170 
60-100 
70-120 
70-90 
30-50 

i 

.Døe ..... ~ 
'c7iverfer 

l 3Yledlems6Iadet! 
Prisen for Annoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. J-sp. Petittinje, 
a 12-
6 10-

12 8-
24 5 

Annoncer. 
-0-

I $OI1Ø 

I n ~!~~~r~~~! ~l~)~t~:~!~: 
November til April. 

Program sendes. 
Eline Eriksen. 

Dansk 
Fiske-Forsyning 

(ved P. Adamsen & Co.) 
København, Kristiansg.4, 

udbeder sig Tilbud paa 

prima Fersk vand sft sk, Krebs etc. 
Telegram-Adr.: »Harengorun1(. , 

Teleron: 7293 & 7294. 

Nibe og Omegns Fiskeri
forening ønsker Tilbud paa 

Regnbueørred
yngel 

hurtigst muligt. 

P. F. V. 
N. Hjorth~ 

Nibe. 
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ØjBeæg. Yngel og Sættefisk 
af ø r r e (h Sættefisk 

af K a rper og Su d er samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S IB l g e r s nærmesi e 

J ernbane"tation. 

Fiskeriet i Vanldrup. 
Telefon ~I'. 26. 

®~!~~!@E~~~!~~!~~iE~i~~iE~E@ 
\17 \LI 

~ Oprensning ~ 
.ro. af ffi 
2f{ Æ 
\il Dalnnle Æ 
@ 'w 
~ Søer og Vandløb W 
a\. ~ Æ foregaar med 2i{ 

~ Ziemsens ~ 
~ Bundskærer i 
~ fuldkomment, w 
~ let, hurtigt og billigt. ~ 
@ Glimrende Vidnesbyrd forc- W 
~. ligger om de enestaaende @ 
-"'" Hesultater. ""i 
W ~J ffi H. C. Petersen & Co. 4.·n%\. 
"'" København R. "'" Æ ~"'arJlDS. Aal bOl·~. Odense. Æ 
~".c2~~.aI:-::..t1'·d"·å.';:;~id~d",-1~~ 
~t-'>:::iv~P'~v~til~t'!~v~~'~P'~t'~v,,~ 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn 

pall, nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o ru as e hke. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse IS-HL 
Telegr.-Adr.: J<'orellenJtandel. 

dti. f5r6ecti' 8 

Import af Fiskenet, 
-== KOl'sør. ===== 

leverer alle Fiskeredskaber j fnld 
monteret Stalld, sem: Alle Slags Ru
ser og Vaad, Ketcher, 0rredg arn, 
Krogliner, Kroge, Kork og Cate
chu. Bly, Sten og Kæde til Synk. 

Samt alle andre Artikler 
til Fiskeribrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 

Fiskeriet "Aaly kke" 
pr. I .. uuderskov 

Telefon 13 TelE)fon 13 

tilbyder prima ø,illeæg. ,rngel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karpel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsø~red, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensel", 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jernbanestation mod Kontant. 

cJ!tarfin t:7tieI8en, 
Jh'edericia. 

iIf/f"" '.l'elefon NI', 114. ~ 
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Plads søges. 
j<jn gift I<'iskemester søger Plads som Bestyrer ved el større Fersk

vandsfiskeri til lste November 1910. Vedkommende har været 6 Aar ved Faget. 
Nærmere ved Indlæggelse af Billet, mrkt. )Fiskeribestyref( paa Bladets Kontor. 

c10Rann von lSi/zen, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 
anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fjsk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 

Store Basiner for levende Fisk . 
.Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. 

Telegr.-Adr.: .I<'isclleitzen. ThIefon: Amt l, Nr.8101, lIambnrg. 

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

vandsfiskeriforening" . -- Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksem· 
plar følger pr. Postamisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

H •••••••••••• 191 

Navn: ................................................................................ . 

Postadresse: 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. 
Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Kontor: Dr. Roffmeyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Hibe. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler og Meddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honoi'ar, 
bør forsynes med »mod Honorar«(. 

NB. Artikler og ~1eddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Ferskvandsfiskeribladet. 
Føfskvandsfiskøriforøningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HojJ'tneyeT, Sorø. Telefon 24. 

Indmeldelse)' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et :\>ledlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. 

Nr. 16. 15 •• "-n=tnst. 1910. 

Indhold: Fiskeril1dstillingen i Riga fra 6.-28. Juli 1910. Forsø~s. 

stationen ved Hornsyld. - Limljordens Omdannelse til en Ferskvandssø. 
- Meddelelse fra Ferskvandsfiskeristationen, Landbohøjskolen. - Iagttagelser 
fra Fiskekulturerne. Hvodedes jeg mistede en Ven. - Blandede Meddelelser. 

Fiskemarkedet. - Annoncer. 

Fiskeriudstillingen l Riga 
fra 6.-28. Juli 1910. 

-0-

Aquariebygningen ved Fiskeriudstillingen i Riga. 

I Anledning af Livlands 200-aarige jlandSke Fiskeriafdelings 25 Aars 
Forening med Rusland og den liv- Jubilæum afholdtes i Dagene mellem 
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d. 6.---28. ,Tuli en Fiskefiudstilling I faa ham til at køre for 80 Kopek, 
i Riga. altsaa mere end den dobbelte Pris 

Undertegnede, der havde faaet af, hvad han skulde have. Senere 
Stipendium af Landbrugsministeriet lærte jeg af vente med Penge
for at faa Lejlighed til at se og spørgsmaalet til efter Køreturen, 
studere rdstillillgen, kom til Riga saa gik det ganske af sig selv. 
med Damperen fra Stettin Mandag Efter at have installeret mig i 
Morgen den 25. Juli. Hotel "Imperial" gik min første 

Husland er imidlertid ikke saa Spadseretur i Higa selvfølgelig til 
ganske let at komme ind i, selv Udstillingen, som heldigvis laa lige 
om man har sine Papirer i Orden; i Nærheden. 
den hvide Zar vil nok vide fuld Udefra Gaden var den let synlig 
Besked med, hvilke Fremmede, der med sine FI!lgstænger og Guirlander. 
skal være hans Gæster, før han Entreen var 1/2 Rubel, altsaa 95 
lukker Døren op. 0re. Hovedudstillingen var ind-

Underligt er det maaske heller stalleret i en stor offentlig Bygning, 
ikke; der findes jo saa uendelig medens Aquarierne var anbragt i 
mange forskellige Elementer inden den interimistiske Træbygning, som 
for den uhyre Befolkning af 160 findes paa Billedet over Artiklen. 
Mil1. ..Mennesker, som level' i europ. Aquariebygningen laa bagved Ho-
Rusland, at nogen Kontrol sikkert vedudstillingen. 
kan være paa sin Plads. Hovedhallen i den forreste Byg-

En Dansk falder det alligevel ning var optaget af meget store og 
noget vanskeligt at vænne sig til kostbart udførte Modeller af Dam
Forholdene, thi Kontrollen er saa anlæg. Et af de bedste Anlæg til
langvarig og indgaaende og ud- hørte en Hr. v. Samson-Himmel
føres med en saa uhyre Ringeagt stjerna, der ejede Godset Hummels
for den Hejsendes kostbare Tid, at hof i Estland. Hver Dam havde 
det kribler i Fingrene paa hvert hel' sit eget Tilløb fra Hovedled
ordentligt Mandfolk; men man er ningen, saa. at Smittefaren gennem 
jo svært lille der, og Rusland føles Vandet var udelukket; i det Hele 
saa uendelig stort og mægtigt, at saa Anlæget ud til al være baade 
man faar øve sig i Taalmodighed. praktisk og brugbart. En anden 

Ind kom vi da ogsaa efter om- .Model af Damkulturerne Neu-Aozen 
trent tre Timers Skærsild og fik pr. Anzen, Livland, der tilhørte 
under Kamp fat i en Droske, som Baronesse Stael von Holstein, saa 
for nogenlunde rinielig Betaling derimod ikke saa tiltalende ud, 
førte os til vore respektive Hoteller. idet her ingen Fødekanal fandtes, 
Min første Kusk forlangte uden at saa Vandet løb fra den ene Dam 
blinke 2 Hubel 50 Kopek (1 Rubel til den anden. Sidstllævnte Anlæg 

ca. l Kr. 90 0re), medens Taksten var da ogsaa gammelt og havde 
var ca. 30 Kopek (ca. 60 0re). arbejdet en 16~20 Aar. Efter 

Efter en Del Forhandlinger, som Regnskabet at dømme fungerede 
af ham førtes paa estnisk, af mig det dog ret ordentlig og gav et 
paa tysk med indblandede danske ganske godt aarligt Overskud. 
Venligheder, opnaaede jeg dog at Det svage Punkt her var Yngelens 
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r!IJge Levedygtighed, hvorfor der 
hvert Aar maatte indkøbes et stort 
Antal Yngel, navnlig fra Tyskland. 

Da jeg antager, det vil interessere 
Dambrugerne at høre, hvor mange 
Stk. Yngel Russerne plejer at ud
sætte i. sine Damme pr. Meter, 
skal jeg opgive Antallet fra sidst
nævnte Anstalt. 

Paa 2000 O Saschen = 439,359 
O Meter udsattes 30.000 Stk. Ørred 
Yngel, hvilket giver 14,6 Stk. Yngel 
pr. Meter. 

Foruden et stort Antal Ruser og· 
Sættegarn fandtes i HovedhaHen et 
ganske godt Sorterapparat af Træ, 
som dog ikke var saa praktisk som 
det, vi benytter herhjemme med 
Zinksold, hvorfor jeg ikk~ skal 
komme nærmere ind derpaa. 

Derimod fandtes der et simpelt 
og tilsyneladende g(){)t U dklæknings
apparat til Heit, der rimeligvis og
saa kan anvendes til Geddeudklæk
Ding. 

Som hekendt findes der en større 
Form af vor Helt i den russiske 
Peipussø. I Legetiden, som falder 
ved J uJetid, fanges en stor Mængde 
gydefærdig Helt i denne Sø. Rog
nen bliver kunstig befrugt.et og 
derefter forsendt Europa over til 
kunstig Udklækning og senere Ud
sættelse af den spæde Yngel i der
til egnede Søer. 

Almindeligvis bruges til Udklæk
ningen de saakaldte Me' Donalds 
Gias, som tidligere er beskrevne 
her i Bladet, og som ogsaa var 
udstillede paa LandsudstillingeB i 
Aarhus i Fjer. 

Klækkeapparatet her var i Virke
ligheden noget lignende, men blot 
arrangeret paa en anden Maade. 
Medens Vandtilførslen ved de al
mindelige Me' Donalds Ghi$ sker 

gennem en Gummislange, der leder 
det til Bunden af Glasset, staar 
Glassene bel' omvell(lt med Halsen 
nedad og an bragte i hvert sit Stativ 
i en fortløbende Række. Vandled
ningen gaar saa fra ned:n op igen
nem Halsen. Glassene er uden 
Bund, saa Vandet har Irit Afiø b. 

(Fortsættes). Red. 

Forsøgsstationen· 
ved Hornsyld. 

-0-

Med denne Maaneds Begyn
delse overtog Ferskvandsfiskeri
foreningen 10 Damme pas. Elise
dal Dambrug ved Hornskyld 
Station paa Horsens-Juelsminde 

I Banen. Her afholdes under Ma
gister C. V. atterstrøms Le
delse en Række Forsøg, særlig 
vedrørende Næringsværdien af 
forskellige Ørredfoderstotfer. 

Som Fiskemester ved Forsøgs
dammene har Foreningen an
taget Hr. J. Errboe. 

Limfjordens Omdannelse 
til en Ferskvandssø. 

--0-

Skønt Redaktionen ikke har 
samme Opfattelse som Forfatteren 
af nedenstaaende Artikel angaaende 
Rentabiliteten af Limfjordens Om
dannelse til en FerskvalIdssø, og i 
sit Svar paa en tidligere Skrivelse 
stillede sig absolut atvisende, saa 
finder vi dog, at vi eItel' at have 
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modtaget denne Skrivelse, maa 
imødekomme Forfatterens Ønske 
og aabne den Plads j Bladets Spal
ter. Vi gør det dels for ikke at 
synes svæversynet eller "lidet fri
sindet" og dels, fordi den indeholder 
flere nye Momenter f. Eks. med 
Hensyn til forbedrede Havneforhold 
ved Thyborøn, som maaske kan 
have nogen Betydning eller i hvert 
Tilfælde kan glVe .\uledning til 
Drøftelse. Red. 

Hr. Dr. Hoffmeyer. 

I Besiddelse af Deres ærede 
Skrive18e af 5. ds" for hvilken jeg 
takker meget, skal jeg faa Lov til 
at bemærke, at Doktoren tilsyne
ladende har misfon;taaet mine In
tentioner. 

Det, som Cl' mig magtpaaliggende, 
er at komme til Klarhed om, i hvilken 
Grad et Ferskvandsfiskeri vilde staa 
tilbag'e for eller eventuelt over
tI' æ fl'e det nuværende Saltvands
fiskeri. Nu er Sagen imidlertid den, 
at det af mig i Lemvig Avis ved 
en Hække Artikler, dels i 1<:jor, 
dels i Aar, offentliggjorte Forslag, 
bestaaende i at forvandle Lim
fjorden til en Indsø, kaldet Limsøen, 
rummer saa mange Fordele i sit 
Skød, navnlig paa Søfarten:'! og 
Landbrugets Omraade og tildels 
ogsaa for SaltvalHlstillkeriet, at 
Hen~ynet til Fiskeriets Fremgang 
eller Tilbagegang i selYe Lim
søell kun er af sekundær Vigtighed. 

At tilraade eller ikke tilraade 
mit Forslag blot med Fiskeri-In
teresserne for øje, turde derfor 
ikke være en udtømmende Behand
ling af Spørgsmaalet. 

Som jeg skrev og i det følgende 
vil udvikle lidt mere, foreslaar jeg 

at anlægge en Dæmning tværs over 
Thyborøn-Kanalens inderste Ende
altsaa iud imod Nissum Bredning 
- medens der ud imort Havet 
lægges en Bølgebryder. Derved 
omdannes den nuværende Thyborøn
Kanal efter forudgaaende Opmlld
ring til en udmærket Havn f9r 
Fiskere, der ogsaa kan benyttes 
som Gennemgangsstation for Sejlad
sen ind og ud ad Limsøen og som 
Tilflugishavn for Skibe, der skal 
reparere eller tage K ul. 

For at sikre s.ig mod Havnens 
Tilsanding, anbringes der bagved 
Bølgebryderen en Udskylningssluse, 
der tager sit Vand fra Nissum 
Bredlling og Rom nogle Timer ad 
Gangen ved hvert.Ebbeskifte sættes 
i Virksomhed for at skylle al Sand 
og Grus væk fra Indløbet. I Dæm
ningen selv anbringes baade en lille 
og en stor Sluse for Skibsfarten. 
Endvidere anlægges der en Dæm
ning ved Egholm tæt Vest for Aal
borg med Sluse for Skibsfarten. 

For nu at sikre sig Aalefaringens, 
Laksenes og Vandreørredernes Ind
og UdfarL tænker jeg mig i begge 
Dæmningerne eller lige tæt derved 
en Slags Aale- og' Laksetrapper 
anbragte, saa at, naar Vandstanden 
udenfor skulde være nogle Fod 
under Vandstal1den inde i Limsøen, 
Fiskene dog kunne komme ind. 

Da kun en Del af N ed børen paa 
Limfjorden og dens Opland dunster 
væk fra Limfjordens Vandoverfiade, 
vil der altid blive et betydeligt 
Overskud af Vand, der bruges til 
at vedligeholde en stadig Strøm af 
fersk Vand udadgaaende. 

Naar derfor Fisken paa sin Van
dring langs llled Havets Kyst snuser 
det ferske Vand, vil den ligesom 
ved Randers Fjord smutte ind og 
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befolke Limsøen med den dejligste 
Laks, Aal og Ørred. 

Laksen vandrer jo fra den nedre 
Gudenaa op igennem Silkeborg
SøerlJe fol' at lege i Gudenaaens 
øvrige Løb eller dens Bifloder, og 
saaledes vil den formentlig ogsaa 
fra Limfjordens nedre Løb forbi 
Aalborg vandre op igennem Lim
søens Bredninger til de mange Aa
løb, som falder ind i Limsøen, forud
sat at disse Aaløb egner sig til 
Legeplads. 

Hvorvidt 1lU Aal, Laks og Ørred 
kan enes med de andre Fe,rskvands
fisk, saasom Gedde, Helt, A borre etc., 
eller om de vil spise hinanden op, 
tør jeg naturligvis ikke have en 
bestemt Mening om og maa over
lade dette Spørgsmaals Besvarelse 
til fiskerikyndige Mænds bedre Om
dømme. Men jeg skulde næsten 
tro, at der paa saa stort et Areal 
som Limsøen indtager, nemlig ca. 
1500 Kilometer, maatte kunne 
afspærres visse Gebe~er til Standfisk 
og visse Gebeter til Vandrefisk, og 
Limsøen derfor blive et "Universal
Fiskested for Ferskvandsfiskere -
et s,mdt El-dorado" for "the jolly 
angler". 

Og jeg synes her er et Felt, som 
alle passionerede Ferskvandsilskere 
bør bearbejde, og hvis Udnyt:else 
bør finde varme Talsmænd blandt 
Ferskvandsfiskeri-Kyndige. 

H vad nu Fiskeriet som Hoved
og Bierhverv for alle Fis4:erne langs 
med Limfjordens Kyster angaar, 
saa turde det maaske ogsaa være 
muligt at tegne et Horoskop for 
Fremtiden og om muligt opstille 
nogle Beregninger over, hvad man 
eventuelt kan vente sig af et Limsø
Ferskvandsfiskeri, sammenlignet med 
det nuværende Saltvandsfiskeri. 

Jeg tillader mig derfor med mine 
ufuldstændige Kundskaber at gøre 
et saadant Forsøg, haabende paa, 
at andre, der ved bedre Besked, 
vil corrigere mig og completere, 
hvor der mangler noget. 

Der er nu først Aalefiskeriet. 
Dette gav i Aaret 1900 et Ud

bytte af 642129 Kr. Om dette 
Fiskeri tør man vel med Sikkerhed 
forudsige, at det ikke vil aftage, 
men snarere tage til, fordi der vil 
blive roligt og stille Ferskvand for 
Aalen at opholde sig i, hvor den 
kan vokse og trives, uden at behøve 
at gaa op i Aaløbene. Maaske vil 
Aalefiskel'iet derfor give et Udbytte 
af 7UO,000 Kr. om Aaret. 

Dernæst kommer Laksefiskeriet. 
Om dette Udbytte paa andre 

Steder i Danmark har jeg kun op
spurgt, at der i Aaret 1886 ialt 
fiskedes for 230,450 Kr., hvoraf de 
212,914 Kr. hidrørte fra Bornholms 
Kyster, medens Resten kom fra 
Gudenaaen. 

Jeg spørger nu: Naar Farvandene 
omkring den lille ø Bornholm kunde 
kaste saa meget af sig, hvormeget 
mere maa da ikke den store Limsø 
kunne producere? 

Naar man betænker, at alene 
Irlands Lakse- og Ørredfiskeri an
drager ca. 7,200,000 Kr. om Aaret, 
skulde da ikke Limsøen med alle 
sine Tilløb kunne yde en Fangst, 
som kun er 1/28 deraf, altsaa ea. 
250,000 Kr.? . 

Og nu kommer de øvrige Fisk: 
Helt, Gedde, Aborre, Skalle, Brasen, 
Karpe' etc. 

Skulde Fangsten af disse paa 
Limsøens store Areal ikke kunne 
bringes op til en Værdi af 250,000 
Kr.? 

Alene Ringkøbing Fjord, hvis 
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Areal kun er 1/5 af Limsøen, gav 
i l BOS et samlet Udbytte af 154,822 
Kr 

Heri er ganske vist ogsaa ind
befattet Laks, Ørred, Aal og Flynder; 
men da Ringkøbing Fjord jo nu er 
hel fersk, tør m lUI vel nok paastaa 
eller formode, at Gedder, Ahorrer, 
Skaller og Helt etc. har udgjort 

af Fangsten, altsaa 50,000 Kr. 
Limsøens An'al er imIdlertid 

mindst 5 Gange saa stort som 
Hingkøbing }jords, og følgelig 
turde man maaske formode, at der 
paa førstnævnte Sted vil fanges for 
henved 5 X 50,000 Kr. 250,000 
Gedder. Aborrer, Helt etc. 

0stersfiskeriet vil naturligvis helt 
ophøre. Men et Forsøg paa at er
statte det med Ferskvandsmuslinger 
er jo dog ikke den rene Utopi. 

::\led ovennævnte 'ral som Grund
lag kan man gøre FOl'haabning 
om, at Fersksvalldsfiskeriet i Lim
søen vil indbringe 700,000 250,000 

250,000 = 1,200,000 Kr. om Aa
ret. 

l\J en ik ke alene dIet. ]'vfan kan f. 
Eks. tænke sig, at Fiskeriet i Lim
søen tilkendes de forhaanden væ
rende Fiskere som en arvelig Ejen
domsret med visse Bestrictioner og 
under .Myndighedernes Tilsyn. 

Naa!' da de Fiskeberettigede har 
Lov til at udstede Fisketegn eller 
bortforpagte visse Dele af deres 
Bezirker til Sportsmænd og andre 
Lysthavende eller Amateurer, saa 
kan der opstaa en ikke ringe Ind
tægtskilde for Fiskerne. 

Lad os flige, at del' findes ca. 
:i000 Fiskere langs med Lim~jordens 
Kyster, som helt eller delvis lever 
af Fiskeri. Hvis nu enhver af dem 
paa anførte l\faade opnaar en Ekstra
fortjeneste paa 100 Kr. om Aaret 

i Gennemsnit, saa vilde det aarlige 
Udbytte for Fiskerne forøges med 
3000 100 300,000 Kr., altsaa 
det samlede Udbytte for dem kunde 
regnes til 1,200,000 + 300,000 
1,500,000 Kr. = 11/2 Million. Naar 
dertil kommer, at en Del af Fiskernp., 
navnlig Lejlighedsfiskerne, vilde 
foretrækkP. at søge Arbejde ved de 
store Byggeforetagender, som Lim
fjordens Omdannelse til en Limsø 
vilde betinge, saa kan' man ikke 
med Hette sige, at der vil ske 
Fiskeribefolkningen ell stor Uret 
og Tort. 

Hvad der mangler i de to Mil
lioner, som Saltvandsfiskeriet nu 
ind bringer, maatte Fiskerne natur
ligvis paa en eller anden Maade 
compenseres for. 

Ovenstaaende Betragtninger, saa
fremt de er ri gtige, synes derfor 
at tyde hen paa, at et Ferskvands
fiskeri i en Li1l18ø bliver l1æsten 
lige saa indhringende som det nu
værende Saltvandsfiskeri i Lim
l:i(/l'den, og at en saadan Omvælt
ning af Forholdene ikke vil gøre 
Fiskerne nogen nævneværdig Skade; 
en Skade, som opvejes mange Fold 
af de store Fordele, der paa andre 
Omraader instiller sig. 

Spørgsrnaalet bliver blot: Hvad 
vil Overgangsperioden bringe med 
sig? 

H vor længe vil det vare, inden 
Ferskvandsfiskeriet er naaet op til 
sin fulde Højde? 

Just disse Spørgsmaal saavel som 
den af mig løst udkastede Sammen
lignillg mellem Saltvands- og Fersk
vandsfiskeriets Udbytte trænger til 
sagkyndig Besvarelse og Kritik. 
Jeg beder Dem derfor, Hr. Doktor, 
om· at offentliggøre ovenstaaende 
Linier i "Ferskvandsfiskel'ibladet" 
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til behagelig Overvejelse for dets 
Læsere. 

Med Højagtelse 
Ernesto Jensen, 

Ingeniør. 

Meddelelse 
fra 

F erskvandsfiskeristation en 
Landbohøj skolen. 

0-

Ønskes Fisk indsendt til lTuder
søgeIse, og det af en eller anden 
Grund ikke er muligt at sende dem 
levende, kan man ofte hjælpe sig 
saaledes: 

Paa Apotheket købes n0get For
malin; det blandes med 15 Gange 
saa meget Van d, og heri lægges 
Fisken straks efter. at den er dræbt 
med et Slag paa Panden. Enten 
sendes Fisken i Vædsken, olIer den 
ligger deri to Dage og sendes der
paa indsvøbt i Klude, der er godt 
fugtede med Vædsken. Svøbes Per
gamentpapir udenom de vaade Klude, 
holder Fisken sig bedst. 

Forsendelse af Fisken paa Is bør 
ikke bruges, da Undersøgelsen ikke 
altid kan foregaa straks, men under
tiden maa opsættes nogle Dage. 

00 V. Otter."ltrøm, 
Magister. 

Iagttagelser 
fra Fiskekulturerne. 

-0-

Fra en meget interesseret Fiske
avler har Redaktionen modtaget 
:Forslag om at forsøge med en fast 
Rubrik i Bladet med ovenstaaende 

Overskrift, for om mulig derigennem 
at forøge Interessen hos Damkul
turernes Ledere, saa de dog af og 
til lade!' høre fra sig i Medlems
bladet. Nleningen med Bladet er 
jo, at det skulde være Talerør for 
alle Rørelser og Sager af Betyd
ning indenfor Ferskvandsfisk eriets 
Omraade. 

Saadant kan imidlertid kun ske, 
naar de aktive Medlemmer giver 
deres Besyv med i Laget; sker det 
ikke, bliver Bladet ensidigt og kom
mer ikke til at svare til sin Hen
sigt. 

Redaktionen skal derfor indtræn
gende opfordre alle Lederne af 
Ferskvandskulturerne til at tage 
Ordet i Medlemsbladet, naar de 
har nogpt paa Hjærte; derved og 
kun derved\ kan vi naa til at raade 
Bod paa alle Brøst og samtidig 
avancere fremad til bedre Forhold 
og lysere Tider. Red. 

* * * 
Opdloæt af Gedde-Yngel. 
En Dam, ca. 2 Skp. Land stor 

med Tilløb fra Dræn-Rør og Mose 
og om Sommeren uden Afløb, blev 
den 4/6 09 besat med 1800 Stk. 
Gedde-Yngel. Dammen tømtes den 
18/5 i Aar, og der fandtes da 116 
Stk. Gedder, gennemsnitlig 25 Ctm. 
lange. 

Dammen viste en overordentlig 
Rigdom paa Insekter, særligt Krebs
dyr. 

Hesultatet maa kaldes magert, 
men vilde maaske være blevet bedre 
ved Udfiskning allerede om Ef ter-
aaret. p. 
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Hvorledes jeg mistede en Ven. 
-0-

(Sluttet). 
Omtrent 80 Alen længere oppe 

ved Strømmen stod der en dejlig 
Elm lige ved Bredden. Dens Grene 
strakte sig næsten helt over til 
ElvenE' anden Side og dannede den 
yndigste Hvælving over samme, 
medens dens yderste Grt>lle dyppede 
i Vandet. 

Ogsaa der spran!l Ørreden, medens 
den snappede efter' Insekter og lod 
ganske som Ingenting. Her kunde 
jeg bruge en længere Line og læne 
mig mod Træets Stamme, medens 

fiskede. Tre Fiske lykkedes 
det mig ogsaa at pille ud og 
det uden Rpor af Bryderi; de vejede 

Pd. Stk. og var rigtig fine 
J t>g havde ikke tænkt at fiske 

mere end et Dusin den Dag, men 
da mit Bytte havde naaet dette 
Antal, opdagede jeg to rigtige 
Skønheder, som stod og tog Næring 
til paa en saa tillidsfuld Maade, 
at jeg ikke kunde mod!o!taa Fristelsen. 

Jeg stillt'de mig saa at sige i 
Niveau med dem; de kunde ikke 
se mig, opdagede mig' heller ikke, 
og i Løbet af 5 Minutter var de 
mine 

Da jeg havde en 3 Mils varm 
Marsch foran mig for at nlla vort 
fælles Mødested, Jernbanestationen, 
kiggede jeg ind i en Gaard nær ved, 
fik l)ot dejlig, kold Mælk, og 
saa af Sted med mig. 

Jeg havde vel gaaet en Mils Vej 
langs Elven, da jeg stødte paa en 
Genvej, der vilde føre mig lige op 
paa Hovedlandevejen. Ved den 
sidste Drejning af Stien fik jeg 
øje paa en Mand, som laa paa Knæ 
omtrent 6-7 Alen fra Elvebredden, 
raabende højt om Hjælp. 

Jeg ilede jo straks til hans Assi.;. 
stance; paa mit Spørgsmaal, hvad 
der stod paa, fik jeg det Svar, at 
han for næsten en Time siden havde 
faaet en stor Fisk paa Krogen lige 
under den anden Bred. Siden havde 
han vandret frem og tilbage mellem 
Sivene; om jeg ikke kunde finde 
en stOl' Sten til ham og kaste den 
efter Fisken? H ans Arme smertede 
simpelthen, saa krampagtig havde 
han nu gaaet her og holdt paa 
Stangen. 

Jeg greb fat om denne, kastede 
et Blik langs den stramme Line og 
gav den saa tilbage med de Ord, 
at hall i dette Øjeblik ikke havde 
saa meget Brug for en Sten som 
for et Par Briller, hvol'med han 
kunde se den Busk ovre paa den 
anden Side, hvori, hans Flue sad 
fast. 

Og dermed ilede jeg af Sted igen 
og kom op paa selve Banelinien en 
100 Alen fra den lille Bistation, 
hvor jeg i det samme fik øje paa 
R, spankulerende op og ned paa 
PI atformell med Hænderne dybt 
begravet i Bukselommerne og en 
Cigar i den elle Mundvige. 

Jeg fulgte nu Banelinien hen til 
ham, og straks han blev opmærksom 
paa mig, raabte han til mig, at 
havde været en god Profet; det 
havde været eIl daarlig Dag. 

Da jeg fortalte, at jeg derimod 
havde haft Heldet med mig, vilde 
han ikke tro mig, men løft::lde rask 
paa Fiskekurvens Laag med en 
vantro Mine og Ordene: "Nonsens, 
kom lad mig se". 

Det var Penge værd at iagttage 
hans Ansigtsudtryk, da han fik øje 
paa Kurvens Indh01d. Først blev 
han hvid, saa rød, og til Slut ganske 
blaa af Ærgrelse og Misundelse. 
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Han betragtede længe mine 14 
Skønheder, vendte og drejede paa 
dem og nndersøgte især deres Mund. 
Han troede formodentlig, at de 
alligevel var fanget med Grund
linge. 

Da han havde overbevist sig om, 
hvordan det hang sammen, spurgte 
han mig, hvad jeg havde fanget 
dem med. 

"Med Flue naturligvis", svarede 
jeg; men jeg kunde se paa hans 
Ansigt, at han alligevel ikke rigtig 
troede mig. 

Paa hele Hjemvejen mælede han 
næppe et Ord. Omtrent en Uge 
efter foreslog han mig en ny Fiske
tur. Jeg bad mig undskyldt. Saa 
bad han om at faa laane nogle ilf 
mine Fluer og en Lille eller to 
mille Grejer var saa meget bedre 
end hallS, mente han. Jeg lod ham 
naturligvis faa det Forønskede. 

'Men saadan kan det gaa: heller 
ikke denne Gang fulgte Heldet ham_. 

Fra »Fish. Gazette{{ v. A. J. R. 

Blandede .Meddelelser. 
-0-

Udsætning af Sættefisk i 
fersk Vand. I Juli Maaned er 
der fra den ved Holstebro liggellf]e 
Fiskerianstalt "Frøjk" afgaaet en 
betydelig Mængde Fisk. Saaledes 
er der level'et G5,000 Stk. Sættefisk 
til Udsætning i fersk Vand, og et 
Parti af omtrent lignende Størrelse 
er færdig til Afsendelse. - End
videre er der til Dresden _ afsendt 
1200 Pund Portionsfisk. Fisken af
gik i særlige Vogne, og ~orsendel
sen ankom i enhver Henseende til 
fuld Tilfredshed for Modtageren. 

SIdste Foraar leveredes der fra 
Anstalten :flere Hundrede Tusinde 
Stk. 0rredyngel til Udsætning. 
(Dansk Fiskeritidende). 

* 
~"'iskeriet i Sol1erød Sø vil 

for 10 Aar blive bortforpagtet ved 
en Auktion, der afholdes paa N ordre 
Birks Kontor den 6. Septem 1wr d. 
A., KI. 2. (Vort Land). 

... 

ØI~I'edproduktioneni Frank
rig. Hølge Beretning fm "la 
Societe Centrale D'Aquiculture" 
fandtes der i Frankrig i Januar 
1909: 
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Af disse 260 Kulturer producerer 

de 10 hovedsagelig Cyprinider(Kar
per og Brasen), alle de andre 8al
monider, særlig Bækørred, Kilde-

• ørred og Regnbueørred. 
hlt bliver der aarlig klækket 

27,000,000 Æg. Produktionen stiger 
dog stadig; den aarlige Forøgelse 
andrager omtrent 1,000,000 Stk. Af 
disse 27 Mill. Æg produceres kun 
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3 Mill. i Frankrig, alle de øVrige 
indføres fra Udlandet. Det er 
særlig Tyskland, der deltager i denne 
Import, der hovedsagelig finder Sted 
fra Fiskekulturerne i Badenweiler, 
Selzenhof, Saael beck - Berg'stedt, 
J affe-Salldfort, Arens-Cleysingen o. 
s. v. (AUg. Fisch.-Zeit.). 

* 
8.000.000 Ørredsættefisk 

udsat i nordamerikanske 
Floder. Ifølge "The Fishing-Ga
zette" er Staternes "Fiske- og 
Vildt-Kommission" begyndt at ud
sætte 0rredsættefi ak efter en stor
artet Maalestok. Alene fra Sisson 
Kulturerne er der saaledes' udsat 
8,000,000 0rredsættefisk. 

En særlig inorettet TransporLvogn 
er bygget for at lette Fordelingen 
af den store Mængde Fisk. 

Yderligere meddeles der, at Dam
kulturerne ved Tahoe, Ukiah og 
Brokdale har endnu 9,000,uOO 0rred
sættefisk i Dammene. 

laIt vil der saaledes blive udsat 
det uhyre Tal af 17,000,000 Stk. 
0rredsættefisk i de forenede 8taters 
Floder. 

:\Ian faar først det rette Begreb 
om Størrelsen af Sisson-Damkul
tureme, naal' man hører, at der 
aarlig produceres 22,000,000 Laks
sættefisk, og at der i Aar findes 
50,000 Stk. Legetisk i deres Vande. 

(AUg. Fisch.-Zeit.). 

Fiskemarked et. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København (GI. Strand), 6. August. 

40-65 Øre pr. Pd. 
100-150 
40--65 

300-450 - pr. 100 St. 

Berlin, 9 .. August. 

(Offleiel 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 

Pf. pl'. Pd. 

103-131 
80 

176 
122--150-136 

125-107 

113-121-115 
100-107 
75-66 

116-110-120 

103-112-90 

Ispakkede Fisk: 
Pf. pl'. Pd. 

Ørredfisk, smaa 120-92-120 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

85-95 
28-53-32 
46-90-80 

65 
95-79-95 
98-73-93 
-H-75-65 

80 
16-17-6 

Hamborg, 6. August. 

Laks 

I spakkede Fis k. 

171-148-166 
Laksørred, store 120-134 

• Laksørred, smaa 
Aal 

110--116 

. Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre ' 
Brasen 

60-61 
94-98-102 
55-42-50 
35-41-24 
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diverter 
l :Jrledlems6Iadet! 

Pt'isen for Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Petittinje, 
3 12-
6 IO -

12 
24 

8-
5 

Annoncer. 
-0-

En ung Mand i 30-Aars Alderen 
søger til1ste November en fast og 
selvstændig Plads som 

Fiskemester. 
Billet, mrkt. "Fiskemester" , bE1des 

indlagt paa dette Blads Kontor. 

Schweizisk 
Uly kkesforsikrings-Aktieselskab 

" Willterthur" 
forsikrer Fiskeriernes over- og under
ordnede Betjente mod Clvkkestilfælde 
under deres Arbejde, saavel efter som 
udenfor Loven af 27. Maj 1908, og saa
ledes al de paagældende er forsikrede 
og<;aa under eventuel Bibeskæftigelse 
ved Landbrug, til billige faste Præmier 
(uden Gensidighed). 

Nærmere Oplysninger faas yed Hen
vendelse til Selskabets Agenter eller 
Hovedkontoret, Højbi'oplads 5, 
København. 

øjøeæg, Yngel og Sættefisk 
uf ø r r e d; Sættefisk 

af Karper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ I ge r s nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrnp. 
Telefon Nr. 26. 

}'OF0 

nusQoldnings sRole. 
Knrsus ft'a Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eline Eriksen. 

Vandmølle, 
1 Underfaldshjul med Jernskovle, 
komplet Gangtøj, Akselledning etc. 
- alt i god Stand - er billig til 
Salg i Jedsted ltIølle pr. (:;}re(·I
stedbro. 

Fiskeriet "Aalykka" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, YnKel 
og Sættefisk af Bæk .. , Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portiollsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. . J. C. Christensen. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Ska~ler, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

(:;}. D o m a s c h k e, 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: I<'orellenhaudel. 
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Aal. 
Unge Aal leveres til følgende 

Priser: 
7~20 ctm. 6 Kr. pr. 1000 Stk. 

20-38 ctm. 12 Kr. pr. 600 Stk. 
Transportomkostningerne udredes 

af Køberen. 

Piskemet~ter E'rrboe, 
Fiskeristationen, 

Hornsyld St. 

Dansk 
Fiske-Forsyning 

(ved P. Allamsen &: Co.) 
København, Kristians&,. 4, 

udbeder sig Tilbud paa 

prima Ferskyandsfisk, Krebs etc. 
Telegram-Adr.: » Harengorum«, 

Telefon: 7293 & 7294, 

Tilbud 
p~ 

Portions-Ørred, 
forsendt frisk i Is, modtages pr, successive Leverance 

af 

. F. Klevenhusen " Co., 
ældste Forretning i Lakse~ og Orredbrancen, 

Consignation ønskes. BRI1MEN. Prima Referance. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin&" Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Al,tiklel' 0lit 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 at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Fiskeriuds tillingen 
i Riga 

fra 6.~28. Juli 1910. 
-o~ 

(Fortsat). 
Paa første Sal i Hovedbygniagen 

fandtes foruden nogle Aquarier med 
Sirfiske en smuk Samling Kort over 

'forskellige Søer i 0stersøprovin
serne. Det fremgik deraf, at man 
havde fuldstændige Dybdekori over 
de fleste af disse Søer, foruden at 
man ogsaa havde Bundprøver fra 
største Parten af dem. Russerne 

er paa det Omraade et godt Skridt 
videre en d det saa højt priste (af 
os selv) danske Kulturfolk. 

Endvidere fandtes en god Ud
stilling af Dyr og Planter fra de 
forskellige Søer. 

Desuden befandt sig her en meget 
interessant og fortræffelig Udstilling 
af de Knogler, hvoraf man lettest 
og Rikrest kan læse sig til Alderen 
hos de forskellige Fiske. 

\ Præparaterne var udført af Sekre
tæren for det kejserlig-russiske Sel
skab for Fiskeavl og Fiskefangst 
H. L Arnold fra St. Peter~borg. 

:Fremgangsmaadcn ved Præpare
ringen var følgende: Den Fisk, hvis 
Alder man ønskede at bestemme, 
blev først kogt godt igennem og 
derefter lagt i Alkohol, derpaa be
handlet med Benzin for at ud
trække Fedtet og sluttelig igen an
bragt i Alkohol. 

Efter Hr. Sekretær Arnolds Op
givende bestemmes Alderen sikrest 
hos Gedden ved Hjælp af Hvirvlerne, 
hos Brasen benyttes Skulderbla
dets Bell, hos Aborren Gællelaa
get (Operkulum), og hos Suderen 
ligeledes Gællelaaget (Præopercu
lum). 

Nedenstaaende Skala tjente som 
Illustration: 
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Am' Længde Vægt 

Gedde 19 ? Ctm., 21/) r. Pud* 
8 71 6,5 

? 72 6 

Brasen 14 ? 1) 

12 34 1 
14 57 8 

Aborre 11 37,;' 4 
Suder 10 46,:. 1485 gr. 

3 19,5 3/4 r. Pud 

Dpt mest iøjnefaldende ved oven
staaende Skala er den enorme For
skel i Vægt paa de tre omtrent lige 
gamle Brasen. Sekretær Arnold 
gjorde ogsaa selv opmærksom der
paa, og oplyste, at Grunden alene 
var det Vands større eller mindre 
Næringsindhold, hvori de havde 
levet. 

Umiddelbart i Nærheden af denne 
lJ dstiIli ng fan dtes en meget inter
essant Samling Kort over en :MlCpngde 
Søer. Kortene var udarbejdede af 
en russisk Videnskabsmand ved 
~ avn Lebpdinzcw og tjente tit at 
illustrer!') de forskellige Ferskvands
fisk's Opholdssted i Sommertiden i 
disse Søer. 

De indlagte Figurer paa Kortet 
viste saa, hvor mange almindelig 
forekommeude Fisk af de forskellige 
Arter, der er fanget i de forskellige 
Dele af Søerne. Samtidig med lJd
fiskni ngen var der foretaget om
fattende Planktonbestemmelser, og 
af sidstnævnte fremgik d.et da klart, 
hvorfor den eller den Fiskeart 
fandtes netop i de Dele af Søen 
og ikke andre Steder. Særlig hvad 
Helten angik var Billedet meget 
slaaende, idet denne Fisk ofte 
fandtes i den ene Ende af en Sø, 
hvor den ønskede Planktonnæring 
var for Haanden, medens der i den 

*) Et russisk Pud = 0,4095 kg 

øvrige Part af Søen, hvor samme 
Plankton ikke fandtes paa Grund 
af de der herskende ,afvigende 
fysikaliske Forhold, heller ikke kom 
en eneste Helt i Garnene. 

Et betydeligt Rum indtog end
videre den finske Udstilling, som 
var bragt ned til Riga af Fiskeri
inspektør Sandman fra Helsingfors 
paa den finske Krones Skib for 
Havforsk ,ing "N autilus". 

Denne Udstilling var meget rig
holdig og overordentlig smukt ar
rangeret, og indeholdt blandt andet 
Eksemplarer af alle Finlands Fiske, 
opbevaredt' i Alkohol eller Forma
lin. 

Da den kunstige Fiskeavl imidler
tid ikke staar videre højt i Finland, 
var det hovedsagelig Bavdyr og 
Genstande. som anvendes ved Hav
fiske, der var udstillede, og da 
særlig liaadanne som "N autiIus" 
havde indsamlet paa sine Togter. 

Under en Samtale, jeg havde med 
Fiskeriinspektør Sandman, spurgte 
jeg, om h!lll kunde opgive mig 
Støn'elsen paa den mindste Aal, 
der var fangnt ved og i Finland, 
da det interesserede mig at faa at 
vide. Fiskeriinspektøren meddelte 
mig, at dell mindste Aal, der nogen
sinde var fanget i de Egne, var 
31 Ctm. lang. Denne Udtalelse 
blev bekræftet af den finske Zoolog, 
Dr. Levanter, som ogsaa var til
stede. 

Dr. Sandman fortalte endvidere, at 
det aldrig var lykkedes at fange 
Aalefarillg i Finland. endskønt man 
ofte har forsøgt derpaa, ved at ud
sætte Ruser af Stramaj eller Tyl. 
Dr. Nordquist, L1l11d, som ogsaa er 
Finne, opgiver, at de mindste Aal, 
han har fanget deroppe i Kumo
elven, havde en Længde af: 
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Ctm. 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Ei~~p. ! Ctl~: 

3 I 3H 
2 40 
8 41 
2 42 
5 43 

11 44 
8 45 

11 47 

Eksp.' Ctm. Eksp. 

7 48 ti 
13 49 1 
7 50 2 
8 51 l 

10 59 ~ 2 
5 53 l 
6 54 1 
7 

Men tilbage til Udstilling(>n! 

( Fortsættes). Red. 

Iagttage Ise r 
fra Fiskekulturerne. 

-0-

Ji'ra I)ammene. 
Det er længe siden, vi har haft 

saa varm en Sommer i Juni. og 
Juli som i Aar. Tørken og Varmen 
fra den 2. til den 22. ,Juni og fra 
8. til 21. Juli var strænge Dage for 
0rredkulturerne i det sydlige Jylland. 
Varmen og Tørken var i høj Grad 
følelig, dels derved, at Strømvandet 
stærkt mindskedes, og dels derved, 
at der med Varmen var stille Vejr. 
Smaat med Vandstrøm og ingen 
Krusning eller Bevægelse i Vand
overfladen skal nok fornemmes af 
0rredbesætningen i Damme. Til 
trods derfor har Fiskebestanden i 
Haugaards og Hvilestedgaards Fiske
rier gaaet de kritiske nævnte Tider 
igennem uden at skride over den 
normale Dødelighed i Sommertiden. 
Efterhaanden lærer og forstaar vore 
Fiskemeshe bedre og bedre at tage 
Forholdsregler under ugunstige For
holde for Damme og l<'isk. Dog er 
der meget tilbage at lære endnu. 
Sommerdødeligheden maa aller
mindst 50 pCt. ned uden derfor at 
have naaet det endelige Maal. 50 

pCt. vilde for samtlige Landets Fiske
rier være en pæn lille Gevinst. Vi 
faar nu at se, om vor længe ventede 
Forsøgsstation kan hjælpe os til 
hurtigere at naa denne Gevinst. 

Her er Forhold, der maa have 
Fiskeriernes saavel som vor For
søgsstations Opmærksomhed. 

Det er givet, at 0rredfiskenes 
Fordøjelse ikke er den samme'under 
de forskellige af Aarets Varmetem
peraturel': Den er ikke til enhver 
Tid lige kraftig til at uddrage og 
omsætte Næringsstofferne. Vi ken
der af Erfaring, at vi til visse TiGer 
kan fremskaffe l Pd. Tilvækst af 
ca. 4 Pd. godt Fiskefoder; til andre 
Tider bruges 8-10 Pd. og derover. 
Foretages der Prøvevejninger i de for
skellige Tider af Aaret og har man 
maalt Vandtemperaturer i de samme 
Tider, da erfarer man, at Temperatu
ren kan baade være for høj og for lav 
for at naa et godt Resultat. Værst 
stillet er vi undel' den høje Tempe
ratur. Her er et Punkt, hvor Fiske
passerne maa gøre sig Ulejlighed og 
skærpe Iagttagelses-Evnen, for at 
kunne bringe det aarIige Gennem
snitsforbrug af PUHd Foder til 1 
Pund godt 0rredkød saa langt ned 
som muligt. Det er ikke nok at rose 
en Fiskepasser for de mange Pund 
Spisefisk, han i Aarets Løb har 
produceret; der maa ogsaa spørges 
efter, hvor mange Pund Foder han 
har brugt og til hvilken Pris. 

Det er heller ikke nok, at Fiske
passerne begynder at hale ind paa 
eller faar travlt med at indskrænke 
"Fodringen, rense Damme o. s. v., 
naaI' Varmen og Tørken indfinder 
sig. Han maa før den kritiske Tid 
være forberedt til at tage imod, saa 
han med Mod og Haab kan gaa den 
i Møde. 
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I den tørre og varme Tid af 
Aaret er Ørredens Fordøjelse sim
pel. Har Vandets Varmegrad naaet 
] G o It og deronr, og der' tilmed 
er svag Vandstrom til Dammene. 
vil det ikke nere klogt at fodre 
stærkt. .To federe Fisken er fra 
Foraarsfodringen af, desto daarligere 
er den stillet. Ogsaa her gælder 
det, at de tykke og fede har ondt 
i Hede, Det el' ikke nok, at Fode
ret er frisk. det skal ogsaa væl'e 
let fordojeligt. Aalelmder f. E. er 
da ikke at anbefale. Ved adskillige 
Fiskerier er man bleven ganske 
hdænkelig ved at fodre lIled disse, 
sall, beta;nkelig', at dette Foder slet 
ikke tør bruges mere. Denne lEng
stelse er vist O\·erdren~n. Hvis det 
anvende" paa ell Tid, da Fiskens 
Fordøjelse er normaL kan det ikke 
tænkes, at det fremkalder Syge- og 
Dødelighed, 

Herom maa yor Forsøgsstation 
kunne bringe os Klarhed. 

Efterspørgslen og Priserne for 
0rredfisk fra Damme har været gode, 
saa Fiskerierne ikke i Aar har ligget 
inde med BeJlOldninger i længere 
Tid. I FOrftaret var der en livlig 
Omsætning af Sættefisk. Hvor For
holdene egner sig dertil produceres 
nu Portionsfisk i højere Grad end 
hidtil. I Begynddsen af For
auret VHr Prisen gennemsnitlig kun 
1/2 Øre pr. Ctm. for Sættefisk. Mod 
Slutningen af Fora,uet Prisen 
næsten til det dobbelte, ligesom 
Undermaals-Sættefisk gik med i Lø
bet, hvad ellel's ikke har været Til
fæl det tidligere. 

Al Slag's Fisk fra Damme, Søer 
og Vandløb har været let afsættelig 
til gode naar Partier kunde 
leveres levende til Opkøberne. 

Smidt Nissen. 

Stockholms 
nye fiskehal aapnet. 

Norsk eksport af fersk fisk til Sverige. 
--0-

Fra Storkholm skrives til det nor
ske Blad "Tidens Tegn": 

Fodeden aapnedes Storkholm8 nye 
fis kehal. Et par officielle repræsen
tanter fol' kommunen. en enkelt 
journalist og" Tidens Tegn "s 
korrespondent yar de eneste, som 
OVel'var bC'givenheten i den aarle 
mOl'genstUJld. Men traflken blil' 
snart livlig: ti efter en netop fattet 
bestemmelse skal fra nu av al fisk, 
som kommer til Stockholm pr. jern
bane, smldes til fiskehallen. For
haabentlig blir det aar om andet 
gallske betydelige kvantiteter n o r s k 
fisk, som gjmmem denne hal kommer 
til at distribueres til vore Stock
holmske fiskekunder ; det vil derfor 
sikkedig interessere" T. T. "s læsere 
at høre, hvordan den er indrettet, 
og efter hvilket princip man her 
vil ru'beide for ferskfiskhandelens 
ophjælp. 

Selve byg'llingen er egentlig kun 
et høitreist skur av træverk med 
beklædning av bølgeblik; den store 
hal har omkring' 110 kvadratmeters 
gulvflate og staar ved store skyYe
døre i forhindeise med en jernbane
platform, til lnilken et seperatspor 
fra Celltralbanestationen bJir færdig 
om et par dage. Til hallen slutter 
sig forutell et pal' kontorer to større 
kjølerum, i hvilke en temperatur av 
2--5 kuldegrader kan holdes, samt 
et litet pakkerum for fiskens om
pakning. Hallens opførelse har 
kostet 50,000 kroner, frysemaskinen 
11.000 kroner, jernbaneanlægget 
10,000 kroner, saa iaIt kommer det 
hele anlæg op i 75,000 kroner. 
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Tomten er kOlllillunens og utgjør en 
del av det betydelige areal, byen 
har ollkjøbt østenfor Centralbane
stationen til opførelse av de shlre 
"Centralhaller" , et millionforeta
gende for at skape en hensigts
mæssig rorhandling av fødemidler. 

Det system, efter hvilket den store 
fiskehandel i hallen nu skal foregaa, 
er følgende. Hver mOl'gen k1. 7 
bortauktioneres den til hallen an
komne fisk, og mot en bestemt 
billig leie kan kjøper og s::dger 
faa sin fisk indsat i kjølerummene; 
knust is og salt er at faa tilkjøps, 
Handelen er altid kontant, og der 
betales i avgift l proeent. Det 
staar enhver frit ror at komme til 
hallen, amnelde sine varer og faa 
dem bortauktionert gulvplads 
kan leies pr: dag, pr. uke, maaned 
eller aar, Men minste salgskvantul1l 
er under ordinære omstændigheter 
25 kg. fisk (10 stk. hummer, 100 
stk. østers og 500 stk, krebs), For 
detailsalg og detailkjøp er hallen 
saaledes ikke bestemt. 

Hvis nu en norsk eksportør vil 
forsøke at faa sin fisk ind paa det 
Stoekhohnske marked, men ikke bar
nogen agent eller forretningsforbin
delse i Sto,ckholm, som kan vareta 
hans interesser, er saken efter den 
netop oprettede ordning meget grei 
og likefrem. Han behøver bare at 
anmelde sin forsendelse til den auto
riserte llstadskommissionar" ved 
fiskehalJen, hr. Edv. LCifman, som 
da fungerer som hans agent og ar
beider under kommunal kontrol og 
garanti og ikke har ret til større 
provision end fem proeent. Denne 
kommissionær varetal' da eksportø
rens interesser ved auktionen, og 
staar altid beredt paa at motta 
forsendelserne og stelle med dem 

paa beste vis. Han er en autorisert 
forretningsmand, saa at si; hans 
hele interesse ligger i at skape sig 
tillid og anseelse hos sælgerne. 
Stad8kommissionæren er ingen "kom
munal funktionær". 

Meningen med hallen og med sy
hans hele interesse' ligger i at skape 
en jævnm'e og en øket tilgang paa 
fersk fisk til Stokholm, og samtidig 
at skabe stabilere priser, idet man 
hver dag offleielle prisnoterin
ger og ukentlig offentliggjøl' dem. 
For norske eksportører synes hallen 
at være meget praHisk, og særlig 
fra det nordenfjeldske venter man, 
at fiskeforsendelserne vil bli store. 
Paa de svenske jernbaner trafikerer 
nu omkr. 70 kjølevognsr; men der 

. er over 300 saadanne vogner under 
bygning eller allerede bestilte, og 
ute n tvivl vil ferskfiskhandelell i 
Sverige komme til at arbejde under 
langt gunstigere vilkaar end tid
ligere. 

Saavel fra Trondhjem som fra 
Narvik gaar der nu adskillig fersk 
fisk pr. jern bane gjemmen Sverige. 
Alt ligger nu godt og praktisk til
J'ette for en betydelig omsætning i 
Stockholm. Saa var det bare en 
ting til, som staar igjen: at lære 
folk at spise fisken! Det kan ingen 
autorisert kommissionær gjøre, men 
sandelig er det, naltl' alt kommer 
til alt, det vigtigste af hele affæren. 

Limfjordens Omdannelse 
til en Ferskvandssø. 

-0-

Hr. Doktor Hoffmeyel'. 
Maa jeg herved takke Dem for 

Optagelsen af Artiklen om "Lim-
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fjordens Omdannelse til en Fersk
vandssø" i Deres Æ~t'ede af 15. ds. 
Deres Indledning til Artiklen giver 
mig Anledning til høtl.igst at gøre 
oprnærJ{som paa en noget, som jeg 
i al Beskedenhed vover at paastaa, 
fejl Opfattelse aJ Spørgsmaalet. 
De siger, at De ikke har "samme 
Opfattelse angaaende Hentabilite
ten"~ 

Et alment FOI'etngendes Nytte kan 
ikke altid maales med den samme 
31aalestok, som man bruger til 
Spækhøkel'geschiifte. rrtehambo
elel' eller industrielle Foretagc'nder. 
og den eventuelle Nytte. som Landet 
i sin Helhed høster, komme/o ikke 
tilsyne paa aarlige Balanee-Begn
skaber' eller Fil1ansbudgettel'. 

Staten har i over en l\1ellneske
alder brugt over' 12 Mil1iolH~r Kr. 
til IIøfdebygninger ved Agger, der 
ikke direkte har kastet en Øre af 
sig og heller ikke har fOl'lnaaet at 
tilvejebringe Tilstande, der er stort 
bedre, end om der slet ikke var 
blevet gjort noget. 

Et andet stort N' ationalforetageude 
er Hedesagell, som ikke alene Staten 
men ogsaa mangfoldige Privatper
soner ofrer til, udtm 'at den til 
Dato kan siges at være rentabel i 
strængeste Forstand. 

Det er først ad Aare, Illaasko 
efter at flere Generationer er van
drede igennem Tidens Tælleapparat. 
at en nanet Udvikling paa Steder, 
som :Menneskone hidindtil har be
tragtet som lidet værdifulde, er 
mulig. 

Limfjorde1/s Kyster, Købstæder 
og det bagved liggende frugtbare, 
opdyrl;:edo Land ligger nu saa 
at sige i Stampe. Er Limfjorden 
som Søvej for Stor-Sejlads først 
bleven et Faktum, og ikke som nu 

en Samling af Grunde, Render og 
Huller, der kun kan befares af 
Pu)reskuder, saa er l!dvikling'smulig
hedeme saa store, at et Smule 
Fiskeri træder helt i Skyggen i 
salllme Grad næsten som Tyttebær
plukkeriet paa Beden staar til dem 
Beplalltning og Opdyrkning. 

Til den Tid, naar vi Ol' døde, 
bogl'llvede og for·g!emte. at opstille 
sammollligllendp Rentabilitetsbereg
nillger. vil jeg overlade Statsøko
memo, hyis det er muligt. 

Til at drøfte Limfjordspørgsmaalot 
fra et saadallt Synspunkt, saa lidt 
som at gøre opmærksom paa "nye 
Momenter f. Eks. med Hensyn til 
forbedrede Havneforhold ved Thy
borøn", er "Fen,kvallusfiskeribladet" 
jo imidlertid ikke Stedet. 

Derimod synes jeg - Ullar Talen 
er om Mug.lighedeu af at gennem
føre mit Forslag og derfor om at 
kOllllne til Klarhed om og fuld 
Forstaaelse af. hvilke Fiskeri-Inter
esser, der staar paa Spil eller kræn
kes, og om llvilke Saar, der maa 
skæres i det gamle Træ for at ind
pode ny Vækst og nyt frugtln'ingende 
kraftigt Liv at Fiskeribladene 
absolut Ol' det rette Sted tiL Drøf
telse. 

Det var i lIaab om, at nskeri_ 
kyudige Mænd, videnskabeligt 8aa
vol som rent praktisk, vilde reagere 
og iværksætte en Analyse af det 
Stof, jeg som rent Fiskerianliggellde 
har kastet ind i Prøveglasset at 
jeg henvendte mig til Dem. 

Idet jeg takker for Deres Omhu 
for ikke at synes ..,snæversynet eller 
lidet frisindet'" haaber jeg, at De 
vil udstrække denne Deres Fore
kommenhed til ogsaa at gælde oven
staaende Linier og til at holde mig 
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il, jøur med muligt indtr~ffellde 

Repli kkel' eller Gensvar. 

Med Højagtelse 
E,.nesto Jensen. 

Fiskenes 
Hukommelse og Intelligens. 

13-

Efter yør Førmening "kaI jø selv 
de højeststaaende Dyr kun besidde 

Instinkt altsaa intet Overlæg; det 
kan derfør synes fuldstamdig ørkes

løst at øp kaste Sporgsmaalet. om 

Fiskene er i Besiddelse af Hukølll
melse øg Overlæg'. 

Sclv har jPg døg altid været af 
deu Anskuolse, at Fiskene har hegge 

Dele; og jeg tror. at mangell prald.isk 
Fisker vil give mig Ret heri. 

Intelligensen ho~ de forskellige 
Fiskearter er meget forskellig, lige

som den hos de enkelte Individer 

indenfor salllme Raee kan være højst 

ulige. 
Karpen hliver v81 i Almindelighed 

anset før at være den kløgeste af 

vore Ferskvandsfiske. Har den nu 
virkelig Hukølllmelse? 

Ja spørg hare Fiskerne! 

IIYormange de en d førh orer 

høs; alle vil de dog svare bejaende. 
Døg ikke alene Karpen, men ogsaa 

andre Fisk handler ligefrem llled 
Overlæg. 

Søm ungt Mt'lllleske fiskede 

meget gerne øg med Førkærlighed 

efter Gedder. Om Sport'ltlskeri 
havde jeg den Gang intet Begreb; 
det vilde være mig fuldstændig 

ligegyldig, om Gedden blev fanget 

paa den rigtige eller den gale Jlaade, 
naal' den blot blev fanget 'og ikke 

var før lille. 

Søm benyttede Jeg smaa 
Hvidskaller; jeg vid"te nemlig af 
Erfaring, at disse i det klar'o gennem
sigtige Sprc~eyand blev taget lallgt 

lettere end nøgen anden Slags Fisk, 
selv Grundlingen ikke undtaget. . 

Mit Yuglillgsfiskested var et dybt 
Yandhul, pna h\'is Bund der laa 

en bel DpI Træstammer, og hds 
Bredder var tæt b(ivokset med Elle

og Piletræer. hYisaarsag jeg altid 
iisk(>d e fra Ha ad. Den første Krog 

val' allerode lagt ud paa ;i ru Dybde; 

Snøren bestød af en :2- 3 llllll tyk 

Layead og var b('Jæ~tet til en sta:'rk 
Fyrretræs Stang; et KOI'k~t)'kke holdt 
Agnfisken i den forønskede Dybde 

og dste tillige, naar der vnr Bid. 
Medens jeg HU var' beskæftiget 

med at Ifl'gg'e dl'll anden Krog ud 
øg tillige støppede mig en Pibe 

for at holde de plagsølllme Myg 
fm Livet, fulgte allerede det forste 
Bid. Langsomt blev Korkstykket 
trukket uuder Vand øg førblev der; 

1lU hug'gede jAg til, øg Oll Gedde 
paa 11 :2 Pd. blev halet ind -

lllen stødte an mød Hælingen af 
Baaden og faldt tilbage i Vandet; 
dog havde jeg faaet Tid til at øh

servere, at dens Underkæbe var 

øg kun deu Omstændighed, 
at Fisken ved Indhalingen var køm

met i for stærk Berøring med Ban
den, kunde den takke før sin Frelse. 

Den iturevne Hvidsknlle ble\' er

stattet af en anden, øg Krogen 

atter lagt ud; men denne Gang 
maaHe jeg vente øyer Time, 

inden del' kom Bid igen; tilmed 
droges Kørkstykket denne Gang 
ikke under. Vand, men blev drejet 

rundt; desuden gik Røvfiskens Be

vægelser henimød Overfladen, hvør 
jeg ogsaa snart fik øje paa den. 

Langsømt kom den op, holdende 
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Agnfisken i Munden. Tæt under 
Van dfladen gjorde den Holdt, be
vægede Finnerne krampagtig og 
satte derpaa med et vældigt Spring 
tværs over Medpstangen, idet den 
holdt fast paa sit Bytte og trak hele 
Linen med Messingforfang og Bly
stykke efter sig. 

Nu gik den langsomt ned mod 
Dybet, medens dl'n med Kæberne 
drejede Agnfisken rundt, til den til
sidst slugte dmme med Hovedet 
foran. 

Men nu var det ogsaa umuligt 
fol' Geddon at slippe løs mere; Dob
belthogen sad altfor fast i i\laven 
paa den. Ved underkæben havde 
den et 3 cm langt Rift, notop hvor 
den første Krog havde haget sig 
fast. 

Og nu spørger jeg; 
Hvad havde Gedden til Hpnsigt, 

da den sprang over Fiskestangen? 
Var det Overlæg eller Tilfældighed? 

Et andet Eksempel; 
Det hændte mig engang, at jeg 

fangede saa mange Fisk, at jeg ikke 
paa langt nær kunde transportere 
dem med mig hjem. I dl'n Tanke, 
at disse Fisk sagtens lod sig fange 
igen senpre, lod jeg Størstedelen af 
dem atter faa sin Frihed; det var 
Brasen paa 5-7 Pd. s Størrelse. 

Ikke en eneste af disse Fiske 
lykkedes det mig senere hen at fange 
igen, og sandsynligvis er det store 
Flertal af dem endnu i Live. 

Efter dette skulde man jo tro, at 
det var Erindringen om den ud
staaede Dødsangst, som gjorde sin 
Indflydelse gældende. 

Fiskenes Erindringsevne gaarimid
lertid endnu langt videre. 

I Aaret 1888 købte jeg et Fiskeri, 
tidligere tiihørende den kOI,lgelige 
Domænefiskus i Oppein; i en Del 

af Fiskeriet var der i tusindvis af 
Karper af forskellig Race og Stør
relse. 

Fra Fischcrei Zeitung ved 

(Fortsættes). A. J. H. 

Blandede Meddelelser. 
-0-

Vanddyrenes Næring. I det 
sidste Hæfte af "Svensk Fiskeri
Tidsskrift" skriver Redaktøren, Dr. 
Th. Thorsten l'~kman, en lille Artikel 
om ovennævnte Emne. Dens Ind
hold er i Korthed følgende; 

Den almindelige Antagelse med 
Hensyn til Vand dyrenes Ernæring 
har ganske naturlig hidtil været, at 
de ligesom Landdyrene hentede sin 
Næring gpnnem faste Fødeemner, 
og at de i Vandet forekommende 
opløste Emner ikke udnyttedes. 

Fysiologen A. Piitter er gennen 
sine undersøgelser paa dette Felt 
kommet til et andet Resultat. I 
AUg. F. Z., Nr. 3 1910, sammen
fatter han silJe Resultater saaledes: 
"En stor Del af de i Vandet levende 
Dyr, af alle Grupper, optager ikke 
sin Næring paa denne Maade, som 
man hidtil i Analogi med Landdyr 
og Fugle har antaget, d. v. s. at 
optagne Næringsartikler opløses og 
sønderdeles under Fordøjelsen, hvor
efter de resorberes (Resorbtion = 
Genopsugning); et stort Antal Dyr, 
specielt de absolut smaa Former af 
alle Grupper, optager deres Næring 
i opløst Fo rlll direkte af Van det" . 

Putter fremholder bl. a. dels, at 
den i Vandet tilgængelige Mængde 
faste Næringssubstans er altfor 
lidet til at dække Behovet, dels 
at, skønt de Vandet opløste 
Næl'ingsemuer, af hvilke Humusem-
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nel' skulde kOlIllTIe i første Række, 
forekommer i yderst svage Concen
trationer, er dog d('n absolute 
:Ylængde af saadanne Emner flere 
hundrede Gange storre end den i 
samme Vandkvantitet fremkommende 
faste Planktonmasse, og dels, at man 
virkelig har kunnet paayjse Dannel
sen af fast Subsalls hos K rustarcer 
(Cyclops-Arter), som har været holdt 
i "and med udelukkende opløste 
N æringsemncr. 

Piittner paastaar tilm('d, at Fiske 
skal kunne -- gennem Gællerne -
optage saadanne opløste N ærings
emner af Vandet. 

Hans Teori kommer. hvis den 
viser sig at være rigtig, til i en 
væsentlig Grad at ændre vor Op
fattelse af Livet i Vandet. 

Særlig for Damkultnrernes Øko
nomI vil den kunne faa stor Betyd-
ning. Red. 

* 
Laksefisk i Alaska har i 

1~08 været bedre end llogensinde. 
Der fangedes 43,304,979 Laks mod 
34,900,OG8 i 1907 og 31,75G,775 i 
1905. Omkring 50 Konservesfa
briker og 37 Salterier er i Gang. 
KOllservesfabrikernes Produktion 
fyldte 2/jQG,972 Kasser a 48 Pd. 
til en Værdi af 10,1 t;G,OOO Dollars; 
Salterierne leverede tilsammen for 
352,707 Dollars. (Svensk l"iskeri
Tidskrift). 

* 

]Iariager Fiskeriforening 
agter i den nærmeste Fremtid at 
indsende et Andragende til Land
brugsministeriet om at faa Dispen
sation fra den nye Fiskerilov til at 
afhænde de Ørreder, der fanges i 
Fredningstiden, men dog kun til 
Udklækningsanstalter, hvilket har 

været Tilfældet for den sidste nye 
Fiskerilov , der ikke forbyder at 
fange Ørreder. men Salget af dem. 
(Iland. Amts Av.). 

* 
ørretavl paa vestland et. 

For 4 aar siden blev der paa Grude 
paa .T æderen istandbragt et anlæg 
for utklækning og opdræt av ørret. 
Forleden llloUok grosserer Grude i 
Stavanger en ørret paa l kg. fra 
dette anlæg. For 4 aar siden var 
den nedlagt som rogn. og i disse 
aar har den vokset sligt, at den 
maalte 43 centimeter. Ørreten var 
fed og: kjødfuld. 

Der foreligger - skri l'er en korre
spondent til "Tidens Tegn" - langs 
vor hele kyst og ikke mindst paa 
vestlandet gode betingelser for dam
kultur. Paa hundreder, for ikke at 
si tusinder av steder ved kysten 
findes der de ypperste lokaliteter 
for anlæg av utklækningsindretnin
ger og opdrætsdamme - steder, 
hvor der gaar en bæk frem med 
fortræffelig rindende vand og hvor 
det koster forholdsvis litet at sætte 
op en dæmning, saa bækkeleiet 
bliv til et større eller mindre bas
sin, hvor orretten kan fodres. 

Og tilgangen paa fiskefor vil jo 
ogsaa være let i vestlandsbygderne, 
ikke mindst ved Stavanger. Oh 
Olsen, der saa fortjenstfuldt har 
forstaat at nytte saa meget fiske
avfald til Kreaturer og til gjødsel, 
tal' nok ogsaa Tyskerne efter ved 
at lave fiskefor for indsjøfisken av 
fiskeavfald. 

I orretavl og anden damkultur 
foreligger der et nyt arbeidsfeldt 
for de driftige vestlændingers fore
tagsomhet. (" Tidens Tegn"). 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Københavns olIentIige Fiskeauktion, 20. Aug. 

Aal 35-60 Øre pr. Pd. 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs - pr. 100 St. 

. Berlin, 20. August. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sa ndart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
KarU(lser 

Pf. pr. Pd. 

83-90-80 
130-95 
83-91 

120-132-147 
124-126 

83-86-91 
81-90-86 

57-53 
107-94-70 

100-97-103 

lspakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 

" Brasen 

Pf. pl'. Pd. 

198-153-186 
54 

26-54-36 
49-96-71 

75-94 
77-80 

63-80-76 
44-73-70 

56-60 
15-38 

HaUlbol'g, 20. August. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

125-165-226 
141-161--172 
80-156-100 

70-76-59-60 
80-65-72 
86-110-95 
48-43-44 

31 1
/ 2-38-36 

Annoncer. 
-0-

$0110 

nusQoIdnings sRoIe. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

I<)line I<)riksen • 

En ung lVI and i 30-Aars Alderen 
søger til1ste N ove m b er en fust og 
selvstæf!dig Plads som 

Fiskemester. 
Billet, mrkt. "Fi8kemester", bedes 

indlagt paa dette Blads Kontor. 

~chweizisk 

Ulykkesforsikrings-Aktieselskab 
"Wintertbur" 

, forsikrer Fiskeriernes over- og under
ordnede Betjen te mod Ulykkestilfælde 
und<>r deres Arbejde, saavel efter som 
udenfor Loven af 27. :\:laj 1908, og S33-
ledes at rle paagældende er forsikrede 
og,aa under eventuel Bibeskæftigelse 
ved Landbrug, til billige faste Præmier 
(uden Gensidighed), 

Nærmere Oplysninger faas yed Hen
vendelse til Selskabets Agen ter eller 
Hovedkontoret, Højbl'oplads 5, 
København. . 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o ru a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: J<'orellenhandel. 
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.!L\.!L\~\~"~~~il #", 1;1 ,jJ .liL!_#--.fl! I 

Portionsørred, . 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

• lernbanestation mod Kontant. 

cJ!Jarlin cfi{ielaen, 
Pre(Jm 'ic ia. 

IfIIIF'" rl'elefon Nr. 114. ~ 

Dansk 
Fiske-Forsyning 

(ved P. Adæm,,'len &: Co.) 
Kobl'nlmvn, K l·istiansg. 4, 

udbeder sig Tilbud paa 

prima Ferskvandsfisk, Krebs etc. 
Telegra m-Adr.: )) TI arengornnJ((. 

Teldon; 7293 & 7294-. 

@~~~i~,~,~~i~~~~~i~~,~@ 
W W 

~ Oprensning ~ 
I
, w af ~.-'" 

='fl=iJlY=" fI'='=IfI=i=lfI=iI=lfI=iI=~=~=~='=~="'=:'ii=~=~=·· a\ m 

----------1 ~ Søer D:;n;:~dIØb ~ 
Fiskeriet "Aalykke" ~ foregaar med $ 

a\, ffi 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prhna 9jneæg. Yngel 
og Sættefisk af Bælt:-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod KOll-
tant. J. C. Christwruwn. 

øjneæg. Yngel og Sættefisk 
uf ø r l' e d~ Sættefisk 

at' Karper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved AfhCllt
ningen paa Sælgers nærmeste 

.Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrnp. 
Telefon NI", 26. 

'Ul W 
ffi Ziemsens .ro. \1;/ W 
~D Bundskærer ffi i J fuldkomment, i 
;: \ let. hurtigt og billigt. \.ti W ffi 
@ Glimrende Vidnesbyrd fore- 'W' 
~ :\igger om de enestaaende i 
Voj Resultater. <:±) 

i H. C. Petersen & Co. ~ 
W København H. W 
@ .,,-al'hns.AalbOrg.Oden8l"~W 
ffi 
~ ..• ~., ~b.dtli14"'·/!~id~a";db.c:::~bld.'~i. • 
~r:s/!Q'",t'~Y'~t9·~~~P!~~v ~V' 

. elR. ~r6ecR'a 

Import af Fiskenet, 
---::==== Korsør~ 

leverer alle Fiskeredskaber j fuld 
monteret Stand, sem; Alle Slags Ru
ser og Vaad, Ketcher, Ørred garn, 
Krogliner, Kroge, Kork og Cate-

,chu. Bly, Sten og Kæde til Synk. 

l Samt alle andre Artikler . 

I 
til Fiskeribrug. 

NB. Bedes bemærke Adressen 
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MODERFISK KØBES. 
Moderfisk af Bæk- og Regnbueørred ønskes til Købs. Tilbud 

med Opgivelse af Mængde, Art og Pris modtager Bladets Kontor under 

.Mærket ,)1". 

~~.~ .. Z .. X"~"J~"X .. X, .. Z.~".~.~ .. X .. X.~.u~~~,o/~.X,,~~.Z,,~.~.Z,.~,~ 

~ ~ 

~1 c!!oRann von et/zen, ~~ 
>~ ed/wm'en Fiskeauktionctt'ius, ~-< 
~ ~ 
>~ St. Pauli Fiskehalle, Ham burg, ;~ 
~ ~ 

l an befaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 
>-~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~~ 
>!~ Store Basiner for levende t'isk. ~< 
~~ Jernbaneforsendelser adresseres til: "-l.ltona. ::J~ 
>~I Telegr.-Adr.: J<'ischeitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 8101, Hamburg. f< 
~ . ~ 
~·Å·;;t··-x·x·r~··T·'Z··~·"jt··~x~~·~·~"X'''TY·~'~<'r·x~~·''r~Y·~ , 

Tilbud 
paa .. 

Poptions--Øpped, 
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-0-

(SI uttet). 
Fra HovedudstiJlingen gaar Turen 

derefter til Aquariebygningen, der 
som 'regningen i Nr. 16 viser, be
staar af en lang Træbygning med 
rigeligt Lys. Selve Midterpartiet 
optoges af et meget stort Aquarium, 
som indeholdt en Mængde Fersk
vandsfisk, og var rigeligt forsynet 
med Vandplanter. 

Det var meget dekorativt; særlig 
gjorde nogle store A.al, som hang 
i deres Yndlings stilling i Vandplan
terne, megen Lykke, ligesom et Par 
Maller ogsaa fangede Interessen. 

Hver af Bygningens Fløje rum
mede 30 Aquarier, fordelte med 15 

paa hver Side, og en Midtergang 
imellem; iaIt fandtes der saaIedes 
60 Stk. ganske ens Aquarier. iDet 
Vand, hvormed de forsynedes, var 
artesisk og stammede fra Byled
ningen; det havde en Temperatur 
af ca. 10 o C. 

De 60 Aquarier var 93 Ctm. lange, 
45 Ctm høje og 50 Ctm. brede; 
E'orsiden var af Glas, de andre 
Sider af Jærnblik. Vandet lededes 
ind ved Bunden og løb ud foroven. 
Prisen for hvert Aquarium opgaves 
til 30 Rubel (l R= ca. 1 Kr. 90 . 
Øre) pr. Stk. Fiskene trivedes ud
mærket deri, og der var ingen 
nævneværdig Dødelighed. 

De udstillede Fisk var hovedsage
lig 0rredfisk, navnlig Regnbue- og 
Bækørred; et samlet Overblik gav 
det Indtryk, at Russerne sad inde 
med adskillig Erfaring om og For
staaelse al kunstig Klækning og 
Opdrætning. N avnlig var flere 
Samlinger 2-3 Maaneder gammel 
Regnbueyngel beundringsværdige; 
havde vi Udlændinge ikke faaet 
aldeles paalideIig Bekræftelse paa, 
at det virkelig var dette Aars Yngel, 
vilde vi visselig have stillet os 
skeptisk dertil. 

Saaledes var der fra A. v. Samson
Himmelstjerna, Hummelshol pr. 
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Walk, en fortræffelig' Udstilling af 
6 Otm. lange Regnbueyngel fra iaar. 
Ligeledes fra Hr. Inspektør A. 
Kirsch Damkultur Alt-Salis en 
Samling Hugnbueørredyngel, der 
var 9 Uger gamle og maalte 4 
Otm. De smukkeste store Regn
bueørred var udstillede fra Baron 
von Pfeilitzer-Franks Damkulturer; 
de havde gaaet i hans Karpedamme ; 
to Aar gamle maalte de 36 Ctm. 
Samme Baron havde ogsaa udstillet 
en god Samling Spejl-Karper; de 
var 2 Somre gamle og maalte 26 
Ctm., desuden fandtes fra samme 
U dstiller en Del () U ger gam
mel Karpeyngel, der var 4 Otm. 
lange, og endelig en pragtfuld saa
kaldet Guldkarpe, en japansk Karpe 
(Higoi). Den benyttes som Sirfisk. 

Fra Karl v. S,tmson-Hummel
stjerna's Damkulturer "Gutes-Rau
ge", Livland, og fra Hl'. Laa's Dam
kulturer "Pøllumees" ved DOl'pat, 
var udstillet meget smukke Eksem
plarer af den store Helt (Ooregonus 
lavaretus). 

Af andre Sjældenheder fandtes 
et Par meget smukke Sterlet (Aci
pensel' ruthenus) en støragtig Fisk, 
der betragtes som en stor Delica
tesse i Ruslanel, Dc udstillede 
Eksemplarer var 6 Aar gamle Fisk, 
og havdt\ en Længde af 38 Ctm. 
Begge var smukt ravgule, hvilket 
skal være et Tegn paa Sundhed. 

Ved Siden af dem fandtes i et 
Aquarie for sig selv tre unge Stedet, 
som kun maalte 8 Ctm. Disse tre 
Fisk var en stor Mærkværdighed, 
idet de var kunstig udklækkede 
og opdrættede. De udstilledes af 
en Student Wl. R. Mussin fra St. 
Petersborg, som selv havde ud
klækket dem og transporteret dem 
fra Volga Floden til Riga. 

Foderet, de fik, bestod af itu
skaarne Regnorme, Chironomus 
Larver og Tubifex. 

Skal jeg endelig udtale min Mening 
om Udstillingen som Helhed, maa 
jeg sige, at den i mangt og meget 
ovet'steg mine Forventninger. 

N aar man tillige tager med i 
Betragtning. at Bevillingen til den 
først indtraf saa sent som i ApriJ 
Maaned, indeværende Aar, maa man 
tillige erkende, at det var et godt 
Stykke A rbejde, der var præsteret 
pRa den korte Tid, et Arbejde, der 
i første Række skyldtes Sekretæren, 
Dr. Guido Schneiders Energi. 

Red. 

Iagttagelser 
fra lnskekulturerne. 

-0-

Vandkalvlarver. 
Her ved Anlægene har vi i Sommer 

gjort sørgelige F:rfaringer angaaende 
nævnte Fiskerøvere i Damme med 
Yngel saavel af Karper som Ørred. 

I Slutningen af Juli udfiskedes 2 
Vækstdamme med Karpeyngel, ind
sat den 17. Juni, og der forefandtes 
kun ca. 200 Stk. 3-5 Ctm. Karper, 
men uhyre Mængder af Vandkalv
larver og tillige andre Fiskefjender 
som Rygsvømmere, Vandkalve etc. 

Saa læage det var godt Vejr 
havde der været bemærket Mængder 
af Karpeyngel, men i den i Juli 
~:{aalled indtraadte Regnperiode har 
Svindet fundet Sted. - løvrigt vil 
man paaataa, at Karpeyngel er 
meget ømtaalig for Temperatur
forandringer, og at saadanne ogsaa 
medfører stor Dødelighed. 
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I Ørreddammene har ~1andefaldet 
ikke været saa slort, men ogsaa 
her har Vandkalvlarverne været 
slemme. t. 

Spørgslnaal og Svar. 
-o-

l. Kendes der noget virksomt 
Middel til Bekæmpelse af Vand
pest? Her ved Anlæget breder 
deHlIe fra Bunden til V:lndfladen 
yppigt voksende Plante sig stærkt 
saavel i Molledam som Aaløb og 
Dammene med Fødekanal. 

2. Ligeledes mod de svævende 
grønne Alger, som særligt i For
sommeren med varmt Solskinsvejr 
er en Plage i Ørreddammene; sær-
lig dem med Yngel. e. 

Svar. 
1. Noget virkeligt radikalt :\'liddel 

til Udryddelse af Vandpest har man 
næppe fundet endnu. Ziemsens 
Bundskærer (se Annoncen bag i 
Bladet) anses for det bedste hidtil 
kendte U drydningsmidd el. Ved 
flittig Brug af denne vil Vandpesten 
efterhaanden forsvinde. 

I Tyskland har jeg erfaret, at man 
bærer sig a.d paa følgende Maade, 
naar det drejer sig om mindre Vande. 

Fra Baad eller Flaade bliver 
Vandpesten taget op med er Have
hakke af Træ eller Staal, idet man 
anbringer den midt i Planternassen 
og forsigtig drejer Stagen rundt, 
medens man hæver Hakken lang
somt gennem Vandet til man har 
Planten indenbords. Eksperimentet 
maa naturligvis gentages eiter 
kortere Tids Forløb. Den grønne 
I)lante kan godt opfodres. 

Vandpesten (Elodea canadensis) 
stammer som dens latinske Navn 
ogsaa antyder fra Canada, og er 
først kommen til Irland 18;36, der
fra har den saa bredt sig over hele 
Europa, idet Skibene slæber den 
med· sig. Det mærkværdige ved 
den er, at kun Hunplanlen findes 
i vor Verdeqsdel; den kan derfor 
hos os kun formere ad vegetativ 
Vej. 

2. Udryddelse af den grønne Alge 
i Fiskevande er ogsaa en overmaade 
vanskelig Sag, hvormed der er eks
perimenteret meget. Man har saa
ledes forsøgt med overmangansur 
Kali, men skønt man har givet 
megel stærke Doser, har man ikke 
opnaaet noget tilfredsstillende Re
sultat. 

Derimod dræber Kobbervitriol i 
svage Opløsninger Algerne aldeles 
sikkert, men det medfører tillige 
den Ulempe, at Fiskeyngel og Smaa
krebsdyr (Fiskenæring) gaar til 
Grl1!lde ved samme Lejlighed, ja 
disse taaIer ikke en Gang saa stærk 
en Opløsning som Algerne. MedEms 
Algerne først ødelægges med 1 Ofo 
Kopperopløsning, dør Fiskeyngel og 
Kmstaceer allert>de ved en 1/2 __ '1./4 

Ofo Opløsning. 
Vil man derfor bekæmpe Algerne, 

bli vel' der ikke andet tilovers, end 
at benytte Kobbervitriol straks, Dam
mene er spændte, inden der er indsat 
Fisk deri, og sa!1 sørge for at faa dem 
ordentlig udluftede, inden 0rred
yngelen anbringes. Som en yder
ligere Sikkerhed gør man rettest 
i at prøve, om Vandet er friskt 
efter Desinficeringen ved først at 
indsætte nogle værdiløse Fisk. 

Red. 
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Fortegnelse 
over 

~Iedlemmerne af Ferskvandsfiskeriforel1ingen 
den 15. September 1910. 

Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørnin'-r' 
Carl E., Sognepræst, Glinstrup pr. Faarup. 
H. P., Værkfører. Lunghøj, Gjulsted. 
S., Fiskemester. Lundsgaard Fi~k('l'i, Vejen. 
P., Frisenvold Laksegaard pr. Randers. . 

Andreasen, And. Chr., Gaardejer, Skajbjerg, Ugilt pr. Taars . 
.Jens, Fiskeeksportør, Horsens. 

Agensen, Proprietær, Vaaen pl'. Sindal. 
Albers,. H., Fisker, Vinot 1lølle, Hanbjerg. 
Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
Beck, Skovfoged, Pøl Mølle, Hammel. 
Bek, Lomhold, Gjestelev pr. Binge. 
Bertelsen, P., Dyrlæge, Ravning Fiskeri, Vejle. 
Berth, Fisker, Strids Mølle pr. Fuglebjerg. 
Bie, .T. A., cand. polyt., Bryggeriejel', Hobro. 
Biologisk Station ved Dr. phil. C. G . .Joh. Petersen, Brevpostkontoret, Kbhvn. 
Bistl'Up, Carl, Skovrider, Sophienholm pr. Tølløse. 
Hodahl, E. A., Bakkestad i Smaalcnene, Norge. 
Hodenhoff, Løjtnant Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
Holvig, A" Partikulier, nibe. 
Bjcrl'llm, Mads, Gaardejer, Gudum pr. Remmer. 
Blichkilde, J. A. J., Landbrugskandidat, Storehedinge. 
Bluhme, E" Godsejer, Nørlund pr. Arden. 
Brandt, C., Arfillerikaptajn, Kontorchef, Slagelsegade 3, København. 
Brammer, Carl, Fiskeeksportør, Frederiksyærk. 
Brasch, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
Brii hl, Ludwig, Dr., StegliC'h, Peschkestrasse 2, Berlin. 
Bruun, .Joh .. J., Fabrikejer, Bruunshaab pr. Viborg. 
Buhl, P., Gaardejer. ElIghollD, Vejen. 
Bunde-Huseh. Fiskemester, Silkeborg. 
Biilov, Th., Gaardejer, Donneruplund pr. GiH~. 
Bydekarken. Henry, Fischzucht, Rensborg. 
Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
Celleborg, Estrup Mølle pr. Faarup. 
Christiansen, A" Direktør, .Jedsted Mølle pr. Grestedbro. 

V., Tandlæge, Odense. 
Christensen, A. F" Fiskeeksportør, Glyngøre. 

Ch1'., Høgild Mølle pr. Karup. 
Holger, Hobro. 
Guldsmed, Nykøbing, Mors . 
.J. C., Aalykke, Lunderskov. 
V., Fisker, Nonboe pr. Viborg. 
Sørell, Thorsø Mølle pr. Thorsø. 

Clausholms Fiskerikonsortium ved Slotsgartner Hansen, Clausholm, Randers. 
Clausen, forpagter, Marslev. 
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Clausen-Hesse, G., ScUweitl? 
Christoffersen, J., Tøffelmager, Sorø. 
Copmann, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
Crusc, A. B., Forpagter, ::Vlarienborg, Stege. 
Dahl, K., ;vløller, Stenvad .Mølle pr. Ejstrup. 
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Dansk Fiskeriforeuing ved Sekretær Videbæk, Amaliegade 36, Kbhvn. K. 
Dansk Fiskeforsyniug, Christiansgade 4, Kbhvn. K. 
Dalsgaard, H., Kommunelærer, Nørreskoven, Vejle. 
Domasckhe, G., Fischhandlung, Jonasstrasse 3, Berlin N. W. 21. 
Dreehsel. Borgmester, Aarhus. 
Dreyer, Redaktør, Odense. 
Drøhse, G. K, Bestyrer, Donse Krudtværk pr. Hørsholm. 
Eich, G. V., Proprietær, Bramminge Hovedgaard pr. Bramminge. 
Ehlers. Jørgen, Sagfører, Soe0. 
Ellehæk. N., Fiskeriforpagter, Petersholm Fiskeri, Vejle. 
Elken, Fred., Sagfører, Kolding. 
Eriksen, K, .:\1 ø II er., Ulkjær Mølle, Giye. 
En'boe, J., Fiskemester, Forsøgsstationen ved Hornsyld. 
Essen, 'lou. J., Baron, Køltefan, Tidaholm, Sverige. 
Fensmark, Gustav, Proprietær, Søholt pr. Tirstrup. 
Finderup, H. , Mølleforpagter, Skægs Mølle, Odder. 
Finecke-Blixen, Baron, Stamhuset Dallund, Søndersø, Odense. 
Fiskeriet "Vejle Kildevæld" ved Bagermester Clausen, Vejle. 
Folsach, C. V., Godsejer, Gjessinggaard pr. Randers. 
Friis, Martinus, Gaardejer, Hjarup pr. Kolding. 

J ohannes, Proprietær, Skamsø, Tirstrup. 
Gemløe, Magister, 0rstedvej fl6, København. 
Geleff, kg!. Skovfoged, Vesterskov, Sorø. 
Galtel'lnann, Fiskeriforpagter, Dan sk Fiskerianstalt, Brabrand. 
Gravlund, Hans, Gaardejer, Kronborg pr. Aulum. 
Groothoff, Kammerherre, Amtmand, Sorø. 
Gudiksen, Gaardejer, Krejbjerggaard, Skive. 
Guldborg-Hansen, Købmand, Kalundborg, 
Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Linderum Mølle, Sindal. 

P., jun., Fiskeriejer, Aakjærdal pr. Lunderskov. 
Engrnester. Engholm pr. Ebberup St. 
H. P., Proprietær, Sneumgaard pr. Tjæreborg. 
Jørgen, Fiskemesier, Arnakke pr. Svebølle. 
J. P., sen., :Fiskeriejer, Aakjærdal pr. Lunderskov. 
H. Chr., Forpagter, Tyrsbæk pr. Vejle. 
H., Fiskeriassistent, Køge. 
H., Søndergade 19, Kolding. 
Gustav, Lærer, Valby Langgade 14, København. 
N., Drejer, Hoerslev pr. Nørre Aaby. 
H. P., Kongshøj Fiskeri pr. Frørup. 
H. P., Fiskeribestyrer, Engestofte pr. Maribo. 
Johannes, Redaktør, Frederiksborgg'ade 34, København. 
Bruning, . Godsejer, Løgismose, Haarby pr. Assens. 

Hausted, Peter, Købmand, Haustedhus, Uanders. 
Hartz, Gaardejer, Bertelslund pr. Skanderborg. 
Have, Proprietær, Asbølgaard pr. Ejstrup. 
Heilmann, Proprietær, Tammestrup pr. Skanderborg. 
Henriksen, Kr., Slagtermester, Nøl'le-Sundby. 
Holm, Chr. O., Eskjær, Tolne. 
Hjorth, Sofus, Materialist, Sorø. 
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Hoffmeyer, C .. Dr. phil.. ~Fiskeriforpagter, Sorø. 
IL Proprietær, Lystrupgaard pr. Slangerup. 

Hvass, H. H., Herredsfuldmægtig, Lejre Herreds Kontor, Hoskilde. 
Hu~holdningi'selskabet Randers Amt v. Sekretær Kæjrulff-P(~terseIl, Randers. 
Hl11:S, Vilh .. Fis!;emeliter. Arnakke pr, Svebølle. 
Husum, ::\1., Gaardejer. Hvam St. 
Interessentskabet. Fiskeriselskabet Hulkjær Mølle pr. Holsted. 
Jakhelln, S., Lill~hllmmer, Norge. 
Jakobsen, Charles .L, Fiskemester, Lerkenfeldt pr. østrup. 

~iels P., Husejer, Bruusaa pr. I,ogstør. 
Jensen, A. P., Fabrikant. Mathiasgade 50, Vi borg. 

Fr., Fiskeriejer, Lykkesholm, Ellested. 
J:, Fiskeriejer. Krasmøllen, Silkeborg . 
.Tes P., Gaardejer, Darum pr. Bramminge. 
:Peter N., Købmand, Catherinenstras"le 48, Hamborg. 
Johannes, Gaardejer, Ahler østergaard, Borris. 
Ingvard, Gaardejer, Erslev, Nykøbing, Mors. 
Lars, V raa :Vlølle, Arden. 
Amorsen N., Ga:1 rdejer, "lørke. 
P., Møller, Odder DampmølJe. 
Martens, Forpagter, Bødstrup, Slagelse . 
.Tens Chr., Odder, Kjær Mølle pr. Bonis. 
Jens, Gaardejer. Kjølvraa pr. Karup. 
O. Chr., Læge, Sorø. 
Ulrik, Forpagter, Eskildstrup pr. Ringsted. 
Soya-, Lalld8kahsmaler, Gothel'sgade 143 'l, København. 
S., Skovfoged, Stagsted Skov pr. Flauenskjold. 

J espersen, A., FHsanjæger, Bonderl1p, Korsør. 
Juhl, L P., Direktør, Bryggeriet "Vejle", Vejle. 
J llul-Sehested, Hofjægerm., Ravnholdt, Elle.sted . 
.Jørgensen, F., Proprietær, Bromme Mølle pr Munkebjergby. 

Skovrider, Ulvehus pr. Birkelse. 
P., Fiskeriejer, Kildeværk pr. Lunderskov. 
K., }'j skehallen, Christiansgade, Kbh. K. 
P., Guldbro Mølle pr. Skanderborg. 

Karmark, Johs. Sparekassebogholder, Hobro. 
K attrup , It., Risinge pr. Ullerslev. 
Kieler, E., Kjellerup pr. Mariager. 
Kjeldsen, Godsejer, Lerkenfeldt, østrup. 
Kjældkæl', Fiskeriselskabet, Bredsterl, Vejle. 
Korch, F. Gjøl. Dosseringen 16, København N. 
Knudsen, F., Overretssagfører, Vejle. 

:Marius, Ingeniør, Odense. 
P. Chr., Kommunelærer, Kjellerupgade 23, Aalborg. 

Kristensen, P., Gaardejer. Trangsboel, Risbjerg, Brande. 
N. M., Elektriker, Karup. 
Uddeler, Vrøgulll St. 
Niels, Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 

Laursen, L. I\ Proprietær, Dørup pr. Hørning. 
Larsen, Sander l Kancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
Landmark, A" Fiskeriinspektør, Kristiania. 
Langergaal'd, Niels, Langergaard, Resen pr. Struer. 
LanridseIl, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 

;Tohs., Nationalbankdirektør, Landsthingsmand, Vejen. 
Langhorn, Dyrlæge, Mariager. 
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Larsen, L. P., Tobablullldlel', Amagertorv, København 
Lang'er, C., Hassorisgaarden, Aalborg. 
Laurvig, A hlefeldt-, Lensgreve, Tranekjær, Langeland. 

Fr., Greve, l:lstrup. 
Lind, Chr., Proprietær, Binderup, Kolding. 

N., Apotheker, Ribe. 
Lilleke, Hudolf, TharamU, Tyskland. 
Lornholt, Søren, Fiskemester, i\fargarinefabriken "Alfa", Vejen. 
Lund, Orla, Bogholder, Lindenborg pr. Aalborg. 
LUlld. W esen berg-, Dr. phil., Slotsg·ade. Hillerød. 
Liittichau, Kammerhel'l'e, Tjele pr. Onsild. 
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Liehtenbel'g, BOllnes de, Kaptejn, Roseuvængets Alle 142, København 0. 
Lysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
Løfting, Chr .. Magister, Statskonsulent, Lykkesholmsalle 3 A, København. 
:\Iadsen. N. C., Detailbst., Kolding. 

Th .. Dr. med., Statens Serum-Institut, København. 
Tømrermester, 0sterbro, Randers. 
Plantør, V røgum. 
H., Fabrikant, Lysbro Fabriker pr. Silkeborg. 

Maekepl'lmg, E., Forpagter, Borgeskov, Nyborg. 
Mathiesen, Kr., Fiskemester, Gravlev pr. Hyllested. 
Mathiasen, C. A., Forstrand, Skovejer, Topheden pr. Flauenskjold. 
Alandford, F., Kolding. 
Mal'kmann, Amtsforvalter, "Frøjk", Holstebro. 
~fehlsen, N., Struer. 
Melchiorsen, Proprietær, Ag'ernæsgaard pr. Ebberup. 
Mikkelsen, M., Fiskemester, Lild Mølle pr. Daugaard. 
Mide, J. P, Direktør, Roskilde. 
:\fogensen, Michael, Dollerup Mølle, Skjelhøje. 
Mortensen, Peter Chr., Hjodkjær, Bramminge. 

Jens P., Fuglebjerg. 
l\Iosbech. Landinspektør, Løgstør. 
Munch, Fiskemester, Haugaard Fiskeri, Ejstrup. 

M .. Inspektør, Skive. 
Muus, Elias B., Grosserer, Solvej 2, København F. 

Axel B., Lykkesborg, Hindevad pr. Aarup. 
~niller, Thorvald, Grosserer, GI. Strand 52, København K. 
Møller, R., G aard- og Fiskel'iejer, Rindsholm. 

Herman G., N edermølles Damkultur pr. Skive. 
Peter Andersen, Stenderup Mølle pr. Møldrup Station. 
Thorvald, Grosserer, Esbjerg. 
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Ifølge Bestyrelsens Ønske vil Medlemsfortegnelsen herefter udkomme 
om Bfteraaret i Stedet for i Januar ~1aaned. I September-Oktober skal 
nemlig alle Restancer være inde, og Kassereren kender derfor :Vledlems
antallet ganske nøje paa den Aarstid, hvad ikke altid er Tilfældet ved 
Aarets Begyudelse. 

Alle Oplysninger om eventuelle F0jl i Medlemsfortegllelsen modtages 
med Tak af Hedaktionen. 

IUandede .Meddelelser. 
-0-

Iagttagelse vedl'orende Aa
len. Sammen med en Ven stod 
jeg en Dag og saa paa en Stime 
smaa Aborrer. De stod over nogle 
Vandplanter pau grundt Vand. Saa 
kom der nogle Luftblærer fra Plan
terne. Aborrerne samlede sig da 
ligeovenfor den Plet, hvorfra Bob
lerne synes at kOllllJle. 

Pludselig stak en Aal Hovedet op 
midt iblandt dem og forsvandt lige 
saa hurtigt, den var kommen, saa 
det var umuligt at se, om den havde 
fanget noget. Aalen lagde sig imid
lertid igen stille mellem Vandplan
terne og sendte en ny Afdeling 
Luft blærer til V ejra ; Aborrerne sam
lede si g igen, og Aalen for atter 
op imellem dem og ned igen. Dette 
gentog sig 8 Gange. Aalens Be
vægelser var dog hver Gang saa 
hurtige, at det var umuligt at se 
Hesultatet. 

(Från Skog och Sjø). 

* 
Krebsfiskende Krage. Ved 

flere krebsrige Søer 1 Sverrig har 
man lagt Mærke til, at Kragerne 
ofte flyver ned til Søen og sætter 

paa Sten, der endog ligger lidt 
under Vandspejlet. Da dette synes 
ejendommeligt for en Fugl som 
Kragen, der ellers ikke er nogen 

Ynder af det vaade Element, under
søgte man Sagen nøjere, og den 
gav det overraskende Resultat, at 
Kragerne tillige søgte at sætte den 
Sten, de stod paa, i en rokkende 
Bevægelse. Samtidig rettedes Blik
ket ned i Vandet. Efter at have 
rokket lidt paa en Sten, fløj de til 
den næste, og fortsatte der den 
samme mærkværdige Manøvre. 

At det imidlertid ikke var for 
Fornøjelsens Skyld alene, viste sig 
snart, thi pludselig saa man en 
Krage dyppe Hovedet i Vandet. 
Naar den saa løftede det op igen, 
havde den en stor Krebs i Næbet, 
hvorpaa den fløj bort med sit Bytte. 
(Från Skog och Sjø). 

Fiskemarked et. 
-0-

København (GI. Strand), 28. Aug.--3. Septb. 
AaI 35-60 Øre pr. Pd. 
Laks 100-125 
Gedde 70-60 
Aborre 
Krebs 

20-30 
300-450 - pr. 100 St. 

B e r li n, 3. Septb ... 

(Officiel Markedsberetning). 
Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde" mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 

Pf. pr. Pd. 

72-78-90 
87-84-92 

71-80 
109--128--122--174 

104 
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Aal, store 
Aal, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, slore 
Karper, usorteret 
Karudser 

86-100 
92-85--95 

65-fi0-68-55 

S4-93-fiO-80 
75-81-83-90 

Ispakkeue Fisk: 

0rredflsk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, stOl'e 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 
88-91-87 

80 
160--125-180--155 

39-48-26-38 
53-74-~2-61 

80-!l4-74 
40-60 
52-58 

20-13-17-22 

Hamborg, 3. Seplbr. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 

200 
164-155-122 ...... ,144; . 

100-113--107 
83-51~n-55 

90-91-72 
90-91--94 
62- 37-55 

Annoncer. 
-'-0-

~cbweizisk 

Ulykkesforsikrings-Aktieselskab 
" Winterthur" 

forsikrer Fiskeriernes over .. og under
ordnede Betjente mod Ulykkestilfælde 
under deres Arbejde, saavel efter som 
udenfor Loven af 27. Maj 1908, og san
ledes al de paagældende er forsikrede 
ogsaa ulH]er eventuel Bibeskæftigelse 
ved Landbrug, til billige faste Præmier 
~ uden Gensidighed). 

Nærmere Oplysninger faas ved Hen
vendelse til Selskabets Agenter eller 
Hovedkontoret, Højbl'oplads 5, 
København., . 

Dansk 
Fiske-Fo~rsyning 

(ved P. Adalnsen·& Do.) 
København, Kl'istiansg. 4, 

udbedet· sig, Tilbua paa 

. prima'Ferskvandsfisk, Krebs etc. 
Telegram-Adr.: »HarengorUnH(. 

Telefon: 7293 &. 7294. 

~~tJi~~~~~~~i~~~~~~@) 
li{ . ~ 

@ Oprensning ~ 
j',,\ af )t 
W \17 

i Damlne" ~ 
w. S V d'l b ID }R øer og an ø Æ 
lir foregaar med i 
)!( Ziemsens ~ 
~ Bundskærer {f1 i fuldkomment, Æ 
'\11 let, hurtigt og billigt. w 
Ll\ JI:\ 
\t7 Glimrende VidneslnTd fore- '\i:1 
in ligger om de enestaaende ffi 
~. ResuUater. .'~ 
~ H. C. Petersen & Co. Iii 
il\. . København B. . lK 
W Aarlms. ilalborg. Odense. W 
.m ~ 
~~~~~~~I~~i~~@I~~~~~~i~~ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr.Lunder~l{oy 

~~;F~' t ~ 

Telefon· 13 Telefon 13 
" 

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

tilabsolui ~illigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. Jr C. Ch'l'istensen. 
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øjaeær;. YaKel .r; Sætte8sk 
"Id' ø r r e d; Sætte8sk Portionsørred, 

af Karper .r; Suder samt 
Sætte-Krebs liæll'eli. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S ælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

G. D o m a li e h k e. 
Figchhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: J<'orellenhandeJ. 

MODERFISK KØBES." 
Moderfisk af Bæk- og Regnbueørred ønskes til Købs. Tilbud 

med Opgivelse af Mængde, Art og Pris modtager Bladets Kontor under 
Mærket »M". 

Tilbud 
paa 

Poptions .. Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen& CO., 
.ældste Forretning i Lakse- og Orredbrancen, 

Consignation ønskes. BREMEN. Prima Referance. 

, 
StatskonsuHmt, Magister Chr. LøftinK. Lykkesholmsalle 3 A, København . 

.&.riilder or: lIIeddeleJser 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 at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i So ... Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved RasllIlqssen-Krop. 



t 

Fersk.vandsfiskeribladet. 
Ferskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den l. og 15, i hver Maaned. 

Redaktion og Konto,,: L)r. phil. Hojfmeyer, Scwø. Telefon 24 

IndDleldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. 

NI'. 19. l. Oktober. J 1910. 

Indhold: 
Lidt om en af Karpens Snyltere. 
Fiskerilovens ReYision. 
Fiskenes Hukommelse og Intelligens. 
En Erhvervsgren, der trænger til at 

ophjælpes. 
mandede Meddelelser. 
Fiskemarkedet.' 
Annoncer. 

Lidt om en af 
Karpens Snyltere. 

-0-

Dr. E. Link, del' er Assistent ved 
det veterinær-fysiologiske Institut i 
Berlin, har i Allgemeine Fisch-Zeit. 
skrevet en Artikel om en Sygdom, 
som ofte hjemsøger Karpen, og da 
navnlig den spæde Yngel. Paa 
Grund af sin Karakter og den 
Voldsomhed, hvormed den som Regel 
optræder, giver den ofte Anledning 
til store Tab. 

Efter Doktorens Undersøgelser 
skyldes Sygdommen Tilstedeværelsen 
af en lille, for det blotte øje usynlig 
Orm, som ofte i Massevis sidder 
paa Fiskens G'1:l11er og suger dens 
Blod. 

Snylteren, Daktylogyren hedder 
den, hører til en Gruppe i Dyre
riget, som Zoologerne benævner 

Ikter (Trematoda). Ved nøjere 
Undersøgelse under Mikroskopet 
viser det sig, at den har hæftet 
sig fast pall. Fiskens Gælle ved 
Hjælp af sin bageste Legemsdel, der 
ender i en Sugeskive, som bærer 
14 Chitinkroge til yderligere at 
holde den fast med. Dyrets forreste 
Part er fri og forsynet med et 
Hoved, som ender i fire Spidser og 
bærer fire øjne. Bagved Hovedpt 
findes ogsaa en Sugeskive. Suge
skiverne tjener foruden til Fast
hæfter tillige som Bevægelsesred
skaber, saa at Dyret ved deres 
Hjælp er i Stand til at forlade et 
allerede udsuget og destrueret Sted 
og søge sig rigere Næring andet 
Steds. 

Daktylogyren er Hermafrodit (Tve
kønnet) og formerer sig ved Æg, 
som anbringes i Slimen paa Fiske
gællerne. Æggene er meget smaa 
og har ~-'orm som et Hønseæg med 
en afrundet og en spids Ende Vetl 
den afrundede Ende sidder et tyndt, 
naaleformigt Fremspring, som ender 
i en knoptormig Udviddelse, hvorpaa 
man let kan kende Æggene. Noget 
Apparat til Fasthæftelse af Æggene 
har man ikke kunnet finde. 

For at undersøge Æggenes Ud
vikling, samlede Dr. E. Link' et 
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større Antal ældre Daktylogyrer og 
anbragte dem i et Uhrglas med 
Vand. Her gik Gydningen hurtig 
for sig. 

Æggene, der til en Begyndelse 
var fuldkommen uigennemsigtige, 
udviklede sig meget raskt; allerede 
den anden Dag var den spidse 

. Ende gennemsigtig, og man kunde 
begynde at skimte de fire øjne 
som ligesaa mange mørke Punkter. 
Den tredje Dag bevægede Embryet 
sig i Æggene. Den femte Dag hørte 
Bevægelsen op i Æggene og Lar
verne døde; nogle enkelte arbejdede 
sig dog først ud igennem den spidse 
Ende, som :utbnede sig med et 
Laag; naar de havde opholdt sig 
i Vandet en kort Tid, døde de 
imidlertid ogsaa. 

Forsøg. som blev gjordt for at 
konstatere Parasitens Levedygtighed 
i Vand, gav det Resultat, at ældre 
Individer allerede døde efter fna 
Timers l!'orløb, medens unge Dak
tylogyrer levede indtil 48 Timer. 
Man ser heraf, at h vej ken ~~ggene 
eller de udvoksue Individer kan 
leve i længere Tid i en Dam, uaar 
den er ganske fisketom. En kort 
Tørlægning er derfor tilstrækkelig 
til at ødelægge alle de tilstede
værende Snyltere med samt deres 
y ngel. Kalkning er ikke en Gang 
nødvendig. 

Hvis Daktylogyren kun er tilstede 
i ringe Antal, volder den næppe 
Fisken stor Ulempe, men optræder 
den i større Mængder, antager 
Gællerne en bleg Farve; Fisken 
svømmer mat omkring, som om den 
befandt sig i stærk Aandenød og 
dør sluttelig af Kvælning. 

For det blotte øje er Snylteren 
som før omtalt ikke synlig; men 
d ræbet man den ved at nedsænke 

et Stykke Gæll~ med Snylteren, 
enten i Formalin eller Alkohol, an
tager Daktylogyren en uigennem
sigtig, hvid Farve, og man kan da 
med nogen Øvelse bestemme den 
langstrakte Orm med en Lupe. Til 
nøjagtig Undersøgelse er dog et 
Mikroskop nødvendigt. 

Foruden at hjemsøge Gællerne 
hæfter den unge Da.ktylogyre sig 
ofte i stor Mængde ved Bryst- og 
Bugfinnerne, ligesom Begyndelsen 
af Halefinnen kan være befængt 
dermed. 

Denne Snylters ødelæggende Virk
Iling i Karpekulturerne ligger ikke 
alene i, at den kan optræde i stor 
Mængde, men hovedsagentlig i, at' 
den særlig hjemsøger den spæde 
Kal'peyngel, som meget snart gaar 
til Grunde, uden at IDan er i Stand 
til at afværge det. Tillige har 
Daktylogyren den ubehagelige 
Egenskab, at trives bedst bos Yn
gelen og udvikler sig der til sin 
højeste Puldkommenhed, medens· 
den hos de gamle Karper kun fører 
en stagnerende Tilværelse. 

De udvoksne Karper gør den der
for som Regel heller iugen nævne
værdig Skade, men gennem de in
ficerede Legekarper bringes Snylte
ren direkte til Karpeyngelen, hvor 
den finder gunstig Jordbund, trives 
og formerer sig ofte i utrolig Grad. 
Særlig hvis Vejret samtidig er koldt 
og ugunstigt for Yngelens Trivsel, 
eller Foderet, der bydes, er util
strækkeligt eller mindre godt, saa 
Fisken sættes tilbage i Væksten, 
udvikler Epedimien sig med rivende 
Hast, og største Parten eller endog 
al Karpeyngelen gaar til Grunde. 
Meget ofte lægger man ikke en 
Gang Mærke til Sygdommens Til
stedeværelse før alt Liv omtrent er 
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udslukt; de døde Smaafisk bliver 
nemlig enten hængende imellem 
Vandplanterne eller ædes af andre 
Dyr, saa det er først, naar man 
staar overfor U dfiskningens triste 
HesultaL at Tanken om Sygdommen 
melder sig. Til Bekæmpelse af 
Sygdommen hos Yngelen har man 
forsøgt sig med forskellige Slags 
kemiske Bade i meget svage Op
løsninger. 

Medens Bade med Tilsætning af 
Sublimat, Borsyre ellerFormol ikke 
ikke har svaret til Hensigten, da 
de krævede en saa stærk Opløsning 
for at dræbe Snylteren, at Yngelen 
gik til Grunde derved, har Bade 
med en Tilsætning af 1 0J0 Salicyl
syne og som varede i 15 Minutter, 
derefter et Pusterum i rent Vand, 
hvoreHer Eksperimentet gentoges 
med en 2 0J0 Opløsning i 20 Minut
ter, omtrent dræbt alle Snylterne, 
uden rent at ødelægge Yngelen. 

I Ammoniakbade med en Sam
mensætning af 1 : 1000, og en 
Varighed af fra 6 til 10 Minutter, 
skal Snylterne efter Prof. Dr. Hofer's 
(:\:liinchen) Forsøg ogsaa blive til
intetgjorte uden at Yngelen dø l' 
derved. 

Det triste ved disse Helbredelses
midler er imidlertid, at den spæde 
Yngel, som i Forvejen er svækket 
af Sygdommen, vel overstaar selve 
Behandlingen, men gerne dør kor
tere 'eller længere Tid efter, som 
en Følge af Skimmeldannelse. Man 
er altsaa I Praksis lige nær og 
maa søge andre Veje for at komme 
Sygdommen til Livs. 

Saadanne andre Veje har man 
da heldigvis ogsaa, 'idet man an
griber og ødelægger Daktologyren hos 
Legekarpeme, (som ingen Skade tager 
deraf) samtidig med, at man sørger 

for at tørlægge sin Legedam i nogen 
Tid forinden Brugen, saa at den 
ogsaa et' f1.ddstændig fri for Snyl
terne. 

Bader man saaledes sine Lege
karper om Foraaret i l: 1000 Am
moniak Bade, saalænge de kan ud
holde det (20-25 Minutter), og 
gentager det efter nogle Dages 
l<'orløb, for at ødelægge de senere 
af Æggene udkrøbne Daktylogyrer, 
kan man rolig udsætte derri i sine 
ved Tørlægning rene Legedamme, 
uden at risikere at blive hjemsøgt 
af den hærgende og ødelæggende 
Daktylogyrus-Infektion. 

Rea. 

Fiskerilovens Revision. 
D. F. F.s Bestyrelsesmøde 3. Sept. 1910. 

(Dansk Fiskermdendc). 

-o--

Punkt 5. M. C . .Jensen (Temsætter 
Forslag om Yalg at Udvalg til For
beredelse af en Revision af Fiskeri
loven. 

j~1. C .Jensen fremsætter Forslaget 
i Henhold til Beslutning paa Gene
ralforsamlingen og udtal~r, at Tids
punktet for en Revision ikke lader 
sig udskyde længere. Der er vist
nok nde blandt Fiskerbefolkningen 
den Anskuelse, at dette Udvalg skal 
være meget stort og omspænde det 
hele Land. Dette vil dog sikkert 
være for dyrt og vidtløftigt.. :Fore
løbig bør der i hvert Fald indenfor 
D. F. F.s Bestyrelse nedsættes et 
snævrere Udvalg (hvis Maksimum
antal er fem), der gør Indstilling 
til Ministeriet. I dette snævrere 
Udvalg skulde saa vidt mulig de 
forskellige Landsdele være repræsen
terede. Først og fremmest bør da. 
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]\''lindretal bøje sig for Flertal og 
Enighed ogsaa blandt Fiskerne ude 
i Landet være Formaalet. Adskilligt 
bør ændres, f. Eks. § 12. Det maa I 
være sua, at ikke blot Fremtidens, 
men ogsaa Nutidens Generation kan 
leve. D. F. F.s Sekretær bør være 
Medlem af Udvalget. 

Leth havde med Glæde hilst M. 
C. Jensens Forslag paa Generalfor
samlingen. Et Udvalg, nedsat inden
for D. F. F.s Bestyrelse, vil kunne 
udrette noget mere og bedre end 
Piskerikommissionen i sin Tid. At 
dette vil kunne blive Tilfældet, viser 
de Resultater, som naaedes af Ud
valget indenfor D. F. F., da den 
nu gældende .Fiskerilov var under 
Udarbejdelse. Udvalget maa be 
grænse sin Opgave og kan naturlig
vis ikke omfatte Loven. Vel be
grund~de Forslag til Ændring vil 
der sikkert fremtidig ligesom før 
blive taget Hensyn til af Regeringen. 
Et godt og frugtbart Arbejde i 
Fiskernes Interesse vil kunne blive 
gjort. 

Carl Hansen takker ligeledes For
slagsstilleren og bemærker, at han 
ellers selv vilde være fremkommen 
med et lignende Forslag. En for
mlftigBegrundelse, bygget paa prak
tisk Erfaring, vil der nok blive taget 
Hensyn til. Der mangler f. Eks. 
Bestemmelse om Maal paa en saa 
betydelig Fisk som Aborre, paa 
hvilken Fiskerikommissionen havde 
sat et lVIaal af El Tommer. Nu ind
bringes smaa 3-4 Tommers Tom
mers Aborrer, uden at Lov,en hindrer 
det. Her bl. a. er altsaa et Punkt, 
der trænger til Revision. Taleren 
foreslaar et Udvalg bestaaende af 
alle Fiskerne i D. F. F.s Bestyrelse, 
hvorved vi lettere kunde faa alle 
de nødvendige Oplysninger fra hele 

Landet. Desuden skulde Sekretæren 
og D. F. F.s juridiske Konsulent 
have Sæde i Udvalget. 

Juul forventer ikke, at Arbejdet 
nogensinde vil blive alle Fiskere til
pas, men mener dog, at det vil kunne 
blive til Nytte og slutter til Carl 
Hansens Forslag om et, større Ud
valg indenfor D. F. F.s Bestyrelse, 
idet vi maa have indsamlet Materiale 
fra alle Landsdeles Fiskepladser. 
Hvert Stift eller større Landsdel 
bør have sin Repræsentant i Ud
valget, desuden Sekretæren i D. F. F. 

Sekretæren: Det er ikke alene D. 
F. F., men ogsaa Ferskvands
fiskeriforeningen, der ønsker 
.E'orandringer i Iloven.*) Sidst
nævnte Forening ønsker stærkt et 
Samarbejde med D. F. F. angaaende 
Aale-, Ørnod- og Laksefiskeriet o. 
L fælles Fiskerispørgsmaal. I den 
nu gældende Fiskerilovs § 10, § 6, 
9.-10. Stk., og § 53 er der ind
byrdes Modsigelser, som ligeledes 
tiltrænger en Revision. Der er 
altsaa Grund nok til at nedsætte 
et Udvalg. }1aterialet og Kravene 
til Revision bør sendes fra eller 
godkendes af de lokal e Fiskerifor
eninger, og disse bø?' motivere Kra
vene, saaledes at Materialet ikke 
bliver Enkeltmands Værk, hvorved 
det vilde blive mindre betryggende 
og desuden vilde svulme op i uanet 
Grad. ~H1Jdst et Aar vil gaa med 
at indsamle Qg bearbejde dette Ma
teriale til en virkelig Oversigt i 
rene, klare Linjer. 

Munk-Poulsen: Ændringer i Fiske
riioven er ganske naturlige, idet 
Fredningspaabud tidligere var det 
eneraadende Princip. Fiskeriloven 
af 1907 blev derfor et Kompromis, 

*) Udhæ\'et af os. 
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som ikke i Længden tilfredsstiller. 
Der er Huller i LOI'e11 og Mod
sigelser, som man har overset. Nu
værende § ti (den gamle § 3) er f. 
Eks. ikke tilfredsstillpnde udformet. 
Støtter Sekretærens Forslag', at Ma
teriale og Indstillinger ikke gives 
fra Enkeltmand, men gr,nncm do 
lokale Fiskeriforeninger. 

Jlollerup anbefaler ligdedes Se
kretærens Udtalelser om Indsamling 
og Bearbejdelse af Materiale gelllwm 
de lokale Fiskerifureni nge]'. Slutter 
sig til Carl Hansens og J nuls For
slag om et slørre Udvalg, bestaaend 3 

af samtlige Fiskere. 

Sekretæren anbefaler, at Munk
Poulseu optages i Udvalget. 

lY. S. Jensen anbefaler et stOITe 
U d valg, fordi Sagen er af saa stor 
og omfattende Betydning. 

Jf. C. Jensen udta.ler, at det var 
kun af rent finausielle Be~syn. at 
han begrænsede sit Forslag om Ud
va.lg til at omfatte ;) l\Iedlemmer. 
Tog gerne delme Begrænsning til
bage og stiller derfor intet Forslag 
om Cdnllgets Størrelse. 

Kassereren støtter af Hensyn til 
Sagens Vigtighed Tanken om et 
større Udvalg. Formener, at der 
- dog kun rent fOl eløbig _. kan 
kalkuleres 400 Kr. til Bestridelse 
af Udvalgets Udgifter indtil!. April. 

Leth slutter sig til Kassel'erens 
og Sekretærens Udtalelser. Ud
valgsmødf\rne kan jo økonomiseres 
ved at holdes i Tilslutning til Be
styrelsesmøderne. Anbefaler lige
ledes et stort Cdvalg, bestaaende 
af Bestyrelsens samtlige Fiskere. 

Præsidenten betragter hermed Dis
kussionen som afsluttet, idet der 
nedsættes et, samtlige Piskere om
fattende Udvalg, der holder "Møde 

saa vidt mulig i Tilslutning til Be
styrelsesmøderne. 

Det vedtoges at nedsætte et Udvalg, 
bestaaende af Bestyrelsens samtlige 
.F'islcere og Jned Ret til at supple1'e 
sig. 

Læserne vil af ovenstaaend(' Re
ferat fra Dansk Fiskeriforenings 
Bestyrelsesmøde se, at Arbejdet 
paa en mulig Revision af den i 
mange Henseender uheldige "Fiske
rilov allerede er i god Gang. Vi 
ønskCl' D. F. F. Held med sine 
Anstrængeiser for at skabe bedre 
Ti!;;<tande, og haaber den tager 
Ferskvandsfiskeriforeningen lidt med 
paa Raad. 2 Par øjne ser som 
bekendt bedre end et .Par elito, og 
en Sag som denne har godt af at 
betragtes fra alle Sider, 

Red. 

Fiskenes 
Hukommelse og Intelligens. 

-0-

(Sluttet). 
I en Del af Oppelnfiskeriet var 

der som sagt i tusindvis af Karper 
af forskellige Racer og Størrelser; 
der blev fHnget fra de allermindste 
indtil Karle paa 14 Pd. I Lege
tiden, men især naar die N cisse gik 
over sine Bredder og oversvømmede 
alle tilstødemle Marker, plejede 
Karperne L'a de forskellige Grave 
i Omegnen at vandre det indstrøm
mende Vand imød~ ender dette 
fangedes adskillige. 

Mærkeligt var det nu at iagttage, 
at i en forøvrigt meget lille Grav 
blev der ved at gaa et forholdsvis 
stort Anta! Karper; aUid var det 
Skælkarper og altid var de af 
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oll1t.eent S;llllme Størrelse, nemlig 
fra 4 ~-G Pd. Stk Man forsikrede 
mig nu, at del' en o-G Altr i For
vej\'n .var undV(~get et stort Antal 
af denne Slags Karper fra en over
fol' liggelldt\ Dam. og LellgS(~lell 

eftet' deles Hjem drev dem tilbage. 
Efter at haVt· undersøgt Sagen 
tvivler jeg lH·llet· ikke om, at dette 
nI' Tilfældet: thi i alle de a.nd]'(~ 

(rnln, og on'rhovedet i alt Vaml i 
XH'l'11edell val' pllers Skæl- og Spejl
kalver hlHll(leL 

lagtfng blot Fisl{(;ne i en større 

Ibm og se OlU de ikke udviser 
bande Ombnk\' og Hukommelse. 

Strøer lllan f. EkH. paa et beiitemt 
Sted et btUlTe KvnnfulIl Foner, bliver 
dettr; illden en li,., Tid forHoret, og 
efterlHHl.l](len dl det vare kodcrd 
og kOl'tel'e ']'HI inden (let daglig 
udstl'øetl e samme K vnntum Foder 
t~r fOl'bereL Fn1 Dag til Dag "il 
lwndig (·t støn e Antal Fi"k ind
finde HHnle nu Fisken lugen 
StedsHlls og ingen IIu komlllelse, 
vilde Foderet jo kuu hlive fllndet 
reM tilfældig, og kUll uregelmæssig 
blive forta'l'et. 

Hvor langt Fiskenes Intel1igens 
rækker. yil y j \'(~l aldrig' kunne 

Linde ud af; dog hol' jeg, at iiaH
dnn on gammel Knark af en harpe, 
der el' opvokset i Sø eller Flod, 
mangen Gnllg er klogere 811(1 lll,mg,m 

en Fiskel'. Iagttag blot, hvordan 
en .slig Karpe bærer sig ad. naar 
del! gerander i Fare for at lJ\ive 
funget. Altid \ il den gøre det 
rigtige; netop dot, S0111 vi kauHke 
først eHer timelang LlldersøgolHe 
vilde hitte ud af. 

Kall hurtig }<~lugt redde den, vil 

den ikke nøle med at Hætte over 
Nettets Kant lIled et Par kraftige 
Tag. Bemærker den, nt der flyder 

afrevne Vandplanter i Nettet, vil 
den sjældent springe over, men 
forsøge at smutte ud forneden. 
Gaar heller ikke dette ligesaa lidt 
som en Ind rodell i Slammet nytter, 
sau gaal' dell tæt illd uuder Laud. 
stiller sig tæt ind i en liden For
dybning til Faren er o\'el'; og 811a 
fast borer den sig ind, at man kun 
kan tage den ud med lb:mderne. 
}<'ørst 11 aaI' og;;aa dette dens sid ste 
Skjulested er opdaget og al List 
er fOl'gæve::;, anvender den Gewalt 
og gaar IIled fuld Fart ind i Kettet, 
idet clen ligpsom i den sidste For
t vi vIelse tager alle sine Kræfter i 
Brug for at gøre et sidste Forsøg 
paa at undfly -- og alt delte skulde 
s ke uden Overlæg? 

:::;olv Sympathi og Antipathi kan 

man bemærke hos Fiskene; saaledes 
har jeg mange Gange iagttaget smaa 
sluttede Fiskeselskaber. 

Engan g gj al cl t det f. Eks. ~i Kar
per og en liJle Døbel, som altid 
holdt sammen. Da det vedIIjælp 
af et Net havde lykkedes mig at 
fange den ene af Karperne - den 
vejede R Pd. - fortrak begge de 
andre med samt den lille Døbel til 
et andet Sted, hvor jeg længe bag
efter iagttog det samine ulige Kløver
blad. 

Enhver KarpeopdræUer har yel 
nok hHft Anledning til at bemærke, 
at udsatte Legefisk ikke altid leger 
straks. Sætter man nu et Par 
andre Fisk ud til dem, vil man 
straks kunne iagttage, at Legen 
begynder. 

:Xedellfor nog-le Damme, jeg har, 
har jeg denne Sommer til Stadighed 

iagttaget 13 Fiske, Løjer og Aborrer. 
Almindeligvis er de inddelt i 2 

Grupper; vel hænder det, at begge. 
Grupper forener sig til en; mon 
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naar denne saa atter opløser sig i 
de mnlige 2 Afdelinger, indeholder 
disse 2 bestandig akkurat de salllme 
Fisk. 

Vel hænder det, at der opstaar 
en e11 er anden Forvirring, men jeg 
bebøver hlot at vente et Øjehlik, 
saa komIner de mallglende straks 
for Dagen og slutter sig til sin 
Gruppe. 

Viser der sig nu noget usædvan
ligt, truer en Fare L Eks., saa flygter 
alle FisKeue, hvor de end maatte 
opholde sig, hen til et bestemt 
Sted, hvor de skjuler sig under en 
ganske bestemt Sten. 

En Gang iagttog jeg nu en 2 
Sommers Karpe, som jeg Selv havde 
sat ud paa dette Sted. Til at be
gynde med udsøgte den sig en 
anden Sten til Skjulested, llIen 
senere maa den alligevel have fundet 
ud, at denne Sten ikke var saa 
godt et Tilflugtssted som H vid
fiskenes; thi llU gaar den, hver 
Gang Fare. truer, med disse; men 
kun ved Fare, ellers har den mgell 
Tilfiugt søgt hos dem eller ingen 
fundet. 

Udsætter vi Fif'k, det v~ere sig 
i hvilken som helst Slags Vand, 
vil Fiskene i Heglen straks søge at 
udforske sit Opholdssted. I Dam
mene søger de omkring langs Bred
d('ne, og fiuder de Livsbetingelserne 
ug'unstige, vil de om muligt ud
vandre, noget, som ikke let sker, 
hvor de har fundet gunstige og til
talende Forhold. 

I større Søer har næsten enhver 
Fiskeart sine bestemte Standpladser; 
i Legetiden udvam]rer omtrent hele 
Selskabet til de faste Legepladser, 
for efter Leg-etidens Ophør aiter 
at vende tilbage til Dybet. 

Jeg føler mig da ogsaa overbevist 

om, at mange flere end jeg ·dl svare 
bekræftende paa Spørgsmaalet: 
"Kender Fisken sit Opholdsvand?'" 

Ener Fisch. Zeitllug ved 

Li. J. H. 

En Erhvervsgren, 
der trænger til at ophjælpes. 

(Yort Landb~ug). 

--~o-

Det er en kendt Sag, at mange 
af vore Landbrugere, enten det nu 
er større eller mindre Gaardmænd 
eller Husmænd, har Olldt ved at 
holde sig oven Vande. Gælden paa 
Ejendommen er maaske sall, stor, 
at Besidderen eller Brugeren af 
den, thi Ejer af den kan man egent
lig ikke kalde ham, kun er Ejer 
af "Besætningen", og maaske knap 
nok deL Kommer saa hertil de 
store Driftsomkostninger, det· stiger 
Aar for Anr paa Grund af øgede 
Skattebyrder, dyrere Arbejdskraft 
m. m., saa er det selvfølgeligt, at 
Landbrugeren pall. en eller anden 
Maade maa se at skaffe Balance 
mellem de aarlige Udgifter og Ind
tægter, for at han ikke skal synke 
dybere og dybere i Gæld og tilsidst 
ende med at gaa "fallit". For Tiden 
ll(lraabes der som et l) ni versalmid
del for alle, der ondt ved at faa 

. de aarlige Indtægter og Udgifter 
til at ballancere, at de skal "spw'e". 
:Man gaar nemlig ud fra, at Roden 
til det nævllte Onde hovedsagentlig 
ligger i, at de fibste ogsaa blandt 
Landbrugerne lever over Evne. 
Og det skal villigt indrømmes, at 
"den Skilling, der er sparet, er 
nelUmest tjent". Det skal ogsaa 
indrømmes, at mange Landbrugere 
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ved nt indføre større Sparsommelig-
1Ie(1 i dereR og J?amilies Levevis 
meget godt kan fan det aarlige 
Regn"kah til at halalleen~; mell 
det, el' dog hwgt at [le alle 
ødsler dpl'es Penge bort paa unød
vendige Udgiftel'; thi mange har 
ikke engallg Evne til gennem Cd
byttet af Landhruget at skaffe 
og Fa~llilie et, tarveligt Udkomme; 
llH'1l man fnr at faa tlette, sæt'le 
Rig d,yhure og dyhere i G"eld, Ad 
den V ej k Hn de de rfol' i k ke 1'01'

mi ndske d aad ige Udgiftcl', Mange 
kan i dd bde taget ikke drin) 
Udgifspo,;;tenw paa deres Ht'gllskah 
yderligere ned; hel' er gjort, hvad 
del' kan gøres. 

Del' er da k li Il en Vej for rlisse 
Folk, - og dem el' der mange af 

de maa se at lwdre deres Ilrin; 
de maa, om muligt. se at bedre 
dert's l'roduHion bande i kvantitativ 
og kvalitativ Henseende. Enhver 
Plet paa Ejendomtnr11 maa tages 
Illed; der llIaa ikke ligge Hoget 
mlyrket eIk!' vHlll'øglef.lwn. Under
tiden skel' det Raa, flt ,Tonlhrugeren 
paa en eller nnden ~laade faa!' 0jet 
opladt tor, at EjeudoUlmen, han 
dyrker, netop ll'yder de Ledste Be
tingelser for forholdsvis betydeligt 
øgede Indtlegter. og det i en Het-
11 i Il g og paa et Ollll'aade, han maaske 
iF(wrejPIl slet ikke havde nogen 
Anelse 0111. 

Sfwledes er der f. Eks. rundt 
omkring i Landet i lle senere Aar 
fremshaet eu l\længde saakaldte 
"lJamkultlll'cl''', Med disse Dam
kul turer eller Dam bl'ug el' det gaaet 
sanl edes til, at en enke 1t i\Iand, 
igennellI hvis Ejendom der løh et 
mindre Vandløb, og paa hvilken der 
desuden fandtes et Par temmelig 
vandrige Væld, fandt paa at for_ 

søge, om hall ikke i kunstigt an
lagte Fiskedamme kunde producere 
Fiskekød, navnlig af de meget dyre 

.~ 

0rredfisk dels ved kunstig Udklæk-
ning af 0rredæg, og dels ved kunstig 
Fodring' i disse Fiskedamme af den 
lHlklækkede 01'redyngel. J;'orsøget 
lykkedes, og det havde til Følge, 
at der nu rundt omkring i Landet 
findes mango saa.lanne Damkulturer 
til Produktion af 0rredfisk; og dor 
er Steder, hvor Fiskedammene giver 
langt større Udbytte end Lanejen
dommen. 

Her er altsaa i vort Land frem
staad en hel ny Erhvervsgren, den 
omtalte Damkultur. Henned blev 
da ogsaa snart Opmærksomheden 
henvelldt paa vore ferske V Il nde i 
det hele : pan vore Vandløb, 
Søer, større eller mindre Damme, 
Mel'gelgrnve, ja endog vore Mose
huller, AUe disse Vande laa i 
Almimlelighed udyrkede og vanrøg
tede hen og gav kun grumme liden 
eller slet ingen Indtægt. 

Saa oprettedes HlO3 "Fcrskvands
fiskeriforeningcn" lIled det Formaal 
at ophjælpe og fremme ikke alene 
den ny Ervervsgren "Damkulturen", 
men vort Fel'"kvHlldsf1skeri i det 

hele taget. Først og fremmest 
gjaldt det for Foreningen om at 
faa vakt Interesse for Sagen, dels 
gennem Pressen og dens eget Organ: 
Ferskvandsjisl.:eribladpt, dels ogsaa 
paa anden lVlaade. Det var ved 
Hjælp af· den kunstige Produktion 
af FiskeYlIgel og ved Udsættelse 
af denne i de forskellige ferske 
Vande, vort FerRkvandsfiskeri skulde 
ophjælpes, enten det nu var i Vand
løb, Damme, ~ler'ge]grave eller Mose-· 
buller for derved at skaffe Land
bruget en god Biindtægt, 

Spørger man nu, hvad Fersk-
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vandsfiskeriforeningen i de forløbne 
Aar har udrettet, saa kan der paa
vises gode Resultater, særlig paa 
Damkulturens Omraade, men dog 
ogsaa paa andre. Desværre maa 
det siges, at det ikke er lykkedes 
Foreningen at vække saa stor en 
Interesse for denne Sag, som den 
fortjener. Derfor ligger der endnu 
mange. større og mindre Damme og 
lignende Vande udyrkede ben, der
for træffer man endnu mange Steder 
paa Grundstykker, der en Gang 
tidligere har været Damme, eller 
som let lader sig forvandle til 
Damme, bvori der kan opdrættes 
Ørreder, Karper eller Suder, og 
som paa den Maade kunde give 
deres Ejere relativt gode Renter, 
medens de i deres nuværende Til
stand som slette, sure Enge kun 
giver et ringe eller maaske slet 
intet Udbytte. 

At dette ikke er, som det burde 
være, kan vi let blive enige om. 
Men hvoruan skal vi faa det ændret; 
thi vi har ikke Raad til at lade en 
eneste Plet af vort Land ligge udyr
ket eller vanrøgtet hen? 

(F orlsæltes). P. Nissen. 

Blandede ~Ieddelelser. 
-0-

Fiskeudklækningsanstalt 
og Fiskeriskole. Det er nu 
bestemt, at der skal oprettes en 
moderne Fiskeudklækningsanstalt 
ved Klotens Kronopark (Svel'rige), 
og i Nærheden deraf skal til næste 
Aar Mellemste Sverrigs Fiskeriskole 
henlægges. 

Damanlæget ved Kloten vil hoved
sagelig blive benyttet til Klækning 

og Opdræt af de forskellige Slags 
ørredagtige Fisk. 

I visse Dele af de forenede Stater 
og Kanada findes overordentlig gode 
Anstalter af denne Slags, der tillige 
har virket i en lang Række af Aar. 
Nordamerika er derfor at regne for 
et Foregangsland for saadanne Kul
turer. 

Den svenske Landbrugsstyrelse 
I vil derfor søge at opnaa et Stats
I tilskud af 800 Kr. for at sætte 

Direktøren for Mellemste Svcrrigs 
Fiskeudklækningsanstalt F. G. Sieu
rin i Stand til at foretage en Studie
rejse derover. Bekostningen ved 
Rejsen anslaas til 1000 Kr. 

(Från Skog och Sj ø). 

I Hjilmaren og Mlilaren 
maa der paany udsættes 
Krebs. Praktisk talt er hele 
Krebsebestanden uddød af Krebse
pest i ovennævnte Søer. Det er 
derfor nødvendigt paany at ind
plante Krebs, hvis Illan vil gøre sig 
Haab om igen at faa en Bestand 
af de værdifulde Dyr. 

(Från Skog och Sjø). 

Ædel' (;edder Ællinger~ En 
større Gedde, som fornylig blev 
fanget i Gaarti~søen i Vilhelmina, 
havde ikke mindre end tre Søfugle
unger i :Maven. 

Som bekendt fora ars ager Gedden 
ofte stor Skade blandt de unge 
Ænder, og mangen Gang gaar hele 
Ællingekuld til Grunde som en Følge 
af Geddens Rovbegærlighed. 

(N. D. A. V L.). 
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Fiskemarkedet. 
-0-

AaI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København (Gl. Strand), 17. Septb. 

30-60 Øre pi" Pd. 
75--150 
30-60 
20-25 

500-600 - pr. 100 St. 

Berlin, 17. Septhr. 

(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 

Pf. pr. Pd. 

52--84-80 
91-97 

160-197 
115-140-135 
124-120--121 

102-107 
86-102-100 

65 
85-90 

95-69-93 

lspakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pl'. Pd. 

163-72 

191-194 
145-179 

25~56-37 

62 
30-34 

90 
70-91_80 

43-75 
62-50-59 

14-6-12-36 

Hambol'g, 17. Septbr. 

Isp akk ede Fisk. 
Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde,mellemstore 
Aborre 
Brasen 

103--147 
185-191--150 
101-105-142 

70-90-93 
70-72-94 
36- 30-34 

Annoncer. 
-0-

$ovø 
,Qusl}oldningssROle. 

KUI'SUS fra Maj til Oktober og fra 
~ovemher til April. ' 

Program sendes. 
Eline El'ik!liien. 

Fiskeriassistent. 
En ilet, ung Mand, som har noget 

Kendskal) til Damkultur, og som 
vil udføre Arbejdet ved et mindre 
Damanlæg (20 Damme) samt en Have 
kan faa Plads hos undertegnede. 
Løn 200 Kr. og Procenter. Anbe
falinger for Paalidelighed og Sam
vittighedsfuldhed fordres. 

Man bedes henvende sig til Dyr
læge, Kancilliraad Sander Lær
sen, Elisedal, Hornsyld. 

Schweizisk 
Uly kkesforsikrings-Aktieselskab 

,,'Vinterthur" 
forsikrer Fiskeriernes over- og under
ordnede Betjen te lIlod Clykkestilfælde 
under deres Arbejde, saavel efter SOIll 

udenfor Loyen af 27. Maj 1908, oa saa
ledes at de paagældende er for;;j'krede 
ogsaa under eventuel Bibeskæftigelse 
ved Landbrug, til billige hlste Præmier 
(uden Gensidighed). 

~ærlllere Oplysninger faas ved Hen
vendelse til Selskabets Agent er eller 
Hovedkontol'et, lIøjbr·oplad.lil 5, 
Kobenhavn. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specilllvogn 

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o ru a s e It k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

TeIegr.-Adr.: I<'orellenhandel. 
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c!lB. r8r6acli' 8 

Import af Fiskenet, 
--=== Korsør. ==-

leverer alle Fiskeredskaber j fuld 

monteret Stand, sem: 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 Adress'an 

~
'_.'.,' . ~d~d""~':;,rd."',a:Ja~i~';::'Ha')['.-1:-:'rd\:A,a~.c._, , P"'V""t"~z:::"':~'csp'cst'·",P"'it9·~~pl~\@'I 

, • \:tJ 

~ Oprensning ~ 
i Da~fme I 
~ Søer og Va~dløb ~ 
W foregaar med W 
~ .ro. 
Æ Ziemsens l( W W 
<i7 Bundskærer @ Æ fuldkomment, ~ 
\:11 let, hurtigt og billigt. '\.v 
~ in 'W GliIm'ende Vidnesbyrd fore- \t.! 
il\. ligger 0111 de enestaaende 14\ 
W Resultater. ~ 

~_', H. C. Petersen & Co. @,:-~ 
L~' Købenllavn R. in Æ Aarhus. Aalborg. Odense. )K 
~~.d~/."'~~.d,~d';)ia~ia~ld~iah.d,~ 
~P!~i::::,J'(~t'·"l~V~P·"/~~~P'W~~ 

Dansk 
Fiske-Forsyning 

(ved P. AdWlnsen &: Co.) 
København, Kl·istiansg. 4, 

, udbeder sig Tilbud paa 

prima Ferskvandsfisk, Krebs etc. 
Telegram-Adr.: » Harengorum«. 

Telefon: 7293 & 7294. 

øJ Beæg, YBgel og Sættefisk 
af ø r r e d; Sættefisk 

af Karper og Sude .. salDt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ I g e r s nærmest e 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vauldrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg. YB"el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, siørre Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste ,Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jernbanestation mod Kontant. 

cJf{arlin cf!{ieI8en, 
Predericia. 

... 'l'elefon Nr. 114 ........ 
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rSfverfer 
i 8'oreningens 8Y{edlems6Iad! 

• 

~~~~~~.~~.~.o/~...:::t.v~.~vx..~~.~.~v~.~"Z.1!t 

>~ ;: 
~ c10liann von eifzen, ~1 
~ edsvoren Flskeauktionarlu . ." ~ 

~ ~ j St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, ~~ 
;, anbefaler sig til Kommissions-:Salg af alle Slags Fisk: ' 

>~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~~ 
~ ~ . -=:=:=: Store Basiner for levende Fisk. ,~ 1 Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. ~ 
>;1 Telegr.-Adr.: I<'ischeitzen. Telefon: Amt l, ~r. 8101, Hamburg. ~ 
~ ~ 
f;iJ"%·"~"rT%~jt,,~·~ .. ~"':Jt"r·jt'·~~·r~·~y·x~·yy"r~ 

Tilbud 
paa 

Portions--Ørred, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Drredbrancen, 

Consignation ønskes. BREMEN. Prima Referance. 

Statskonsulent, Magister Uhr. 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 Honorarc(. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

tr 

Trykt i S01"ø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krol1h. 
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Ferskvandsfiskeribladet. 
Førskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Konto1':Dr. phil, Hojbneller, 801'0. Telefon 24 

Indtneldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem HI 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. 

NI', 20, 15. Oktober. I. 1910. 

Indboid: 
Aalens Efteraarsvandringer. 
Iagttagelser fra Fiskekllltllrerne. 
En Erhverysgren, der trænger til at 

ophjælpes. 
Paa Ørredfangst i Petterilelven. 
Blandede ~Jeddelelser. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Aalens 
Efteraarsvandringer. 

-0-

Sæsonen er inde! Aalefiskeren 
glæder sig til en rig, Efteraarshøst, 
og han venter den; thi Foraaret 
gav i Aar mange Steder et magert 
Udhytte. Udvandringerne var i For
aarat mange Steder langt under det 
sædvanlige, uden at man - i en 
Haandvending - kan angive Grun
dene dertil. Det har naturligvis 
sine Grunde, men det kræver Tid 
og et indgaaende Studium for at 
man med nogenlunde Sikkerhed kan 
fastslaa disse. -

Aalens Efteraarsvandringer fore
gaar i Reglen i Tiden September
Oktober og November· Maaneder. 
Undertiden er Vandringerne ind
skrænket til 2 Maaneder; det kan 
ogsaa hænde, at Vandringerne be-

gynder i August Maaned. De gule 
Aal gaar op i vore Aaer og i vore 
Bække i Efteraaret; de vil ind i 
de ferske Vande, og mange Steder 
fanges der under disse Vandringer 
en Mængde gule AaI. I Aar be
gyndte Indvandringen flere Steder 
i August Maaned, skønt det kun 
var ganske smaa Stimer, der viste 
sig. De større Stimer kommar i 
Reglen først senere, og de største 
er ret ofte komne September 
Maaned. -

Det er overflødigt at dvæle ved, 
at Aalen kun vandrer i de mørke 
Nætter, helst endda i stygt Ef ter
aarsvejr. Det er noget enhver 
Fisker er a jonr med. Men deri
mod skal det fremhæves, at Aalen 
ofte benytter sig af den Lettelse, 
som Højvande giver; thi det er 
iagttaget mange Gange, at Aalen 
er gaaet ind, naar Vandet paa Grund 
af l-iaanens Tiltrækning stiger og 
faar Strømmen i Aaernes nedre Løb 
til at vende sig. Aalen har da 
Medbør, og det maa være let at 
komme frem. 

Disse Vandringer er der nu imid
lertid talt og skrevet saa meget om, 
at man let kommer med Gentagelser 
ved atter at komme ind paa dem. 
Det kunde være interessant at faa. 
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opklaret, hvorfor Aalen foretager Indvandringerne af gule AaI. Ogsaa 
disse Vandringer. Det synes, som staar den langt tilbage for' Ud
om Aalen ønsker et roligt Vinter- vandringerne af 'gule Aal om For
kvarter i vore ferske Vande, og aaret. 
at det er af den Grund, at Jen Fra Gudenaaen har man paalide-
gaal' op. lige Meddelelser at holde sig til i 

En af vore ældste Aalefiskere, den Retning. I Maj og Juni fange
som tillige er en skarp Iagttager des i 1879 ved Hy Mølle for Ud-

o af. alle Naturfænomener, siger, at gang 2260 Pd. Aal i September, 
Aalen ikke tager megen Næring til Oktober og November Maaneder 
sig i bele Vintertiden. Den ligger fangedes 1912 Pd, Aal fol' Udgang. 
stille, og selvom den just ikke I .Maj og Juni 1880 fangedes samme 
ligger i Dvale i Ordets almindelige Sted 3491 Pd. Aal for Udgang -
Betydning, saa rører den sig ikke i September, Oktober og November 
meget, og den tager kun ganske fangedes samme Aar for Udgang 
lidt Næring til sig, naar dea først .111614 Pd. I l881 er Tallene for de 
rigtig er kommen til Ro i de ferske samme Maaneder 2092 Pd. og 1167 
Vande. Naar den derimod om For- I Pd., i 1884 er Resultatet 2510 Pd. 
aaret gaar ud i Havet til vore og 14fl6 Pd. Disse Tal er tydelige 
Kyster, og den bar været der en nok og viser Forholdet imellem Ud
ganske kort Tid, da opdager man, vandringen af gule Aal i Forsorn
at den tager for sig af Retterne. meren og Udvandringen af blanke 
D~t undersøger man let, naar man Aal i Efteraarsmaanederne. Nu er 
tager dens THrmindhold for sig. der imidlertid mange, der mener, 
Det er ogsaa en bekendt Sag, at at der ogsaa findes Blankaal imellem 
Fiskerne i Hyttefade opbevarer Aal de i Maj og Juni udvandrede AaI. 
fra September til Maj; og det er Det er ikke umuligt, at en Del af 
lige saa sikkert, at de ikke taber dem' allerede paa det Tidspunkt er 
mere end 5 a 6 Procent under ved at blive blanke, men dog maaske 
gunstige Forhold. Det er sjældent, ikke mere, end at de endnu kan 
at de dør i HyttefadeIle, naar disse komme ind under Begrebet "gule 
da er anbragte paa gode Pladser. Aai". 

Alt dette tyder paa, at Aalen Disse halvblanke Aal gaar natur-
kan taale at sulte i lang Tid, og ligvis ud til Ynglepladserne, naar 
at den ikke tager op i de ferske de har tilbragt Sommeren ved 
Vande ror at raa sig et godt Maaltid Kysterne. Mange Steder foregaar 
Mad, men af andre Grunde - maaske betydelige Indvandringer om Ef ter
for at faa et roligere og et for aaret, bvorimod det mange Steder 
dens Natur mere passende Kvarter er meget smaatmed Udvandringerne. 
end Havet byder paa. - Ogsaa paa dette Omraade kan der 

Der foregaar ogsaa om Ef ter- føres Statistik i Marken. 
aaret en lJdvandring af Aal fra de Nu har vore Fiskere imidlertid 
ferske Vande. Det er Blankaalen, faaet en Sorg i deres byrdefulde 
som søger ud til Ynglepladserne i Arbejde ved Aalefiskeriet: J eg 
Havet. Men denne Udvandring er tænker paa den Hindring, som 
kun ubetydelig i Sammenligning med Ferskvandsfiskeriloven byder dem, 
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idet den byder, at der ikke fra 
LøTdag Aften til jvlandag ilforgen 
maa fanges Aal i Garnredskaber i 
de ferske Vande. Sknlde Stimerne 
nu tilfældigvis komme i disse to 
N ætter, da har Aalefiskeren ilJtet 
for sit Arbejde, og skulde det til 
al Ulykke hænde, at alle Stimer 
(ofte kommer der kun 3 a 4) i et 
Efteraar til Opgang vælger de 
Nætter, hvori det er forbudt at 
fange dem, da er det ensbetydende 
med et meget stort Tab for Aale
fiskeren. Der er gjort Forsøg paa 
at faa en Lovændring paa dette 
Punkt, meJ} hidtil uden Resultat. 
Dog haaher man plta, at det ikke 
varer længe, før Sagen vil blive 
taget under Behandling i Rigs
dagen. -

Aalefiskeriet har i dette Efter
aar allerede gode Resultater at 
opvise, men man haaber paa store 
Stimer endnu. 

Den 1/10 1910. 

P. O/w. Knudsen. 

Iagttagelser 
fra Fiskekulturerne. 

-o--

Siden Damkulturerne er frem
komne er tamme Fisk ikke nogen 
Sjældenhed. \Ian ser ofte, hvor
ledes ~2aarige Ørreder kan tage 
Foderet af Fiskernesterens Haand; 
mere sjældent hænder det, at 
Esk fra Bæk eller Aaløb bliver 
tamme som andre Husdyr. En saa
dan ganske tam Bækørred, 4 il, 5 
aars paa 4 Pd., kan iagttages hos 
Fabrikant Martinsen, "Stampen" i 
Brande, stadig opholdende sig i 
Tilløbet til Møllehjulet. Den kan 

fodres og tages med Hænderne 
uden at skræmmes. Kun naar 
Yngletiden nærmer sig, forsYinder 
den for at gyde sin Rogn sammen 
med Bækkens øvrige Ørreder. 

Den forlader sit Opholdssted fed 
og trind, men vender hen paa For
aaret tilbage fra sin Udflugt for
sulten og radmager. Det er en 
Selvfølge, at Martinsen værner sin 
sjæ~dne Ørred. 

.1. CkT. S. 

En Erhvervsgren, 
der trænger til at ophjælpes. 

(Vort Landbrug). 

-0-

(Fortsat). 
Spørger man om Aarsagen til, at 

vi saa mange Steder forsømmer at 
anvende vore sletle, sure Enge til 
Fiskedamme, eller lade vore Damme, 
Mergelgrave o. s. v. ligge udyrkede 
hen eller forsømmer at anlægge 
kunstige Damme, Damkulturer, hvor 
Forholdene egner sig dertil, saa 
maa der vist svares, at det i Al
mindelighed er, fordi Ejeren eller 
Brugeren savner Impulsen hertiL 
De har ikke fa aet øjet op for, hvad 
saadan.ne Vande kan indbringe ved 
virkelig rationel Drift i Lighed med 
den Drift, der bruges ved "Dam
kulturen", og som har staaet sin 
Prøve. 

"Fers"Æ"Vands(iskerifoTeningen" sø
ger gennem "Fej'skvands(iskeribla
det il at give vore Landmænd Til
skyndelse til og Vejledning i rationelt 
Dambrug; men Bladet naar ikke ud 
til eller læses af dem, der netop 
trænger til Tilskyndelse og Vejled
ning; og den Støtte, Sagen hidtil 
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har faaet gennem vore Dagblade, 
ja selv gennem vore Landbrugs
blade, har kun været ringe. 

Hvad bør der da gøres for, at 
vore Landbrugere paa dette Om
raade kan faa den nødvendige Im
puls og Vejledning? 

I Udlandet, navnlig i Tyskland, 
har man "Vandrelærere i Ferskvands
fiskeri·:. Vi savner vist saauanne 
Vandrelærere, Lærere eller Konsu
lenter, der ikke alene kommer der, 
hvor man kalder paa dem, men som 
ogsaa her og der samler Befolk
ningen til Møder for pan disse gen
nem Foredrag og Forhandling at søge 
at give den fornødne Tilskyndelse 
og y tjledning. 

Et tysk 'ridsskrift meddelte for
rige Aar, at der ved et Seminarium 
i Sachsen Aaret i Forvejen har været 
afholdt et :3 Dages Feriekursus i 
rationelt Dambrng. Der blev tillige 
givet Lejlighed til ved nærliggende 
Dambrug og Forelkulturer at faa 
uet hørte anskueliggjort. Det var 
ordnet saaledes, at enhver Semina
rist kom til at deltage i en Fore
dragsrække og eventuelt i de til
hørende Ekskursioner. Selvom 
ogsaa kun et ringe Procenttal af 
de senere Lærere kommer til at 
c1rive egpn ]<-'iskeavl, saa yenter 
man dog, at de derved er blevne i 
Stand til hist og her at række Ejere 
af Fiskevande en hjælpsom Haanel 
og fremfor alt til Udnyttelse af 
Landsbydamme, Drift af Forelbække 
og 1Iergelgrave og til at give Kom
muner og andre Ejere af Fiske
vande Impuls dertil. 

Af foranstaaende fremgaar det, 
at man i Tyskland og ikke mindst 
i Sachsen har øje for Betydningen 
af at faa de nævnte Vande under 
rationel Drift. Jeg tror dog ikke, 

vi her i Landet skal gaa samme 
Vej, som de er gaaet i Sachsen for 
at give Impuls og Vejledning til 
rationel Drift af ferske Vande. Det 
er sikkert nok, at vi med Hensyn 
til vort Ferskvandsfiskeris Ophjælp
ning har de samme Hindringer at 
kæmpe imod som i Tyskland, nem
lig Ligegylc1ighed og Mangel paa. 
Forstaaelse - ogsaa paa Steder, 
hvor maD ikke skulde vente det, -
og det er ogsaa sikkert nok, at Op
lysning er den eneste I~laade, hvor
paa denne Ligegyldighed og l\1f1ngel 
paa Forstaaelse kan fjernes. Men 
her lllenor jeg, vi rigtignok er en 
Del heldigere stillede end Tyskerne. 
De har nemlig ikke noget tilsvarende 
til vore Højskoler og næppe heller 
til vore Landbrugsskoler og Hus
mandsskoler. Gennem disse Op
lysningsanshlter, særligt de to 
sid~tnæVIlte Slags Skoler, vilde vi 
i forholdsmæssig kort ']lid vær~ i 
Stand til at give vore Jordbrugere 
og Ferskvandsfiskere den omtalte 
Impuls og Forstaaelse. 

Danmarks Landbrug indtager jo 
en meget fremskudt Plads blandt 
andre Lande. Man siger i Alminde
lighed, at det kan vi takke vore 
Højskoler og Landbrugsskoler for. 
V ort Ferskvandsfiskeri, der dog er 
saa inderligt sammenknyttet med 
vort Landbrug, staar endnu meget 
langt tilbage i Udvikling. Vi træn
ger haardt til ogsaa at blive dygtig
gjO"'te paa dette Omraade, hvis vi 
skal tage Konkurrencen op med 
andre Lande, og da navnlig med 
vore Nabolande. Det gælder for 
os om at faa vor Fiskeri-Produktion 
udviklet baade i kvalitativ og kvan
titativ Henseende. Naar de nævnte 
Skoler faar øjet op for denne Sags 
Betydning, da vil de ogsaa her som 
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hidtil paa Landbrugets Omraade 
kunne udrette et stort og godt 
Arbejde. 

Skal vort Ferskvandsfiskeri op
hjælpes, saa er det ikke nok, at 
vi faar vore Smaavande, enten det 
nu er større eller mindre Damme, 
l\fergelgrave eller lignende Vande 
under rationel DriIt. Skal dette 
Fiskeri bli ve en betydelig Erhvel'vs
gren, hvis samh"de aarlige Udbytte 
kan anslaas til Millioner af Kroner, 
saa maa Fiskeriet i vore Søer og 
Vandløb ogsaa ophjælpes. Det for 
saa rige Fi>:keri i vore Vandløb er 
gaaet tilhage Aar f 0'1' Aar, og er 
nu i adskillige af disse næsten for 
intet at regne. 

Det staar ikke bedre til med 
vore ikke uhetydelige Søarealer. 
De ligger ogsaa som Smaavandene 
udyrkede hen og giver derfor næppe 
større Udhytte end simpel Hedejord. 
Her trænges for disses Vedkom
mende til, at der rejses en Bevæ
gelse saalerles, at der bliver vakt 
en lige saa stor Interesse for dem 
som for Hedesagen. Vore øde, 
ufrugtbare Søer venter ogsaa paa 
deres Dalgas. 

Hvad opnaar Vi saa ved, at vi 
optager Søer, Damme og andre 
ferske Vande under rationel Drift? 
- Vi opnaar derved, at vi skaffer 
Ejerne eller Brugerne af disse Vande 
en aarbg klækkelig .:\lerindtægt. 
Vi opnaar derved, at vi skaffer 
Arbejde til mange Mennesker og 
Brød til mange Munde; og vi mod
arbejder derved den tiltagende Ar
bejdsløshed. 

Saltvandsfiskeme har nu faaet 
deres Højskole ved Kjerteminde. 
Ferskvandsfislceme trænger ikke til 
at faa en særlig Højskole, men vel 
til instruktive Kursus af kortere 

eller længere Varighed. Men for 
Landmændene, enten det nu er 
større eller mindre .Jordbrugere, 
Gaardmænd eller l:..{usmænd, vilde 
det være af ikke ringe Betydning, 
Or;} de pall, vore LandbTugs- og Itus
mandsskoler kunde faa Impuls og 
maaske nogen Vejledning til Dyrk
ning af de omtalte SIuaavande og 
til Anlæg af nye, hvor Forholdene 
taler for det. Det er ikke at for
lange, at Lærel'lle ved de nævnte Sko
ler nu skal kunne give deres Elever 
en saadan IllIpuls og Anvisning, da 
de paa dette Omraade ikke har 
den fomødne Sagkundskab og Er
faring; men indser Lederne af disse 
Skoler først Sagens store Betydning, 
da vil de ogsaa virke for denne 
ved f. Eks. at formaa Mænd, der 
har den fornødne Indsigt og Dyg
tighE'd paa dette Omraade, til gen
nem Foredrag og Samtale paa deres 
Skoler at give Tilhørerne den for
nødne Tilskyndelse og Vejledning. 
Jeg vil tillade mig at nævne nogle 
Mænd, som jeg antager nok vil 
være villige til at give de omtalte 
Skoler en Haandsrækning i denne 
Henseende, nemlig Dr. Hoffmeyer i 
Sorø, Mag. C. V. Otterstrøm, Vo
droffsvej 55, København, og Hr. J. 
Errhoe i Ringe (Fyn). 

Ad den Vej tror jeg, det sikkert 
vilde lykkes os at komme den al
mind'elige Ligegyldighed og Mangel 
paa Forstaaelse af den omtalte Sags 
store Betydning til Livs; og vi vilde 
ad den Vej hurtig vinde et For
spring for vore Naboer og saaledes 
ogsaa pall. Ferskvandsfiskeriets Om
raade være i Stand til at tage Kon
kurrencen op med disse. 

Da Bjørnson en Gang spurgte 
L. Schrøder, hvad vi Danskere tog 
os for, svarede denne kort og godt: 
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I' l':i laver Smør"! For Fremtiden 
maa vi som Sva,r paa dette Spørgs
maaI føje til: "og Fisk"! 

Gjclballe pr. Lunderskov. 

P. Nissen. 

I 

Paa Ørredfangst 
i P e t t e r il e l ven. 

-o-

l Nord-England er der en ElY 
(lille Flod), som, saa vidt jeg yed, 
sjældent eller aldrig er bleven nævnt 
i Fiskeriblade, og dog fortjener den 
at omtales. 

Det er kun en line Elv, pau sine 
Steder bare en Meter bred, og selv 
paa det allerhredeste ikke bredere, 
end at endog den mest uøvede Fisker 
vil kunne beherske den med Sill' 

Fiskestang. 
Dens gennem,mitJige Bredde el' 

3-4 Al. og dens Bredder for det 
meste t.æt hevoksede IIled Hør og 
Siv, som gø!' Fiilkespol'ten l'et van
skelig for dens mLlIe Udøvere. men 
til Gengmld yrler ham den foruødno 
Dækning. Lad mig tilføje, at de 
omboende, venlige Forpagtere bered
villig giyel' Tilladelse til Lejligheds
fiskeri, samt at Elven som Følge 
heraf er temmelig udfisket og at 
dens Navn er Petteril i Grevskabet 
Cum berland. 

Mit første Besøg ved Petteril 
hleyen ynkelig Fiasko! Hele Da
gen ,fiskede jf'g, men fangede ikke 
en Smule; den Gang' var jeg dog' 
endnu blot en Nybegynder, og en 
saadart Elv havde jeg ikke før haft 
med at gøre. Jeg' gjorde nemlig 
den Opdagelse, at hvis Fiskeren 
ikke søgte Dækning af et eller 

andet, maatte han fjerne sig mindst 
2 a 3 Al. fra Bredden, og desuden 
saa at sige fiske i mere eller mindre 
liggende Stilling. 

Imidlertid lykkedes det mig at 
faa en Fisk paa Krogen den Dag -
jeg brugte Ormemadding -, men 

befandt mig saa langt fra Bred
den, at jeg ikke opdagede, at denne 
Del a.±' Elven var propfuld af Rør; 
da jeg derfor begyndte at lege med 
Fisken, var Resultatet det, at den 
blev hængende i Sivene, fik arbejdet 
sig løs af' Krogen og undslap. 

Mit næste Jlesøg ved Petterilelven 
var mere heldigt; jeg fik 3 Fisk 
paa godt og vel 1 Pd. ved Hjælp 
af Flue. .Jeg begyndte virkelig at 
komme mig! Lidt efter lidt opdagede 
jeg jo ogsaa, hvori Vanskelighederne 
bestod og indrettede mig derefter. 

Hvor Bredderne var ubevoksede, 
var man nødt til at fiske mod 
Strømmen, og selv da Vllr det nød
vendigt for Fiskeren at lægge sig 
pladask ned i nogen Afstand fra 
BI'('dden. Hvor der derimod var 
Hør og Siv, var en kort Line den 
eneste li dvej; Fluen maatte sagtelig 
dyppes ned over Rørene og flyde 
med Strømmen. Et rask Nap, .saa 
var der Bid, og uset maatte man 
nu optage Kampen med l;]enden 
og trætte ham ud 

Endnu et 3die Besøg aflagde jeg 
ved PetteriI, førend jeg drog syd
over igen, og en storartet Dag blev 
det i Ordets fuldeste Betydning. 

Ikke langt fra Hovedvejen gør 
ElveIl en skarp Bøjning. Den Bred, 
hvorpaa jeg befandt mig, var bar 
og aaben, medens den modsatte 
Bred var tæt bevokset med Buskads. 
J eg kastede mine Fluer hen i Skyg
gen af Buskene paa den anden Side 
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og iagttog dem, medens de sejlede 
nedover. 

Intet hændte! 
Saa tid igen med Fluerne paa 

sallllne Sted! Spændt iagttog jeg 
dem eller rettere Linen; for Fluerne 
var komplet usynlige. Nu var 
Snøren stram; i samme Øjeblik paa
fulgte et kraftigt ~ ap, saa det gav 
et Sæt i FiskestangelI og mig' med. 
Da jeg imidlertio ikke kunde overse 
Fiskens Standkvarter henne i den 
dybe Skygge, holdt jeg igen og 
gav ikke Spor af Fir. Et Øjeblik 
efter var den i lllin Ketser, en smuk 

Ild.s, som jeg nok kunde være 
stolt af 

Sandelig en god Begyndelse! 10 
Minutter var blot forløbot, og 
kunde allertode mønstre en sita 
smuk Ørred, at man ikke kunde 
opdrire den bed rø i den Del af 
Landet. Inden 1\1. 11 havde jeg 
en til paa' vel 1'd. .Jeg fik den 
i et Baghold i 0.11 Del af Elven, 
SOUl var tæt sivbevokset, og sande
lig om jeg viste den nogen Barm
hjertighed. Den val' ikke en SlHas
kæmpe som den første; forøvrigt 
fik den heller ingen Chance, idet 
jeg havde den i mit Net næsten 
med det samme, den var gaaet paa 
Krogen. 

To Ørreder paa over l Pd. i 
mindre end 1 Time var sandelig 
langt over Forventning og mere 
end var vant til. 

Men ak! Klokken slog 11 - ja 
ikke saa at jeg hørte det.; men 
jeg antager, den slog Il et eller 
andet Sted og den slog 12, og 
skønt jeg havde haft Bid, Htr der 
blot de salllme to Fisk i mit Net. 
Saa syntes jeg, det var paa Tide 
at faa nogen Frokost. 

Tæt ved, hvor jeg sad og indtog 

t 

denne, var der en smal Strimmel 
Vand, som løb hurtig og skummende 
af Sted. Ved Foden af dette lille 
Vandfald begyndte jeg nu mine 
t)perationer. 

Næppe havde min Flue rørt ved 
Vandskorpen, før den blev grebet, 
og nu begyndte der en Kamp, som 
jeg aldrig havde set Magen til før. 
Der var ikke Plads nok for Fisken 
til at gøre store Spræl; men den 
behandlede Fluen akkurat som en 
Terrier gjøl', naar den leger llled 
en Bold, fæstet til Enden af en 
Snor. Den halede og den drog, 
den plaskede og hoppede og trak 
alt, hvad den orkede; lIlen mit 
Forfang var nyt og stærkt og holdt, 
til jeg havde den i Nettet; den 
vejede omkring l Pd. og var større 
end den allerførste Fisk. 

Jeg var simpelthen stolt! Dette 
var ved Begyndelsen ar den klippe
fulde Del af Elven. Jeg satte mig 
derfor i Bevægelse opover langs 
med Elven; kommet halvvejs frem 
kastede jeg atter min Flue ud. 
Intet Resultat. 

En Meter eller to længere fremme 
forsøgte jeg igen, og næppe havde 
Fluen berørt Vandet, før Kampen 
var i Gang igen akkurat som sidste 
Gang. Det var en stOl' Karl; g saa 
vidt store Fisk saa tæt paa hinan
den var ganske usædvanligt. Imid
lertid var der saa mange Sten og 
Klippeblokke paa dette Sted, at 
jeg tænkte, det var bedst at trække 
den nedover Strømmen ind i roligere 
Farvand, h vor den lettere kunde 
landes; men Ørreden nægtede sim
pelthen at lade sig trække. 

Jeg pressede den saa haardt, jeg 
paa nogen Maade turde; men den 
strittede saa stærkt imod, at jeg 
tilsidst troede, Snøren maatte være 
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løbet fast et eller andet Sted. Ende
lig gav den skønt modstræbende 
efter; sprællende og spjættende blev 
den halet ind i Nettet. Jeg lagde 
begge de to sidste Fisk Side om Side 
ned i Græsset; saavidt jeg kunde 
se, var de lige store; 2 rigtige 
Skønheder. ' 

Nu gik der imidlertid to fulde 
Timer, inden det igen lykkedes mig 
at fange en Fisk - og saa var 
det bare en ussel lilJe en paa 
knap et Fjerdingspund. Jeg hug
gede saa haardt til, da jeg mærkede 
Biddet, at jeg landede den med 
det samme; jeg ventede jo nu 
hver Gang, at mit Bytte skulde 
være paa mindst l Pd.; min lille 
Ven denne Gang beviste jo blot, at 
jeg endnu havde en hel Del Er
faring fornøden, inden jeg kunde 
kaldes en øvet Fisker.' 

Imidlertid havde jeg nu 5 Fiske 
i min Kurv; det var ogsaa snart 
paa Tide at slutte for i Dag:. Af
tenen begyndte at falde paa, og 
Verden forekom mig ikke slet saa 
smuk og tillokkende som et Par 
Timers Tid i Forvejen. Og i .Morgen 
skulde jeg atter tilbage i Hverdags
livets Trædemølle! Med et Suk be
gyndte jeg at rulle Snøren op og 
ordne mine Sager for Hjemturen, 
det var som om jeg med det samme 
pakkede ind al Verdens Glæde. 

Kommen omtrent halvvejs hjem 
passerede jeg en stille Del af Elven 
- næsten en Dam, tæt bevokset 
med Siv rundt om. Paa Vejen op 
tidligere paa Dagen havde jeg her 
til ingen Nytte forsøgt mit Held; 
men nu saa jeg gennem en Aabning 
i Sivene en Jj"isk slaa i Vandskorpen. 
Den kunde jeg ikke lade gaa fra 
mig! 

Min Fornuft sagde mig jo, at 

det var bare naragtigt at forsøge 
at tange den, dertil var Vandet for 
stille. Min Samvittighed sagde mig, 
at det var paa høje Tid at komme 
hjem; men mit Fiskerinstinkt tvang 
mig til at løsne Snøre og Krog og 
gøre et Forsøg. Saa kastede jeg; 
om det nu var et Tilfælde eller ikke, 
ved jeg ikke, men min Flue faldt 
akkurat der, hvor Fisken havde 
slaaet. 

Der plaskede den ogsaa atter. 
Jeg strammede Linen og vist er 
det, at jeg fik den, en Fisk paa 
nær 1/2 Pd .. 

Inden jeg paany ordnede alle 
mine Sager, maatte jeg atter tage 
alle mine ~ Fisk frem og lægge 
dem ved Siden af hinanden paa 
Bredden for rigtig at kunne be
undre dem. 
, Saa tog jeg en Tot !1yslaaet Hø, 

lagde det i Bunden ar Kurven og 
an bragte med Omhu mine Fisk i 
den, for at de kunde tage sig saa 
fordelagtig ud som mulig, naar jeg 
ved min Hjemkomst skulde vise 
dem frem til nysgerrige og vantro 
Venner. 

Fra Fisch. Gazette ved 

A. J. H. 

Blandede Meddelelser. 
-0-

Ved en af Midt-Jyllands største 
Møller, hvor der foregaar et rigt 
Aalefiske, fandt Ejeren, at Udbyttet 
en Tid ikke svarede til den vanlige 
Fangst. For at sikre sig mod frem
deles at miste Aalene, henvendte 
han sig til Landsbyens Smed og 
lod lave et Par solide Laase, en 
til Aalekisten og en til at anbringe 
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paa Døren ind til Aalekisten. Nu 
kom altsaa de 'fangede AaI i Hus 
og under Laas, og alt var fredlyst 
i ea. 14 Dage, men saa var Freden 
forbi. 

Der vaagedes for at fange Tyven, 
]Len uden Held. Men en Nat, da 
:Mølleren søvnløs laa og tænkte paa 
sit stadige Tab af Aalene, hører 
han, der lukkes op for Frivandet. 
Hurtig er han ude af Sengen, halvt 
paaklædt farer han paa Strømpe
sokker ned ug smækker Laag og 
Laas 101' Aalekisten og lukker Ind
gangen der·til. EItel' at have tI'uk ket 
IorFrivandet, gaar han op og hviler 

efter denne lille Bedrift. 
Da Mølleren og hans Folk næste 

Morgen kom for at se Fangsten, 
beredtes dem en ny Overraskelse, 
thi op af Aalekisten steg Smeden 
vaad som en Hund, men renvadsket 
som næppe nogensinde .før. 

Om han senere har været i Aale
kisten ved Meddeleren intet om. 

J. Oh,.. S. 

* 
I~okke Fisk med Lys. I et 

Telegram til den norske Avis" Tidens 
Tegn" fra Mandal herettedes i Søn
dags om, hvorledes man ved Ry
vingen Fyr i Norge samt ved Hanst
holmen Fyr i Danmark har haft et 
usædvanlig rigt Makrelfiske i Høst, 
idet man tror, at det stærke Lys 
fra Fyrene lokker Fiskene. 

At Fisk lokkes af Lys er vel 
kendt ogsaa i Norge; man lystrer 
saaIedes Ørred og Aal ved Fakkel· 

an bringe en elektrisk Lampe paa 
den spejlklare Is og saa gjorde et 
rigt Fiske. Dette er dog kun Smaa
ting. Ved den amerikanske Atlan
terhavsbugt drives denne Fiske
maade i ganske anderledes stor
slaaet Stil. 

Fra Fiskefartøjer, som er ud· 
styrede med Lysanlæg, sænker man 
elektriske Lamper ned l Havet til 
passende Dybde, Fiskene strømmer 
da til og man gør en rig Fangst i 
de udsatte Garn. 

* 
Stegte Aal som Betalings

middel. Landpost L. P. Christian
sen, Alling, har købt et Stykke Jord 
af Bymændene i Alling. Som Be
tll.ling herfor skal Køberen beværte 
Bymændene og deres Hustruer med 
stegte AnI og ny Kartofler. Fælles-· 
spisningen skal afholdes paa Lud
vigillyst ved Svejbæk en af de nær
meste Dage, og naar ~1aaItidet er 
endt, tilhører det paagældende J ord· 
stykke Landpost Christiansen. (Ti
sted Amts Tidende, 11. J uH 1910). 

cYIverfer 
i i3Yledlems61adet! 

Prisen for Annoncer er: 
1 Gang 15 øt'e pr. l-sp. Petitlinje, 
3 12-
6 10 

skin. 12 8 
I svenske Aviser stod der i Vinter 24 5 -

en Noiis om, hvorledes man ved et 
med elektrisk Lys forsynet Anlæg, 
lige ved en Indsø liggende Brug, 
lokkede Gedderne sammen ved at 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Københavns olfclltltge Fiskeauktion, 3.-8. Oktb. 

Aal 50-80 Øre pr. Pd. 
AaI, smaa 35 
Laks 110-150 
Gedde 
Aborre 

Berlin, 8. Oktbr. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk; 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

Mark pr. ;)() Kilo. 
82 

113-1l8 

98-102 
83-87 

83-78 

lspakkede Fis!,: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Mm'k pr. 50 Kilo. 

101 

75 

46-58 
40-48 

Altona Fiskernul'ked, 7. Oktbr. 

Laks, blank 
Ørred, middel 
Øned, smaa, middel 
Ørred, smaa 
Ørred, store 
AnI, store, spidssnudet 
Aal, smaa 
AaI, usorteret 
Gedde, middel 
Gedde, smaa 
Skaller, store 

Pf. pr. Pd. 
350-380 
170-211 
150-199 
90-145 

150-199 
60-75 
40-50 
52-59 
60-85 
40-60 
15-22 

Skaller, smaa 
Aborre, store 
Aborre, smaa 
Brasen, store 
Brasen, middel 
Brasen, smaa 
Helt 

5-15 
30-50 
18-28 

50 
35-45 

23-23 
17--42 

(Efter Dansk Fi skeritidellde). 

Annoncer. 
-0-

1000 Stk. 15 Centimeters 

Havørreder 
er billig til Salg stl'aks paa Græse 
Bølle pr. :Frederikssund. 

Geddeyngel 
fra Foraaret ønskes af 

.T. Wi1lther, 
Tolstrup pr. Tvingstrup. 

Tilbud ønskes 
= paaFiskeyngel. = 

Krebs, AaI, Suder, Karper, Gedder 
og Regnbueørred. 

N. W. Larsen & Co. 
Hømersgade 7, København. 

~arper. 
Et Parti Karper (ca. 400 Stk.) 

fra 1-3 Pd. pr. Stk. er til Salg hos 

Grev Ahlefeldt-Lattrvig, 
Ulstrup, pr. Ulstrup St. 
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$OF0 

nusljoIdnings sRoIe. 
Kursus fra Maj til Oktober og fra 

November til April. 
Program sendes. 

Eliue Erikl!ien. 

Scbweizisk 
Ulykkesforsikrings-Aktieselskab 

" Willterthur" 
forsikrer Fiskeriernes over- og under
ordnede Betjente mod Ulvkkestilfælde 
under deres Arbejde, saavel efter som 
udenfor Lo\"en af 27. Maj 1908, og saa
ledes at de paagældende er forsikrede 
ogsaa under ev.ent~le~ Bibeskæftigelse 
ved Landbrug, hl billige faste Præmier 
(uden Gensidighed). 

Nærmere Oplysninger faas ved Hen
vendelse til Selskabets Agenter eller 
Hovedkontoret, Røjbl'oplads 5, 
København. 

Ojneæg. Yngel og Sættefisk 
af O r r e d; Sættefisk 

at' Karper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
llillgen paa Sælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med SlJecialvogn 

paa nærmeste .Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o m a li e h k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: .t'orellenllandel. 

Dansk 
Fiske-Forsyning 

(ved P. .i1dmusen tf; Co.) 

København, Kl'il!itians&,. 4, 

udbede!' sig Tilbud paa 

prima Ferskvandsfisk, Krebs etc. 
Telegram-Adr.: »HarengorUlll«. 

Telefon: 7293 & 7291. 

~~~~~~~~~p!~~~~!~~~~~tl~~ i )i( i Opre~fsning I 
~ Dannne, Æ 
~, Søer og Vandløb li{ )!( ')i7 
'1;( foregaar med ~ 

~ Ziemsens I It Bundskærer ~ 
')i7 fuldkomment, W 
ill let, hurtigt og billigt. iffi 
~ Glimrende Vidnesbyrd fore- . \. 
m.'.-: ligger Dm de enestaaende I Æ Resultater, 

I W H. C. Petersen & Co. '. 
~ København B. . 
@ AarlluliI. Aalbor". Odense. 
il\. .A~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk at' Dæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernhanestation mod Kon-
tant. .T. C. Christensen. 
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cEllver/er l eVoreningens 8Yledlems6ladl 

Tilbud 
paa 

Poptions--Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbrancen, 
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Aalekister. 
-0-

Et Forslag til Lo"\·ændring. 

Allerede nogle Gange har det ved 
Oprettelsen af FiskeregulativN vist 
sig umuligt at faa Aalefangsten 
drevet rationelt, skønt Forholdene 
fra Naturens Haand var de gun
stigst mulige derfor. 

Det typiske Tilfælde er følgende: 
En stor Sø med ganske ubetyde- I 

lige Tilløb ejes af en Snes Perso
ner eJler flere, som bliver enige 
om at oprette Fiskeregulativ for 
Søen. Dennes Afløb er i sig selv 
uden nogen Fiilkeb€'stand af Værdi, 
men gennem det maa AaIene pas
sere for at komme til og fra Søen. 
I den Tid (ca. 5 Aar), i hvilken de 
vokser fra den ringe Størrelse, de 

havde ved Afgangen som Glasaal, 
til de naar den blanke Vandreaals 
betydelige Vægt, opholder de sig i 
Søen og ernærer sig af den!1es 
Fødeenmer, der ellers kunde have 
tjent til andre, .kke vandrende Fi
skearters Ernæring. I Virkelig
heden kan der dedol' ikke godt 
være nogen Tvivl om, at Søejeren 
bør have J<Jrstatning herfor gennem 
Fangst af Aalene. 

De fleste Steder har Søejerne 
Mulighed for at fange Aalene sær
lig paa Kroge eller i Ruser. Men 
de gule, uudvoksnE' Aal har ikke 
den Værdi pr. Kilo, som de blanke, 
udvoksne Aal og til at frembringe 
en vis Vægtmængde, skal der flere 
Individer gule Aa'! end blanke Aal; 
det maa derfor antages at være 
daarlig Økonomi at fiske de gule 
Aal, hvis man lige saa godt kan 
lade dem gaa til de bliver blanke. 
Her er imidlertid en Vanskelighed! 
De blanke Aal gaar kun undtagel
sesvis paa Krog; de æder ne~nlig 
saa godt som intet mere, paa samme 
l\laade som Låksefiskene før "For
plantningstiden ophører at tage 
I<'øde til sig; de maa derfor fanges 
pall. anden Maade f. Eks. i Ruser. 
men ikke alle Lodsejere ved Søen 
har lige gode Steder til at op-
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stille Huser for lllankaal, thi disse 
søger nt!d mod "Gdløbet. Og selv 
om Lodsejerne dannede en Fo .... -
ening med en Regulativbestemmelse 
om, at Rusefiskeriets Udbytte for
deltps blandt alle Medlemmerne, 
saa var dette dog ingen tilfreds
stillende Løsning, thi nnar Ru
serne, som bestemt i Loven, mindst 
skal lade den micltorste Tredjedel 
af Løbet aabent, saa kan man være 
sikker paa, at en meget stor Brøk
del af Aalene findor Vej uden om 
Redskaberne og søger ned ad Ud
løbet. Den rationelle Løsning er 
altsaa, at Søens Udløb spærres 
helt med Huse t' eller mere prak
tisk med en Aalekiste, og efter 
sidste Stykke i FerskYandsfiskeri
lovens § !) kunde man tro, at det 
maatte være let nok at opnaa Til
ladelse 101' Søcjel'llC til at foretage 
en saadan Afspærring, naal' do for
pligtigede til at drive Aale
fiskeriet rat,ionelt. altsaa til helt 
o~ holdent at undlade al anden 
Fang'8t af Aal, væl'e gule eller 
blanke, med Kroge, Hilser, Aalo
jern eller paa anden }1aade. }len 
i 9 af 10 Tilfælde finder der fra 
gammel Tid et eller andet Sted 
ved Søens Ldløb ofte langt 
borte Ira Søen --, en Aalekiste. 
hvis Ejer har hævdvunden Privi
legium paa at maatte spærre Aaen 
helt af med "in Fangstindretning. 
Det siger selv, at Indtægten af 
denne Aalekiste vilde dale eller 
endog helt ophøre, hvis der oven 
for denne byggedes en ny Aalo
kiste. Hvor klart det end med vort 
nuværende Kendskab til Aalens 
Levevis staar os, at Søejeren bør 
have Ret tjJ at fange de Aal, der 
er opvoksede i Søen -- lige saa 
klart Siger almindelig Retfærdig-

hedsfølelse OS, at vi ikke kan lade 
en enkelt Malld lide under Forti
dens Fejlgreb, og at det derfor ikke 
uden videre gaar an at fratage 
Aalekisteejeren den Indtægt, som 
ban persoIJlig maaske har betalt 
(lyrt nok, da hall overtog Aale
kisten efter sin Forgænger. Hvis 
Sagen lod sig ordne i ~Ii!ldelighed, 
saaledes at Søejcl'lle og AaJekiste
ejeren sluttede en Overonskomst i 
Følge hvilken del' kun fanges Aal 
i Kisten, hvorpaa Udbyttet for
deles med en ns Part til Sø
ejel'lle og Resten til Aalekiste
ejeren for haft emage og' som 
"Pl'ivilegieskat", saa lod det sig 
endda høro, men Erfarillgt~ll viser, 
at fOn saadan Enighed kun undta
golsesvis kan opnaas, og dette maa 
Ikke undre, thi hvad skulde i Grun
den bevæge Aalekisteejeren til at 
gøre Indrømmelser over for Sø
ejeme særlig da, hvis han ikke 
kender til (eller ikke "tror paa"), 
at de gule Aal med Tiden bliver 
blanke, og altsaa ikke kan indse, 
at Søejeren til syvende og sidst 
kan ødelægge hans Blankaah;fiskeri 
ved et tilstrækkeligt ihærdigt Fi
sk'3ri efter gule Aal i Søen. Men 
at en drilsk eller uforstaaende 
Aalefiskeejer skal kunne hindre 
den rationelle Drift af Aalefiskeriet 
i en Sø, der maaske ligger langt 
fra ham, og at han, hvis han over
hovedet indlader paa Forhand
linger omtrent kan diktere sine Be
tingelser for at gaa med til Frem
skridtet det er nedslaaende og 
har ført til. at det kun i et af de 
til Dato vedtagne Fiskeregulativer 
(nelnlig det for R lej st l'll p Sø) er 
lykkedes at faa nogle Bestemmel
ser ind, som gaar i den rigtige 
Retning. Før Søejernes Interesser 
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kan kæmpe paa lige Fod Illed Aale
kisteejernes, kan ingen Reformer 
ventes gennemførte, og det i Søer, 
hvis Afløb kan afspærres, ganske 
forkastelige Fiskeri efter gule Aal 
ikke bringes til Ophør. 

At et almindeligt Forbud mod 
Fangst af gule Aal i Ferskvand 
vilde være forfejlet, behøver her 
lleppe at paavises. Ogsaa f. Eks. 
i det Tilfælde. at en Aalekistes 
Opland blev overbefolket med Aal, 
saa at disse voksed(~ fOl' langsomt, 
burde der fiskes væk af de gule 
AaI. 

Forholdet minder i nogen l\hade 
om det, som gjorde sig gældpude, 
da Danmark i Kraft af sin domi
nerende Beliggenhed ved øster
søens "Udløb krævede "Øresunds
told" af de passerende Skibe. I 
1857 blev vi "tvungne til frivilligt" 
at ophæve Øresundstolden mod en 
Erstatning af de i Handelen inter
esserede Magter en Gang for alle; 
og med det Kendskab vi nu har 
til "Handelens Biologi", tvivler 
næppe nogen om, at det var bedst 
saaledes. 

Jeg haaber at have paavist, at 
der er TI'ang til en Tilføjelse til 
den bestaaende Ferskvandsfisk.~ri
lov i et Tilfælde som det omtalte, 
og jeg tror, at ellhver fra sin egen 
Egn vil kunne finde Eksempler, der 
i meget minder om dette. Men 
netop fordi der kan være Forskellig
heder til Stede, som jeg ikke har 
taget i Betragtning, skal jeg her 
fremsætte, hvorledes jeg foreløbig 
har tænkt mig, at Lov bestemmelsen 
kunde lyde: 

"Hyor de fiskeriherettigede til 
et Aaleyand, som udgør hele Op
landet eller det væsentligste deraf 
for en Aalekiste, har dannet (lU 

Fiskeriforening og har oprettet 
Fiskeriregulativ for Omraadet, 
skal Foreningen være berettiget 
til at forlange at overtage Aale
kisten paa Vilkaar, som i Mangel 
af mindelig Overenskomst fast
sættes at et Nævn paa fem Mand, 
af llYilke Aalekisteejeren vælger 
de to, den lokale Fiskeriforening 
en, FerskvandsfiskeriforeniIlgen 
en. medens den femte er den til
synsførende med Ferskvandsfiske
riet, der fungerer som Nævnets 
Formand. Et nogen af Parterne 
uvillig til at bøje sig for Nævnets 
Kendelse, underkastes Fangsten 
i Aalekisten Kontrol, og Fangsten 
i de paafølgende fem Aar læg~es 
da til Gru'ld for Beregningen af 
Aalekistens Værdi, hvorefter Af
siaaelsesmaaden i Mangel af 
mindelig Overenskomst fastsættes 
af NæYllet. Efter at den lokale 
Fiskm iforening har overtaget Aale
kisten, skal alt Aalefiskeri inden
for Aalekistens Opland, for saa 
vidt der ikke er Tale om rent 
Lystfiskeri med Medetøj, ophøre; 
herfra kan dog Landbrugsministe
ren meddele Dispensation. I 
TvivlstilfælØe afg~r Landbrugs
ministeren om en tilstrækkelig 
Del af Aalekistens Opland er 
belagt med Regulativ, til at Over
tagelstln kan forlanges af Fiskeri
foreningen. HVQr intet Regulativ 
kan oprettes, kan Landbrugs
ministeren meddele de fiskel'i
berettigede samme Rettigheder, 
som ovenfor er tillagt Fiskeri
foreninger" . 
Da Aalens Ophold i Perskvand 

vel gennemsnitlig kan sættes til 
fem Aar, maa man antage, at en 
femaarig Kontrolperiode vil give 
et fuldt retfærdigt Billede af, hvad 
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Aalekisten egenlig er værd. En 
Masseudsætning af Aalefaring i 
Aalekistens Opland, der kunde ske 
uden at vække Opsigt og uden stor 
Bekostning, vilde ikke kunne naa 
at intluere paa den aarlige Fangst 
under Kontl'Olperioden, og en Ud
sætning af æjdre Aal vil næppe 
blive forsøgt, da den er meget 
dyrPfe og lettere opdages. 

Der kan ogsaa tænkes 'rilfælde, 
hvor Lodsejerne er ganske uden 
]'orstaaelse af, hvorledes Aale
fiskeriet bør drives, og foretrækker 
at stange smaa gule Aal om Vinteren 
fra Isen fremfor at lade dem faa 
fuld Værdi, og det skønt der var 
Mulighed for at fange Blankaalene 
i Kiste. Dedor kunde maaske føl
gen de BE>stelllmelse være paa sin 
Plads: 

"Hvor der kan oprettes, men 
ikke er oprettet Fiskeregulativ 
for Sø eller Vandløb, kan Ejerne 
af Aalekister, der affisker hele 
Vandløbets Bredde eller i alt 
Fald langt den væsentligste Del 
af Vandmassen, forlange, at alt 
Fiskeri i Kistens Opland af gule 
Aal forbydes, og at der til Aale
fiskeri kun maa anvendes Ruser". 
Skulde nu nogen kende Tilfælde, 

hvor en Gennemførelse af dette 
Forslag ikke vilde gøre den til
sigtede Gavn, kunde vedkommende 
jo forbedre paa det ved at meddele 
sme Indvendinger her i Bladet. 

C. V. Otterstrøm, 
Magister. 

Ferskvandsfiskeriloven. 
-0-

Denne Lover af temmelig ilY 
Dato, idet vi fik den 1907. Man 
skulde tro, at cn Lov, der ikke 
endnu i alle Enkeltheder er ført 
ud i Livet, ikke paa nærværende 
Tidspunkt trængte til en Revision, 
og dog trænger Kravet Om en saa
dan sig stadig frem med stedse 
stigende Styrke. -

Ude iblandt Fiskerne er der nem
lig paa flue Punkter Misfornøjelse 
med den nugældende Lov ::tngaaende 
Fiskeriet i vore ferske Vande. 

Hermed være ikke sagt, at Loven 
af 1907 ikke paa mange Omraader 
er en udmærket Lov - bevares, 
den har mange gode Egenskaber, 
den freder om de unge Fisk, den 
freder om de smaa Nedfaldslaks, 
den giver gode FOt'skTitte1' for Aale
pas o. s. v. :Men et er det at give 
gode Love, et andet er det at faa 
dem ført ud i Praksis. - En af de 
Lovbestemmelser (i Ferskvandsfiske
riloven af 1907), som i høj Grad 
trænger til at komme ud af Verden, 
er en Bestemmelse, som findes i § 
8. Den lyder saaledes: Alt Fiskeri 
med Garnredskaber fra Solnedgang 
Lørdag Aften til Solopgang Mandag 
Morgen er forbudt (f.). Jeg har 
ofte spekuleret over, hvad der har 
været Aarsagen til denne Bestem
melse, men jeg kan ingen fornuftige 
Grunde finde. Derfor kan de selv
følgelig godt eksistere, og jeg vilde 
være meget glad for at erfare en 
saglig Fremstilling af de Grunde, 
der taler til Fordel for ovennævnte 
Lovbeetemmelse. - Hvorfor skal 
Bestemmelsen ud af Loven?, vil 
maaske en eller anden spørge. Jeg 
skal da straks dertil svare: Fordi 
den ikke i nogen som helst Hen-
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seende er egnet til at værne Oll' 

vort Ferskvandsfiskeri, men der
imod kan den skade Fiskeriet i 
høj Grad. 

l Aar er der saaledes gaaet ganske 
betydelige Pengebeløb tabt paa Grund 
af denne Bestemmelse. Dette skal 
jeg senere paavise. Er der Fiskere, 
som kan bave Gavn af denne Lov
bestemmelse? J a, ganske enkelte, 
men det er kun de Fiskere, som 
bor ved Atternes øvre Løb, og de 
driver kun Fiskeriet SOffi en lille 
Bifortjeneste. De kan ikke fange 
ret meget, da Aaen her kun er 
smal, og det er endda et Spørgs
maal. om de ønsker Lovbestemmel
sen bibeholdt. Desuden kan de 
Fiskere, som sætter Ruser ud i 
Aaernes nedre Løb for Udgangsfisk 
jo kun opfange, hvad de andre ikke 
har faaet fat paa. Anderledes stil
ler det sig naturligvis for Opgangs
fisk (f. Eks. gule Aal), her kan 
Fiskerne ved Aaernes øvre Løb i 
heldigste Tilfælde fange en Del af, 
hvad de andre paa Grund af Lov
bestemmelsen maatte lade gaa videre. 

.Men de Fiskere, som bor ved 
Aaernes øvre smalle Løb, vil altid 
kunne faa deres Part, for det e!' 
jo forbudt at spærre for hele Strøm
men; der vil derfor altid kunne 
slippe saa mange Fisk forbi, at de 
kan faa noget for deres Ulejlighed. 

I Aar har denne uheldige Lov
bestemmelse skadet vore Fersk· 
vandsfiskere for mange Tusinde 
Kroner. Det gik nemlig saaledes, 
at den støt ste af Aalestimerne kom 
i de to Nætter, da man ikke maatte 
fange dem, i al Fald i nogle Aaer. 
Den 3die Oktober (en Mandag) kom I 
en meget stor Stime, men den maa 
allerede have begyndt sin Vandring , 
Om Søndagen. I 

Den næste Stime, som endnu var 
langt større, ja maaske den største, 
der er gaaet op i mange Aar, be
gyndte sin Indgang Fredag d. 14. 
Oktober og varede til Onsdag i den 
følgende Uge. Fredag og Lørdag 
havde Here Fiskere en enorm Fangst 
af gule AaI. En 'enkelt meddeler 
mig, at han havde ca. 1500 Pd. 
Men saa maatte han indstille Fi
skeriet fra Lørdag Aften til Man
dag Morgen, og dette har medført 
et meget stort Tab for ham og 
alle de andre, som driver Aale
fislwri i de samme Vande. Det er 
nemlig beviseligt, at der i de to 
N ætte r e r passeret ell Mængde 
Aal; thi Tirsdag Morgen var der 
endnu en Mængde AaI i Ruserne. 
Det maa have været en mægtig 
Stime. Men naar en Fisker kan 
tabe ca. 800 Kr., hvad har saa ikke 
alle de andre tilsammen tabt? Det 
bliver maaske ca. 10,000 Kr. for 
en af vore mellemstore Aaer, og 
tager man alle Danmarks Aa6r til
sammen, kan det blive et antage
ligt Beløb. Derfor ønskes denne 
Lovbestemmelse ud af Loven. 

Lad os derimod se at komme 
Sløseriet med vore Aalepas til Livs. 

Lad os faa et effektivt Tilsyn 
med samme og' med vore Fiske
trapper. Det tiltramges vist i høj 
Grad. 

Lad os faa sat store Bøder for 
Forsømmelser med Aalepas og Fiske
trapper. Vi maa vide, hvormange 
vi har af den Slags, og om de alle 
er i Orden i den Tid, de skal være 
det. Det kan nemlig skade Fiske
riet for store Summer, hvis man 
ser igennem l<'ingrene paa disse 
Punkter. P. C. K. 
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Ørredrogn. 
-0-

?\ li nærmer Klækketiden sig atter. 
I de sidste Aar har det været 
vanskeligt nok at bkaffe Ørredrogn 
fra frit Vand, men efterhaanden er 
der opstaaet en hel Del Fiskeri
foreninger, hvis Omraade er belagt 
med Fibkeriregulativer, og som sand
synligvis faar Tilladelse til Ørred-

~ fangst i Fredningbtiden; disse For
eninger roaa kunne levere en Del 
Rogn,og Yi henleder derfor deres 
Opmærksomhed paa, at de gennem 
nærværende Blad lettest finder Kø
bere til den Rogn, de ikke selv 
skal anvende. 

Iap;ttagelser 
fra Fiskekulturerne. 

-0-

Det er sikkert en god Ide, Redak
tionen har haft, at oprette en Ru
brik "Iagttagelspr fra Fiskekul
turerne" ; naar nu blot Opdrætterne 
vilde lade være med at være alt for 
beskednE" meq komme med de Op
lysninger, Meddelelser etc., som 
sikkert ligger mange paa Hjerte, 
men som de, enten af fornævnte 
eller andre Grunde, hidtil har holdt 
tilbage. 

Vi imødeser sikkert alle med Inter
esse hvert Nummers Fremkomst, men 
denne vilde vokse betydeligt, hvis 
langt flere vilde tage Del i Leverin
gen at Bladstoffet, saa vilde Bladet 
end mere blive, hvad det skulde 
og burde være: et Bindeled mellem 
Foreningens Medlemmer i Alminde
lighed, og Opdrætterne i Særdeles
hed. 

For 0rredkulturen har Sommeren 
været varm; men jeg tror, at Varmens 
skadelige Paavirkning for en stor 
Del er ophævet ved, at der har 
været forholdsvis rigeligt Vand. 
Ved herværende Kultur har det 
vist sig, at Vandmængden hoved
sagelig afhænger af Vinterfugtig
heden; vi har saaledes haft mere 
Vand i 1910, end vi havde i 1909, 
der jo dog udmærke!le sig ved sin 
stærke Nedbør; det maa dog for
staas: Vand, der gaar til Nytte for 
Dammene; thi i en Sommer som i 
Fjor kommer Vandet pludselig og 
maa lukkes udenom Dammene, hvor
imod det i Aar er kommet mere 
konstant. 

Dødeligheden har været saa for
svindende, at den ikke har udgjort 
1 Ojo, naar undtages to Tilfælde, 
hvor der i to Damme blev dræbt 
en Del Fisk ved Uforsigtighed. For 
største Delen skyldes Dødeligheden 
i de forskellige Kulturer sikkert for 
lidt Vand i Forbindelse med vel 
daarligt Foder. N aar Foderfisken 
i den stærke Sommervarme uden 
Isning skal transporteres langt med 
Banen og fW'st kan blive brugt 24 
Timer efter den er fanget, kan den 
umuligt være saa god, som den 
burde være. Under saadanne For
hold maa man hellere give 1/2 eller 
1/1 Øre ~mere pr. Pd. og faa Fisken 
iset; thi skal man undlade at fodre 
i den varmeste Tid, har man jo et 
betydeligt dagligt Tab. idet Be
sætningen i Stedet for at tiltage 
snarere aftager i V ægt, medens 
Driftsudgifterne er de samme. 

Efter min Erfaring æder og for
døjer Damørreden mere, naar Vandet 
holder 17°, end naar det holder 
12 0. Vi kan f. Eks. i Sommer
maanederne fodre 2 Gange daglig, 
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medens ,; Foraar og Efteraar kun 
fodrer en Gang daglig, idet Fisken 
da ikke vil æde om Formiddagen. I 
Sommer har jeg ikke en Gangmaattet 
undlade at fodre paa Grund af Varme, 
men alt for mange Damkulturer har 
sikkert for lille og ujævn Vand
tilførsel i Forhold til Damantallet, I 
og for saadallne Kulturer vilde det . 
muligvis være fordelagtigere at 
lade et større eller mindre Antal 
Damme ligge tomme skiftevis, og 
saa give de besatte Damme større 
Besætning og mere Vand, thi jo 
større Areal, jo mere Betjening, 
og det er den, der koster, ligesom 
de tomme Damme jo vilde faa en 
grundig Udluftning. 

En Del Kultmer har vist i Aar 
haft van:!keligt ved at faa tilstrække
ligt Foder, og der har været ar
bejdet, paa at oprette et fælles KOll,.. 
tor for Opkøb og Fordeling af Fo
der. Der opnaaedes ganske vist ik ke 
den Gang noget Resultat, men det 
er et Spørgsmaal, om det ikke var 
værd atter at forsøge. Det er 
kedeligt, at en Del Kulturer mangler 
Foder, naar Fiskerne faktisk fanger 

-rigeligt, og selvfølgelig vilde det 
lette Opkøbet, naar Fiskerne vidste, 
at de kun behøvede at henvende 
sig et bestemt Sted. løvrigt er 
der vist i ~t\ar fremkommen ret 
rigeligt med Foderfisk, hvilket jd 
er noget forskelligt de forskellige 
Aar. 

Sommeren er forbi. Det er for 
adskillige Fiskerier en kritisk Pe
riode, men nu stunder dtt mod 
Vinteren, og den er for mange 
maaske nok saa farlig, naar det 
træffer ind med stærk Snefygning; 
Saa stopper Sneen Kilderne og de 
smaa Bækløb fast, ogsaa de større, 
og pludselig kommer der intet 

Vand til Dammene. Hvor Bunden 
da er porøs og uden Væld, synker 
Vandet forholdsvis hurtigt i Jorden, 
og er Dammen stærkt besat, kan 
der da meget snart indtræde en 
større Katastrofe. 

Hvad kan der gøres herfor? 
Pumpeanlæg vil vel blive for kost

bart, og mange Steder skal man 
meget dybt for at faa artesisk Vand, 
ligesom dette heller ikke er ret 
meget værd. Naturligvis maa man, 
inden man kan vente Sneen, sørge 
for, at Afløbene er tætte ved at 
kaste fint Tørvesmuld ned foran 
Skodderne; det vilde da stoppe alle 
Utæthederne i disse, naar man saa 
tillige holder Vandet saa højt, man 
pua nogen Maade kan, og ikk~ lader 
nogen af Damrilene ligge tomme, 
kan man vist ikke gøre mere, men 
hos os frygter vi Snecm mere end 
noget andet. 

G. P. 

Den skandinaviske Fiskeri
udstilling, 

international Motorudstilling 
og det 4de nordiske 

Fiskermøde i København 1912. 
-0-

Ifølge Dansk Fiskeritidende har 
Hans Majestæt Kongen overtaget 
Protektoratet for C d stillingerne: 

Landbrugsministeren og Køben
havJls Overpræsident bliver hen
holdsvis Udstillingens Præsident og 
Vicepræsident _ 
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Aalefiskeriet 
i Efteraaret 1910 

har mange Steder givet et stort 
Udb.Ue, endogsaa større end mange 
af de foreg<laende ,lal', og dette 
gælder ikke all'ne Aalefiskeriet i de 
ferske Vnnde, men tillige flere 
Steder ved yore Kyster. }<'ra Har
hoøl'e Jlleddeles, at de forskellige 
Fiskere har haft meget forskellige 
Hesultater. Nogle af de Fiskere, 
som hal' haft, deres Stadepladser i 
Nærheden af 'ryborøn Kanal, hal' 
gjort, god Fangst. En enkelt Fisker 
fra Rønbjerg har været ualmindelig 
heldig, idet hall har fisket Aal for 
over 3000 1(1'. Andrtl Fiskere har 
været saa uheldige; at de ikke en
gang har faaet deres 'Cdgifter dækket. 

Fra Hingkøbing FjoId meddel,>,s 
gode Resultater, langt bedre end 
fra Harboøm. Fiskeriet drives især 
ml'd Bund~arn, og der er mange 
Fiskere, som i sidste Uge af Sep
telll bel' og i første Uge af Oktober 
i Genuemsnit hal' fanget flere Hun
drede Pund daglig. \Ian menel" at 
der i den tørste Uge af Oktober er 
eksporteret 35,OUO---40,000 Pund 
Aul fra Ringkøbing og tra Ny
minrlegab. 

Regner man nu med, ai der i 
den foregaaende ege er eksporte
ret noget lignende, saa forstaar 
lIlaH, at det er l'et betydelige 
Pengebeløb, det drejer sig om. 
K valiteten har været god, saa sæt
ter Illall Prisen i (j-ennemsnit til 
5U Øre pr. Pund, saa er der dog 
i tleulle Uge fra et ellkelt Sted 
eksporteret for 20,000 Kl'. 

Prisen paa de gule AaI er ganske 
vist ikke 50 Øre pr. Pd.. men for 
de blanke Aai er den højere. 

I 

Man maa ogsaa regne med, at 
der her hjemme bliver spist adskil
lige Pund AaI, som sælges til til
fældige Opkøbere. Det bekræfter 
sig aUer og atter, at der finder et 
meget betydeligt Aaleflskeri Sted 
OlH Eftemaret, og kunde man 
tig komme efter at faa Statistik 
fra hele Landet, (la el' det meget 
sandsynligt, at vi faar et Tal, som 
l:mgt over~tiger de ca. '31/2 ~lill. 

Kr., som den nu anslaas til. 
Vi "Il sikkert Komme op imod 

It 4 Mill. Kr. I samme Grad, 
som vi raar Fiskeriregulativer, vil 
det ogsaa lykkes for os at faa 
Statistlkken gjort paalidelig, idet 
Staten forlanger, at (ler føres 
Hegnskab med Fiskefangsten. Og 
paa dette Oml'aade maa vi have 
Sandheden frem, det ligger i Fi
skernes egen Interesse, thi i san1me 
Grad, som det giver Udbytte, i 
samme Grad vil Staten ophjælpe 
det. 

De Fiskere, som driver 
Aaletiskeri i de ferske Vande, ven
ter endnu, da disse Linier skrives, 
paa flere Stimer. Fra Limfjords
egnen meddeles mange Steder om 
gode Resultater i dette Efteraar. 
I Lemvig' og Thyborøn er der· i 
det Efteraar fanget mange Aal. 
I Løbet af faa Dage havde et Par 
Fiskere ea. 2300 Pd., og til Lemvig 
Hayn blev der en Dag indbragt ca. 
5000 Pd. Aa1. IIsefjorden plejer 
man at fange mange Aal. Et Aar 
eksporteredes til Tyskland fra 
saUBue Fjord 320,000 Pd. Aal. 

1[). Oktober UllO. 
P. C. K. 
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Ørredfangst paa Bornholm 
i Fredningstiden. Gaardejer 
Christen Skovgaard, Slusegaard 
PederFlker, har erholdt Landbrugs
ministeriets Tilladelse til i Fred
ningstiden fra den 15. November 
d. A. til den 1. Februar n. A. at 
indfange Ørred i 0lenaaen til For
syning af Udklækningsanstalter med 
Rogn. 

Ramme Tilladelse er meddelt 
Gaardejer P. Funch, Stampen, for 
saavidt d<:>n ham tilhørende Stræk
ning af Stampens Bæk angaar. 

De fangede 0rreder skal enten 
opbevares levende .Fredningstiden 
ud eller udsættes igen i frit ,. and, 
hvad enten de er levende eller døde, 
og under den tilsynsførendes Kon
trol skal der i frit Vand udsættes 
et Antal 0rredYllgel svarende til 
mindst 20 pOt. af den afstrøgne 
Rogn. 

Endelig er det en Betingelse for 
Tilladelsen, at der inden den 1. Juni 
n. A. til Ministeriets tilsynsførende 
med Overholdelsen af Bestemmel
serne i Ferskvandsfiskeriloven, mag. 
scient. Løfting skal indsendes Beret
ning om Forløbet af Fiskeriet og 
Klækningen. (Bornh. Tid.). 

Fiskemarkedet. 
~o-

Københavns offentltge Fiskeauktion, 22. Oktb. 

AaI 50-80 Øre pr. Pd. 
Aal, smaa 25-35 
Gedde 
Laks 
Laksørred 

125-150 
75-100 

Berlin, 22. Oktbr. 

(Officiel l'vfarkedsberetning). 
Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 

Mark pl". 50 Kilo. 

73-59-68 

Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

125-14G 
101-125-113 

64-46-67 
38-45 

111 
102-96-101 

6i 
82-78 

97-70-79 

lspakkede Fisk: 

0rredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Mark pr. 50 Kilo. 

146-141 
130 

226-251 
150-155-110 

15-4B-35 
40-75-fiO 

20-27 
BO 
78 

65-58-65 
35--M 

3B 

Hamborg, 21. Okthr. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pr. Centner i Mark. 

48-70-85-69 

Annoncer. 
~o

Plads som 

Fiskemester 
søges straks eller senere af en dyg
tig og vel anbefalet Fiskemester. 

Billet, mrkt. "Fiskemester", mod
tager dette Blads Kontor. 
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Portionsørreder 
købes 

og betales ved stø1'l'e Partier pr. Pund: 

for Bækørred 1 Kr. 60 Ore, 

" 
Kild eørred 1 

" 
40 

" 
" 

Regnbuer 1 " 32 " 
leveret franko levende Vamdrup Station. 

Fiske-Transportvogne stilles til Fiskeriern es 

Disposition ved Partier fra ea. 800 Pd. ad Gangen. 

Fiskene købes ogsaa ab Fiskeriets nærmeste 
Station, og for Stationerne Holsted-Lunderskov-

Kolding uden Afkortning for Transporten til 
Vamdrup. 

Prima Bjneæg 
= åf alle 0rredarter 

. købes til mindst 2 Kr. 50 Øre pr. 1000 Stk . 

.... Kontant Betaling ...... 

Fiskeriet i Vamdrup. 
=~ Telefon Nr. 26. 

Hepræsentant for Firmaet Wilh. Kaumann Nachf. 

Fischgrosshandlllug: Berlin S. 

500 
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Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

Jernbanestation mod Kontant. 

cJJtarfin ~ieI8en, 
.11 'J'ede1'ic la. 

~ '.'f>lefon N l', 114. ~ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lnndel'skov . 

Telefon 13 Telefon. 13. 

tilbyder pl'ima OJneæg, 1{n:.!el 
og Smttefisl{ af Bmk m , Kilde
og Regnbueorred samt §mUe
fisk af Karpe)' og Sudet' 

til absolut billigste Priser. 
POl'tionsørred, større Ørred, Kar

per og Su(ler kobes og afhentes paa 
nærmeste .Jernbanestation mod Kon-

tant. J. C, OI't1'istensen. 

øjneæg, "·ngel o~ Stcttefislt.: 
af ø r r e d; Smttefisk 

af Karper og Suder samt 
S mtte-K l'e b!il smiges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l gers llærmosle 

.T ernhanestation. 

Fislieriet i ValIldrup. 
Telefon Nr. 26. 

Schweizisk 
Ulykkesforsikrings-Aktieselskab 

"Wintertllur" 
forsikrer Fiskeriernes oyer- og under
ordnede Betj('nte mod Clykkestilfælde 
under deres Arbejde, saayel efter som 
udenfor Loyen af '27. ",Iaj 1908, og saa
ledes at de pnagældende er forsil<rede 
ogsaa linder eventlld Biheskæftigelse 
ved Landbrug, til hillige faste Pra~lIlicr 
(uden fiensidighc(n. 

i\ærmere OlJlysnillger faas ved Hen
vendelse til Selskabets Agenter eller 
III oveilkontol'et, Højbroplad!il 5, 
Kobl"nbavn. 

Parti onsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
køhes og afhentes med SpeciaJvogn 

pan nærmeste ,J em hmJCstation. 

Kontant Betaling-. 
O. I) o m a s e h k e • 

Fisehhandlung, Ber'lin 40, 
LehrterstrRsse 18-] 9. 

Tclegr.-Adr.: J;'orellenhandel. 
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31verler 
i iToreningens c!3Ytedlems6ladl 

~~~V~~'L~-~'~~V~~X~o/~,~~~.~V.~'L~ot/Y"'vt~ •• /Y~v~_'vY-".;J:..~"'~>cX,.~ 
~~ 

~ JoHann von ed/zen, ~ 
~ cdSt'ol'cn p'iskcattktionwrlus, ~ 
~ ~ 
~~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, ~{ 
~ anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: ~~ 
~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~. 

~ Store Basiner for levende I;'\isk. ~-< 
~ k , Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. . 
>~ Telegr.-Adr.: ~'18eheitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 8101, Hambnrg. ~ 
~ k 
d~%··:t:·x'~'>"!if:Hr,~··~·~~;:t"~··'r"y·~·~~·x··~x·~-::!f.A·~"~"L·~.~ 

Tilbud 
paa 

Portions-Ørred, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen It CO., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

Consignation ønskes. B RtIltIEN. Prima Heferanre. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, LykkesholmsalU~ 3 A, København. 

Artikler og Deddelelsel' er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorar«. . 

NB. Artilder og Meddelelser maa kun skrives part Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt I Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Fiskeriberetningen 
for 1909. 

der som sædvanlig er udarbejdet af 
Hr. Fiskeriinspektør F. C. Morten
sen, er nu udkommen og giver et 
klart og let overskueligt BHlede af 
Salt- og Ferskvandsfiskeriet i det 
forløbne Aar. 

Saltvandsfiske1'iet har desvælTe 
atter i Aar givet en ringere Ind
tægt end foregaaende Aar ogviser 
et Totaludbytte af ca. 12,144,000 
Kr. eller ca. 1,035,000 Kr. mindre 
end 1908. Dette er saa meget tri
stere, som Fiskernes Antal er for
øget llled 81 Personer og Værdien 
af Redskaber og Fiskefartøjer' er 
steget med 1/2 MilI. Kr. hver. Til
syneladende ser det derfor ud til, 

at Indtægten af Fiskeriet i vore 
nærmeste Farvande har kulmineret, 
og vi kommer rimelIgvis til i Tide 
at indføre større Mindstemaal navn
lig for Fladfiskenes Vedkommende. 

Den kølige, regnfulde Sommer 
1908 har maaske ogsaa været med
virkende til, at f. Eks. Aalefiskeriet 
har givet et flaa ringe Udbytte; 
hvis dette er Tilfældet, maa den 
gode, varme Sommer i Aar vise et 
adskilligt bedre Resultat, hvad alle 
foreløbige Beretninger ogsaa tyder 
paa. 

Et Feldt, sOm danske Fiskere 
lader . henligge mærkværdig ube
nyttet, skønt man skulde tro, at 
ingen havde bedre Chancer for at 
drage Fordel deraf end netop de, 
er Fiskeriet under Island. Medens 
alle andre Nationer hvert Aar 
bringer rigt Udbytte hjem derfra, 
saa er den danske Fiskerflaade der
oppe blandt de ringeste. Selv 
Svenskerne, som ~og ligger meget 
længere borte, har. overfløjet os i 
en Maalestok, som' vi næsten ikke 
kan være bekendt. Var der nogen 
Steder, den danske Stat skulde 
give en Haandsrækning, for at 
hjælpe Fiskerbefolkningen til at 
tjene Penge, saa var det netop 
bero Der kan nemlig tjenes no~et, 



507 Ferskvandsfiskeribladet 508 

d<>t ser vi af andre Landes Beret
ninger. 

1: Stedet for deles Midlerne ud 
til mangt og meget, som man 
skulde tro neppe var Hjælpen værd. 
Jeg kommer i denne };'orbindelse 
til at tænke paa Havnene ved 
Sjællands Nordkyst. I en Periode 

. ' af mit Liv var jeg i en Aarrække 
Medlem af Frederiksborg Amts
raad, og i den Egenskab var jeg 
valgt ind i flere af disse Smaa
havnes Iiavneraad. 

Efter de Erfaringer, jeg derigen
nem høstede, maa jeg desværre 
sige, at det for de fleste af disse 
Havnes Vedkommende vistnok havde 
været bedre helt at nedlægge dem, 
end stadig at bevilge Penge til 
deres Oprensning, de sander nemlig 
omtrent lige saa hurtigt til, som 
man kan tømme dem. 

De Beløb, der paa denne Maade 
forsvinder og rimeligvis stadig maa 
trækk€s ud af Statskassen, er saa 
betydelige, 'at de stedlige Fiskere 
omtrent kunde leve deraf uden at 
fiske, særlig naar man tager med i 
Betragtning, at de har en betyde
lig Bifndtægt af Sommergæster. 
Nu gør de til~ed nærmest Skade 
ved at opfiske Masser af Smaatorsk 
og do. Fladfisk, som ellers kunde 
faa Lov til at blive ordentlige 
Spisefisk, saa jeg finder i min Kort
synethed, at de hellere maattn 
have Hjælpen til store søgaa
ende Fartøjer og gaa paa S tor
fiskeri, f. Eks. til Island, hvor 
danske Fiskere jo alene sammen 
med Islænderne har Forret til at 
fiske indenfor Søterritoriet, i Ste
det for at spilde Tiden med Drøf
telser af en ret haabløs Situation 
og samtidig begrave Statens Penge 
i Havets Sand. En saadan Beslut-

ning kræver selvføfgelig baade Mod 
og M!IJlds Hjerte; men begge Dele 
har vi da haft før i, Danmark. 

Den samlede Sum af Fiskeri-Red
skaber repræsenterer nu en Sum 
af ca. 7 Mil!. Kr. og Værdien af 
Fiskefartøjer andrager ca. 11 Mill. 
Kr . 

I Finansaaret 1909 er der ydflt 
140,600 Kr. i direkte Laan til An
skaffelse af Fiskefartøjer, og til 
Laaneforeningen er udlaant 67,000 
Kr. 

København, Frederiksberg og Gen
tofte har i HI09 brugt 19,705,322 
Pd. fersk Fisk til en V ærdi af 
4,:'>89,243 Kr. endvider{) 9,022,948 
Pd. salt Sild, samt betydelige Kvan
titeter af Klipti,lk, røget Fisk, Kon
serves og Skaldyr. Det samlede 
Forbrug angives til 39,747,864 
Pd. eller 67,82 Pd. pr. Indbygger 
(naar Indbyggerantallet i de tre 
Byer sættes til 571,300). Forbru
get er saaledes atter stigende, idet 
det i Fjor kun var 61,75 Pd. pr. 
Individ. (Forts.) 

Red. 

Salgskontrakt 
mellem danske og tyske Fiskeri
ejere er paa Dagsordenen. ' 

Efter tyske Fiskeriberetninger at 
dømme har de tyske Fiskerier paa 
langt nær ikke overvundet de 
værste Børnesygdomme. Som her 
saa der har man levet i fantastiske 
Forestillinger om 0rredavl. En 
Smule Vand i et hvilket som helst 
Hul, og man havde bare at· bukke 
sig for at samle Guldet op. 

Fantasiens Tid er nu ogsaa i 
Tyskland med Hensyn til 0rredavl 
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ved at synge paa sit sidste Vers. Sa
gen drøftes paa kryds og tværs. 
Blandt de ledende tyske Mænd 
kommer fc.rskellige Synsmaader 
frem for at opretholde 0rredavlen 
der. Det mest sunde og fornuf
tige Forslag kommer fra et Mindre
tal og gaar ud paa at finde Aar
sagen til I\Hseren for derved at 
raade Bod paa Misgrebene. Det 
andet Parti vil redde den tyske 
0rredavl ved kunstig Forhøjelse af 
Priserne paa Portionsørred. Inden 
for dette Parti findes to Retninger. 
Den ene Retning ser en Busse
mand i de danske 0rredproducenter 
og vil have Told paa det danske 
Produkt for derved at skaffe højere 
Priser liaa Portionsørred. Den an
den Retning er ædel,tænkende over 
for dens lille Nabo, Danskerne. 

Efter Opfordring frg denne Ret
ning til "Dansk Ferskvandsfiskerif." 
Bestyrelse er der i disse Dage fra 
denne tilstillet Skemaer til de dan
ske 0rredproducenter at besvare: 

1 ) Hvor mange Pd. Portiol1f'ørred 
af de forskellige Arter er der 
solgt i 1909? 

2) Hvilke Priser opnaaet? 
3) Til hvem solgt? 
4) Hvornaar udløber Salgskon

traktel1 ? 
Det er meget indgaaende Spørgs

maaI. Besvarelsen af disse Spørgs
maal skulde resultere i højere Pri
ser paa danske og tyske PortiOllS
ørred, ca. 20-50 Pf. pr. Pd. 

N li er Spørgsmaalet: skal vi tage 
Kæppen op, eller skal vi lade den 
ligge? I hvordan det gaar, faar vi 
vel Prygl. 

Vi vælger de færreste Prygl, og 
det sker temmelig sikkert ved, at 
vi holder os passive. 

Efterkommer vi Opfordringen, og 

, 

det lykkes Bestyrelsen hvad 
ikke er sikkert givet - at opnaa 
de af Tyskerne ønskede højere Pri
ser, holder derfor ikke Toldpartiet 
inde med Skydningen. Men om 
Toldpartiet faldt i Ro, vilde da de 
høje Priser blive en Vending for 
danske 0rredsprod ucenter? J eg 
mener nej! 

Portionsørred . er stærkt i Færd 
med at blive et Næringsmiddel for 
Mellemklassen i Tyskland, men med 
de paatænkte høje Priser vil det 
blive en LuksusartikeL Begæret 
efter Portionsørred vil derefter blive 
mindre for en længere Tid,kanske 
for stedse, hvis vi til de høje Pri
ser ogsaa faar en Told paa danske 
Portionsfisk. Det bliver Smæk for 
danske Producenter, og vil standse 
al videre U d vikling af de Vande 
og Pladser, som endnu venter paa 
at tages med. 

Tager vi ikke Kæppen op, vil 
det tyske Toldparti arbejde videre 
- hvad de vel alligevel gør 
pall. Told for danske Portions
ørred. Vil det lykkes for dette 
Parti at faa Tolden frem? 

Men hvad om vor Bestyrelse ikke 
opnaaede Overenskomst med Ty
skerne om fællet! Salgspriser. I 
sall. Fald .har vi da ikke udleveret 
os selv til Tyskerne? Mon Told
partiet da ikke faar Vind i Sej
lene? 

Skal vi sall. lade Kæppen ligge 
eller tage den op? 

Smidt Nissen. 
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Spørgeskemaer 
til Fiskerierne. 

-o~ 

I Anledning af det fra "Deutsche 
Fischerei V erein" til danske Fiske
rier udsendte Cirkulærer og det fra 
Ferskvandsfiskeriforeningen til sam
me udsendte Spørgeskema, synes 
der at være opstaaet en Del Mod
vilje, idet en Del Fiskerier holder 
sig tilbage med Besvarelse af 
Spørgeskemaet. 

Egentlig talt havde jeg helst set, 
at det Arbejde, som Bestyrelsen 
skulle gøre til Fremme af dette 
Spørgsmaal, indtil videre var gaaet 
af i Stilhed, ved skriftlige Forhand
linger mellem Bestyrelsen og de 
enkelte Fiskerier, saaledes at man 
i Ro kunde faa statistisk Materiale 
indsamlet og bearbejdet, til det 
skulde benyttes, men saaledes lader 
det ikke til at det kan gaa, og jeg 
ser mig derfor nødsaget til at tage 
til Orde i Bladet. 

Fiskerierne paavirkes nemlig fra 
2 forskellige Si der til at lade være 
med at besvare Spørgeskemaerne, 
den ene Side er Opkøberen af den 
danske Produktion, den anden er 
dem, SOlD ikke tør betro sig til 
Bestyrelsen af Frygt for, at den 
skal udlevere dem til Tyskerne!! 

Lad os derfor se lidt nærmere 
paa disse Forhold. 

Opkøberne siger: "Lad endelig 
være med at besvare Spørgeskema
erne, vi behandler jer jo godt og 
giver jer en ordentlig Pris, ja endog 
en Pris, som er langsomt stigende; 
en pludselig Prisforhøjelse vil skade 
Markedet, saa vi ikke kan komme 
af med den danske Produktion. 

Fra den anden Side siges noget, 
hvoraf Kvintessenten er dette: Ty-

skerne vil os ikke noget godt, de 
vil blot have os til at gaa i en 
Fælde, thi de ved godt, at kan de 
faa de danske Fiskerier bundne ved 
en Kontrakt med 20-50 Pr. højere 
Priser for Pd. Ørred, vil det bevirke, 
at den danske Produktion ikke kan 
finde Afsætning paa det tyske Mar
ked. 

Til Opkøbernes Standpunkt vil 
jeg sige, at jeg tror Opkøberne for 
Tiden er uundværlige for en god 
Afsætning af den danske Produktion, 
at de gennemgaaende har behandlet 
de danske J;'iskerier coulant og godt 
- noget, som man ikke blot be
høvede at tl'O, men kunde faa Vis
hed for, naar Fiskerierne besvarede 
Spørgeskemaerne og at de i 
egen Interesse vil bestræbe sig for 
fremdeles at betale en god Pris. 

Spørgsmaalet bliver alligevel, om 
ikke Fiskerierne vilde kunne opnaa 
en endnu bedre Pris, naar der var 
lidt Sammenhold mellem Fiskerierne, 
saa der kunde sættes blot en lilte 
Smule Pres paa Opkøberne, fremfor 
at disse staar som Enevældige og 
dikterer Prisen, som Fiskerierne 
maa tage imod. Handelen er jo 
samlet paa saa faa Hænder, at der 
ikke kan blive Tale om nogen egent
lig Konkurence mellem Opkøberne, 
saa meget mere som der er sluttet 
fleraarige Kontrakter, løbende til 
forskellige Tider. Heri ligger efter 
min Mening netop det svage Punkt 
for Fiskerierne, Kontrakterne ud
løber til forskellig Tid. Dette giver 
Opkøberne en stor FQrdel; de faar 
kun at gøre med et Fiskeri ad 
Gangen, 'og er derved lettere i Stand 
til at holde Prisen nede. 

Spørgeskemaerne vilde, om de 
blev udfyldte af Fiskerierne og ind
sendte, hjælpe til, at man kan kon-
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troIlere, om alle Fiskerier var oppe 
pall, den Maximumspris, som kunde 
tilkomme dem (Beliggenhed ek taget 
i Betragtning), og hvis ikke, da 
henlede de Fiskeriers Opmærksom
hed, som fik for lidt, paa at de 
skulde forlange en højere Pris; selv 
blot ca. ;) eller 10 Øre mere pr. 
Pd. vilde være en Indtægt for Fiske
riet, SOUl sikkert var kærkommen. 

Men skal Fiskerierne optræde 
med nogen Vægt overfor Opkøberne, 
da man Kontrakterne udløbe sam
tidig, saa der ved en samlet Op
træden fra Fiskeriernes Side, gen
nem Tillidsmænd valgte af Fiskeri
erne selv, kunde føres Forhandlinger 
med Opkøberne om at opnaa den 
yderste Pris, som kan giyes uden 
at skade }\Iarkedet. 

Jeg synes den Sag er saa· sole
klar og saa ligetil i Fiskeriernes 
Interesser. 

Fra anden Side ses med Mis
tænksomhed pall, Bestyrelsens Spør
geskema, fordi det ledsages af et 
Cirkulære fra den tyske Fiskerifor
enmg. 

Naar vi ser objeetivt paa For
holdet mellem danske og tyske 
Fiskerier, kan man virkelig ikke i 
mindste Maade fortænke de tyske 
Fiskerier i, at de er misfornøjede 
med, at der er kommet dansk Kon
kurrenee paa det tyske Forelmarked, 
hvor~ed Priserne er dalede saa be
tydeligt, at deres Anlæg, som før 
har kunnet betale sig godt, nu 
knapt giver {J dbytte. Hvem vil ikke 
se skævt til en Konkurrenee, som 
ødelægger ens Forretning? 

Nogle af de tyske Fiskerier vil 
imødegaa Konkurrencen ved Told, 
Karantæne etc. andre vil ad For
handlingens Vej bedre Markedet. 

Det sidste Standpunkt finder jeg 

virkelig vi maa anerkende og yde 
vor bedste Støtte. For alle Parter 
hliver det den bedste Løsning i 
ForstalleIse at arbejde henimod 
bedre Priser. 

Dermed er ikke sagt, at denne 
Prisstigning skal foregaa med et 
pI udseligt Spring, hvorved selvføl
gelig meget kan sIaas i Stykker. 
En pludselig øjeblikkelig Prisstig
ning vil ogsaa være umulig alene 
af den Grund, at de fleste Fiskerier 
har afsluttet Salgskontrakter for 
flere L\ar, men vi maa forberede 
os til om muligt at opnaa højere 
Priser, naar Kontrakterne skal for
nyes, og det har Opkøberne godt 
af at faa at vide at vi gør, saa kan 
ogsaa de, i den Tid Kontrakterne 
endn 11 løber, faa Markedet bearbejdet 
for eventuelt højere Priser og Af
sætning for større Produktion. 

Som de vil forstaa af ovenstaaende 
er det ikke Bestyrelsens Mening at 
lave Revolution pall, Handelens Om
raade, men ganske stille og roligt 
arbejde for mere Sammenhold mel
lem Fiskerierne, og tilrettelægge 
det Materiale, som Fiskerierne skal 
bruge, om det bliver nødvendigt for 
dem at slita et Slag med Opkøberne 
om Fastsæ~telse af Priserne, naar 
Kontrakterne udløber. 

Til Beroligelse skal endvidere be
mærkes,at det indsamlede statistiske 
Materiale aldeles ikke vil blive over
givet til den tyske Fiskeriforening. 
Den har i Cirkulæret givet os nogle 
venskabelige Raad, for hvilke vi 
takke, idet vi udtaler, at vi gerne 
vil staa paa en god kolegial Fod 
med den, rede til at arbejde for 
Spørgsmaal, som hal" fælles Interesse, 
uden at vi derfor kommer til at 
staa i noget gensidigt Afhængigheds
forhold. 
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Det indsendte Materiale vil blive 
i Ferskvandsfiskeriforeningens For
mands Værge og vil kun blive til
gængeligt for det Par Udvalgsmed
lemmer eller de af J; iskerierne valgte 
Tillidsmænd, som faar med Spørgs
maalet at gøre, naar Tiden dertil 
er inde. 

Min Opfordring til Fiskerierne 
lyder derfor: Udfyld Spørgeskema
erne og send dem ind, de kan trygt 
stole paa, at de ikke Lliver mis
brugte eller udleverede, men he
nyttede fuldt konfidentielt i Deres 
egen og ingen andres Intere~se. 

Hobro, 20/10 10. 
J. A. Bie. 

Mere om 
Spørgeskemaerne. 

-o-

l Anledning af, at vel nok de 
fleste Damkulturer har modtaget en 
Skrivelse, hvori det fraraades dem 
at indsende Besvarelse paa et 
Spørgeskema, som Foreningens For
mand har udsendt til disse, idet 
der i Skrivelsen insin ueres, at Be
svarelserne vilde komme Uvedkom
mende i Hænde, vil jeg, uden dog 
her at komme nærmere ind paa 
selve Sagen, tillade mig at be
mærke: 

Den ærede Brevskriver har ganske 
misforstaaet Situationen, det, der er 
sket, er følgende: 

Paa given Foranledning finder 
Foreningens :Formand, at et stati
stisk Materiale kan have sin Inter
esse og mulig virke til Gavn for 
F'iskerne, og han udsender da tillige 
nævnte Spørgeskema, idet han ud
trykkelig pointerer, at alle Oplys-

ninger vil blive betragtede som 
strengt fortrolige, det vil sige: 
Formanden vil drage Omsorg for, 
at ingen udellforstaaende faar noget 
som helst at vide herom". 

Dette har \'el ogsaa staaet de 
fleste Fiskerier klart, men der kan 
jo være enkelte, som har ladet sig 
skræmme til at lade være med at 
indsende Skemaet i udfyldt Stand, 
og dot er nærmest af Hensyn til 
disse, at nærværende fremkommer,. 
for at henstille til dem. at de ind
sender det; det kan aldrig komme 
til at skade, eftersom kun ganske 
faa af Foreningens Tillidsmænd 
bliver gjort bekendt dermed, og 
det kan mulig til sin Tid gavne. 

X. 

Iagttagelser 
fra Fiskekulturerne. 

-0-

Jeg har glædet mig meget ved 
den Hubrik: "Iagttagelser fra ~'iske
kulturerne". Hvad der er frem
kommet hidindtil er meget smaat 
og dog skulde man synes, at de 
fleste Fiskemestre maatte have 
noget at meddele, og det har de 
sikkert ogsaa, men Forfatterskabet 
ligger jo ikke for enhver, og saa 
holder de sig tilbage af ren Und
selighed. 

De Meddelelser, som er frem
kommen hidindtil, synes meget 
lovende for Fiskebestanden i Dam
mene, og man kunde fristes til at 
tro, at alt er i den bedste Orden. 

Det tror jeg dog langt fra er 
Tilfældet. Jeg tror, der er døde 
mange Fisk i Sommer paa Grund 
af daarlig Foder. Og det kan man 
let faa bekræftet ved at høre om den 
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store M angel paa Sættefisk og der
med følgende høje Priser. 

Naar alt synes saa godt, saa 
kommer det jo af, at de som har 
haft noget Uheld tier stille dermed, 
men kom frem med det, og lad os 
taa den rette Fremstilling af Sagen. 

Sagen er, at vi bruger alle sam
men mere eller milldre daarli~ Fo
del'. Saa længe vi ikke faar dette 
Forhold forbedret, kan vi ikke 
vente noget virkelig godt Resultat 
af vort Fiskeri. Naar der el' 'l'ale 
om kunstig Fodring, er frisk Foder 
Grundlaget for et godt Resultat! 

Og hvorledes faar vi disse For
hold forbedret, ja, aaa tror jeg, at 
den rette Maade at gribe den Sag 
an paa maa være, som jt>g ser af 
den sidst{· Meddelelse i Bladet for 
L November, at faa et fælles Kon
tor for Fordeling af Foder. Men 
det fælles Kontor maa have mange 
Filialer, en paa hver Fiskeplads, 
for Fiskerne har ikke selv Emba
lage og kan sende det i, og man 
maa ikke tro, at Fiskerne gør 
den store Ulejlighed for en Smule 
Fiskefoders Skyld. Nej, der maa 
være en Mand, som er parat til at 
tage imod Foderet saasnart det 
kommer i Land. Og den lVIand 
maa være en, som interesserer sig 
for den Sag, for Foderet maa be
handles med den største Hensyns
fuldhed. Der er Fiskeeksportører 
nok, som gerne vil købe Foderet, 
men som de behandler det, har tit 
ærgret mig at se, men de har ikke 
Tid til at tage Hensyn til en Ilaa 
ringe Vare som Fiskef()der -- me
ner de. Det faar undertiden Lov 
til at staa til næste Dag, før det 
bliver afsendt - og tage saa meget 
Hensyn til det, som at sætte det i 
Ishuset er der ikke Tale. 

Jeg vil meget hp,nstille til de 
ærede Fiskeriejere at slutte sig 
sammen om Opkøbet af Fiskefoderet, 
men man har desværre set, hvor 
vanskeligt det er at samles i Fæl
lesskab. Jeg tænker her paa den 
Eksp0l'tforening, som der en Gang 
var rrale om. -

J. 8ørcnsn1, 
Ny Mølles Fiskeri. 

Supplerende Bemærkninger 
til Hr. Mag. Otterstrøms Artikel: 

Aalekisten. 
-0-

Skønt jeg paa flere Punkter var 
glad for at læse Hr. Mag. Otter
strøms Artikel, maa jeg dog paa 
visse l)mraader tåge Afstand fra 
den. Hr. O. skriver saaledes om 
Aalen: I den Tid (ca. [) Aar) i 
hvilken de vokser fra Jen ringe 
Størrelse, de havde ved Afgangen 
som Glasaal, til de naar den blanke 
Vandreaals betydelige V ægt, op
holder de sig i Søen. - Dette 
at Aalen opholder sig til Stadighed 
i Søen i hele den Tid, hvori den 
vokser, er i afgørende J.lfodstrid 
med de Forhold, som mange Steder 
allerede er undersøgt. N aar Hr. 
Otterstrøm mener det modsatte, 
vilde jeg gerne se de Beviser, som 
kan føres herfor. Vi maa jo kunne 
drøfte dette Spørgsmaal ud fra 
Kendsgerninger. 

I korte Træk skal jeg føre Be
vis for min og 30-40 Ferskvands
fiekeres Anskuelser i den Retning, 
og desuden skal jeg føre lidt Sta
tistik frem angaaende samme Sag. 
Alle vore Fiskerikyndige siger jo, at 
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Blanlcaalcn gaar ud i Efteraars
maanederne (Septbr., Oktbr., Novbr.) 
Det siger foruden mange andre Dr. 
phil. Joh. Petersen (Forstander for 
Biologisk Station). :Men naar dette 
passer. saa vilde jeg gerne spørge, 
hvad det er for Aal, som gaar ud 
i April, Jfa}, Jw/,i og Juli ~hane-
der ud af vore ferske Vande·· 
(Aaer og Søer? August Maaned 
maa godt tilfalde de blanke Aal. 

At disse Udvandeinger finder 
Sted skal jeg oplyse ved Tal. Ved 
Ry Mølle er der Afløh fra en af 
vore store Søer. I Aalekistell her 
fangedes i 1878 i April, Maj, Juni 
og Juli Maaneder for Udgang hen
holdsvis: 418 Pd., J373 Pd .. 2927 
I'd. og 4036 Pd. Aal. I 1879 fan
gedes i de samme l\'laaneder saale
des: 0, 470, 1790, 6411 Pd. AaI. 
i 1880 ser Tallene saaledes ud: 
58, 660, 2831 og 3737 Pd. Aal. 

1881: O, 462, 1630, 3894 Pd. 
188,t: O, 829, 1681, 3883 
181:i5: O, 679. 15HO, 2280 
1886: 72, 701, 1247, a292 
1887: O, 386, 1128, 38H8 
1888: 0, 601, 1870, 2955 

Ikke ubetydelige Kvanta! Stadig 
de fire Maaneder April, Maj . .Tuni 

og Juli l\laaneder. Jeg kunde 
nævne mange Aaer foruden Guden
aaen - for ikke at tro, at det kun 
gjaldt denne Aa alene. Flere Eks
empler paa Udvandringen af gule 
Aal om Foraaret og i Forsomme
ren staar til Tjeneste - d~ er 
med Navns Underskrift. Naar jeg 
har taget Statistik for saa mange 
Aar, er det for at vise, at det ikke 
er Tilfældigheder. N aar nu altsaa 
vore ~Piskerikyndige siger, at de 

. blanke Aal gaar ud i Eftemars
maancderne, saa vilde jeg gerne 

spørge, hvad det er for Aal, som 
vandrer ud efter i disse Maaneder?? 

Det maa jo saa være gule Aal, 
ik ke sandt, denne Statistik viser 
tillige, at de gule ~4-al ikke ligge I 
stille i de 5 A a!", men foretager 
Vandringer i stor Udstrækning. 
Med Udtrykket ligger stille, mener 
jeg selvfølgelig ikke absolut stille. 

Den største Fangst, som kan op
vises fra Ry Mølle, er fra i Aar. 
Fangsten har i Aar udgjort 19700 
Pd. Aal. Dette er mig meddelt af 
Hr. Løjtnant, Proprietær H. van 
Deurs, Ry Mølle. Ogsaa Indgan
gen af gule Aal om Efteraaret er 
betydelig. I dette Efteraar har 
lllan mangu f(eviser paa god Fangst 
af gule Aal for Indgang. I Vardeaa 
er der kommen enorme Stimer i de 
faa mørke Nætter. En Fisker skri
ver til mig, at han for sin Part i 
sin Ruse har fanget for Indgang 
3000 Pd. Aal i ganske faa Næt
ter. Jeg vilde derfor anse det for 
uheldigt, om man lod sil! fodede 
til ikke at fange de gule Aal lIled 
det for øje, at man kunde fange 
dem som blanke Aal, der koster 
mere end de gule. Thi i Vardeaa 
fanges ingen Blankaal eller eaa 
godt som ingen. Den Fisker, som 
rimeligvis fanger de fleste ved 
nævnte Aa, skriver til mig, at han 
har gjort mange Forsøg paa at 
fange Aal for Udgang om Ef ter
aaret, men alt forgæves. 

Hvor man kan forhindre Aalen 
i at gaa ud om Foraaret og i Som
merens Løb, kan man naturligvis 
nok fange nogen blanke Aal i Eft(~r
sommeren (ved Aalekiste). Disse 
Ord til velvillig Overvejelse nu, da 
man staar i Begreb med en Revi
sion af Ferskvalldsfiskeriloven. 

Disse Linier fremkornmerikke 
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for at indlede en frugtesløs Pole
mik, men for om muligt at kaste 
Lys over dette Forhold. Skulde 
Hr. Mag. Otterstrøm have Mate
riale, der gaar i modsat Ret
ning af, hvad jeg her har frem
ført, skal det være mig en Glæde 
at se det. Vore Fisk opfører sig 
jo ikke altid ~ns i alle vore Far. 
vande. At man i enkelte af vore 
Aaer kan fange en Del Blankaal 
for Udgang om Efteraaret, tvivler 
jeg ikke paa, men det er vist paa 
Steder, hvor man kan forhindre 
deres Udg9ng om Foraaret (som 
gule AaI). Som sagt, lad os faa 
Forholdet belyst fra alle Sider, saa 
faar vi et troværdigt -- om end 
broget Billede at se paa. 

Aalborg, d. 6.-11.-1910. 
P. C. Knttdsen. 

Svar til P. C. K. 
-0-

"Alt Fiskeri med Garnredskaber 
fra Solnedgang Lørdag Aften til Sol
opgang :Mandag Morgen er forbudt" 
(§. 8 (f) Lov om Ferskvandsfiskeri). 
De har, Hr. P. C. K., spekuleret 
over, hvad der har været Aarsagen 
til denne "Bestemmmeise. 

Jeg vil forsøge at vise Dem, hvor
for Bestemmelsen staar der. 

I samme Lovs § 2, lste Stykke, 
findes d{m Bestemmelse, at Garn
redskaber, Ruser, Sættegarn eller 
Nedgarn og lignende Garn maa an
bringes i en Afstand fra hinanden 
paa 12112 m (20 Al.). - Tænk Dem 
en Aas Nedre Løb besat med Garn 
paa en halv til en hel Mils Stræk
ning med Fangegarn for hver 121/2 

m, besat N at og Dag den Tid, 
Laks og Ørred trækker op ad Aaen. 
Et Under er det, at Fisk uden Vin
ger kan komme forbi alle disse 
Garn. Det har vist sig, at de heller 
ikke kan komme op under saadanne 
Forhold; med mindre der indtræder 
unormale Vandforhold. 

For Retfærdigheds Skyld staar 
Bestemmelsen der. Det er simpel 
Retfærdighedsaavel mod Fiskene 
som mod Fiskerne indbyrdes. 

Uden Sæd, ingen Høst. Laks og 
Ørred vil og skal op i Vandløbenes 
øvre Løb for at yngle paa den 
stenede Bund, i de smaa Vande med 
de rislende Strømme. 

Lodsejerne ved de øvre Løb skal 
afgive Legepladserne til Laks . og 
Ørred. De skal ogsaa frede om 
Yngelen og den unge Fisk. Loven 
er over dem. Men er· de saaledes 
med i Legen, er det vel ogsaa sim
pel Retfærdighed, at de faar lidt 
af Stegen. 

Den Gang denne Bestemmelse 
blev affattet, var der vist ingen, der 
tæn kte pil a den gule Aals Vandringer. 

Forholder det sig saadan, at den 
gule AaI kun foretager korte Van
dringer' smaa tilfældige, planløse 
Vandringer op i de ferske Vande i 
Aaernes nedre Løb, da er § 8 (f.) 
en ublu og uretfærdig Prgr. Da 
enhver Aa bel' i Landet ikke egner 
sig for Aal og Aalefangst af særlig 
Betydning, vil det være fornuftigt 
at tilføje til §\ 8 (f), at denne Be
stemmelse kan foran dres eller mode
reres ved Regulativbestemmelse, hvor 
Fangsten af gule AaI er af nævne
værdig Betydning. 

Er det derimod saadan - hvad 
det ser ud til - at den gule Aal 
trænger saa højt op i de ferske 
Yande, som Forholdene tillader, saa 
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var det vist værd at ovel veje, om 
ikke simpel Retfærdighed byder at 
beholde~ § 8 (f) i dens nuværende 
Form. Især hvis den gule Aal fik 
lettet Opgangen ved alle de For
hindringer, den møder paa sin Vej, 
og alle blev ligestillet med Hensyn 
til Fangsten af den blanke AaI. 

Jeg kalder det en forbandet Ting, 
at visse Meunesker skal have sær
lig Ret til Fangst af Laks, Ørred 
og Aal ved vore ferske Vande og 
til at spærre fuldstændig for disse 
Fisks Vandringer op og ned. 

Jeg mener ellers, at § 8 ef) er 
en Bestemmelse i Loven, so;m peger 
i den rigtige Retning mod Retfær
dighed og Lighed. 

Den 7/11 1910. 
Smidt Nissen. 

Blandede ~Ieddelelser. 
-o-----c-

ItIalilseudsætning af Aal. Fra 
N euwarp i Pommern meddeles den 
23. Juli: I den her i Nærheden 
liggende G. Mtitzelbul'g Sø udsatte 
Søejeren Hr. Nocka i Aar 200,000 
St. 35 cm lan ge AaI. 

Aalen leveredes af Fiskehandler 
Gustav Ahlrep i Malchin i Mecklen
borg og t>endtes i en for Transport 
af levende Fisk særlig konstrueret 
Vogn. Aalene kom frem i fortrin
lig Tilstand. 

Hr. Nocka har af samme Firma 
aarlig modtaget 30,000 Stk. Aal og 
med disse opnaaet et ganske ud
mærket Resultat, hvorfor han nu 
har bestemt sig til at drive Aale
udsætning i stor Stil. 

(Fischerei-Zeitung). 

Fiskemarkedet. 
-0-

AaI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

København (GI. Strand), 5. Novbi. 

25-60 Øre pr. Pd. 
75-100 
B5 60 
25-35 

300-500· 

B e r li n, 5. No\'br. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mal, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karndser 

Pf. pr. Pd. 

45-69 
76-61-65 

100-77-110 
91 

1l0-100 
24-25-35-41 

95-93-94 
103-106-69 

73-76-73 

63-75-60-72 

lspakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper . 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 
60-79 

131-89-101 
239-271 
102-134 

15-30-2"1 
35-65-60 

75-59-72 
60-50-58 
51-34-68 

25 

Hamborg, 5. Nm'br. 

Isp a kk ede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pr. Pd. 

181 

100-122-110 
78-72-73 

51 
50-60 

38-~1-44 

44-40-43-47 
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Husk 
at sende Meddelelser til den nye 
Rubrik: Iagttagelser fra Fiskekul
turerne. 

Annoncer. 
-0-

Plads som 

Fiskemester 
søges straks eller senere af en dyg
tig og vel anbefalet Fiskemester. 

Billet, mrkt. "Fiskemester" , mod
tager dette Blads Kontor. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder primaØjDeæg~ Yn2el 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per· og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohri.liJtensen. 

øjneæg~ Yngel og Sættefisk 
af ø r r e d ~ Sættefisk 

af Karper og Suder sand 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmesle 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Schweizisk 
Ulykkesfo rsikrings-Aktieselskab 

"Winterthur" 
forsikrer Fiskeriernes over- og under
ordnede Betjente mod Ulykkestilfælde 
under deres Arbejde, saavel efter som 
udenfor Loven af 27, Maj 1908, og saa
ledes at de paagældende er forsikrede 
ogsaa under eventuel Bibeskæftigelse 
ved Landbru~, til billige- faste Præmier 
\ uden Gensiaighed). 

Nærmere Oplysninger faas ved Hen
vendelse til Selskabets Agenter eller 
Hovedkontoret, Højbroplads 5, 
København. 

~i~~~i~~~t.t~~ 
~ ~ 
~ Oprensning i 
ll'\ af ]t 

I Dan1lne, ~ i Søer og Vandløb I 
]K foregaar med I 
~ Ziemsens @ 
~ Bundskærer t 
ltS. fuldkomment, ~ 
W let, hurtigt og billigt. @ 
~ Glimrende Vidnesbyrd fOl'e- ffi 
~ ligger om de enestaaende ltS. 
~ Resultater, i 
~ H. C. Petersen & Co. I" Æ København B. ' Æ Aarhus. A.alborø:. Odense. 

($~~~~~~~~~~~ 

Portionsørred, 
sierre Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o m a s c It k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19, 

Telegr.-Adr;: . Forellenhandel. 
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3lverler 
i J'oreningens {}y{edlems6lad / 

~~~~~~v"I:~~~~~.;;r.~.~ 

~' JoHann tJon eilzen, ~ 
>~ edsvoren Fiskeauktionarius, ~ 
~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, ~ 
~~~.' t : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. < 

-====== Store Basiner for levende Fisk. ~~ 
~ ~ ~ Jernbaneforsende1ser adresseres til: Altona., ilJ 
.i Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt l, Nr. 8101, Hamburg. ~, 
~ ~ 
f .. rr'%'·rTTY·~"'X·Y'%'YY"j(YYY~Å"~r . "'%''':x''Yb 

paa 

Portions--Ørred, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen It Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Ørredbranchen, 

Consignation ønskes. BREltIEN. Prima Referance. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, LykkesholmsalU~ 3 A, Københavu. 

Artikler og Meddelelser er stedse velkomne og bedes se,udi under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke de,r fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorar{{. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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.Fiskeriberetningen 
for 1909. 
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(Fortsat. 

Danmarks Fiskeriagent i Eng
land, Hr. Kaptajn Sølling, medde
ler, at der af Perskmmds(isk fra 
Danmark er solgt alene til Eng
land ca. 16,000 Pd., bestaaende af 
Karper, Karudser, Gedder, Aborrer, 
Suder og Skaller. Fiskeriagenten 
tilføjer imidlertid, at der kan bru
ges meget mere. Af Aal er der 
solgt fra Danmark ca. 152,000 Pd. 
eller omtrent den samme Mængde 
som foregaaende Aal'. Af denne 
Vare mener Hr. Bølling ogsaa, vi 
kunde afsætte betydelig større 

Kvantiteter til lønnende Priser, 
hvis blot alle Fiskere og Fiske
handlere vil følge Piskeriagentens 
Haad og eksportere Aalen efter en 
fireklasset Sortering. Kaptajn Søl
ling slaar tillige til Lyd for Udsæt
telsen af Aaleyngel (Glasaal) i alle 
danske Søer, hvor Tilgangen ved 
naturlig Tilførsel er for ringe. 

Tyskerne have ved Epney ved 
Severn paa Englands Vestkyst, om
trent 7 miles fra Gloucester, an
lagt en større Virksomhed for Mod· 
tagelse og Opb<waring af Glas
aalene, som under gunstige Om
stændigheder ankommer i umaade
lige Masser, for lige saa hurtigt at 
forsvinde igen. Der er anlagt Ba
siner og Motorpumper etc. og An
læget skal have kostet ca. 9000 
Hmk. 

Aaleynglen forsendes derfra til 
hele Tyskland. 

Kaptajn Sølling henleder i sin 
Beretning Ministeriets Opmærksom
hed paa, at de danske Stats haner 
ikke har hvidmalede Vogne nok til 
at kunne ofre nogle paa Fiske
transport. Det el' særlig Aale
transporten om Sommeren, der tæn
kes paa. Med fra l:) til 10 o højere 
Varmegrad i en brun malet end i en 
hvidmalet Vogn, lider Aalen meget 
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ved, at Isen hurtig smelter bort, 
denne bli ver ikke fornyetiEsbjerg, og 
der er derfor stor Dødelighed i Aale
tilførslen til England. om Sommeren. 

Til Indplantning af Rødspætter i 
Limfjorden blev af Statens Midler 
anvendt et Beløb af 17,300 Kr., 
hvorhos. der af Fiskeriforeaingerne 
blev anvendt 700 Kr., tilsammen 
et Beløb af 18,000 Kr. Der blev 
for disse Midler indplantet ialt 
20~000 Ol = 1,600,000 Stk. Rød
spætter. Prisen for Fisken leveret 
i levedygtig Stand pall, Indplant
ningsstederne var 90 Øre pr. Ol. 

Hele Udbyttet af Fiskeriet efter 
Fladfisk i Limfjorden er for Aaret 
1909 opgjort til 376,810 Kr. 

Fiskerikontrolløren for Jylland 
udtaler som sin Anskuelse, at ca. 
150,000 a 160,000 Kr. af denne 
Sum kan antages at hidrøre direkte 
fra Indplantningen. 

Foruden at der flere andre Steder 
er foretaget Indplantningsforsøg' med 
Fladfisk, har Jyllinge Fiskeriforening 
af Statens Midler modtaget et Beløb 
af 500 Kr. til Indkøb og Udsættelse 
af 1/2 Aars 0rredyngel i Roskilde 
Bredning. For disse Midler blev 
der indkøbt 8500 Stk, Yngel, der 
den 17. Decbr. udsattes i udmærket 
god og levedygtig Stand. 

Hobro og Omegn og .:YIariager
fjords Fiskeriforening er ligeledes 
bevilget 500 Kr., som er anvendt 
til Opdræt af 0rredyngel, der er 
udsat i Hohro og Mariager Pjord. 

U dbyttet af Ørredfiskeriet i 
nævnte Pjord opgives til ca. 7200 
Pd. til en Værdi af 7200 Kr. mod 
4700 Pd. og 4230 Kr. i Fjor. 

Om Ferskvandsfiskeriet med
deler Hr. Statskonsulent Løfting i 
sin Beretning, at Lakse- og Ørred
fiskeriet i 1909 synes at have været 

noget ringere end i de foregaaende 
Aar. 

Piskerikontrollen, hvortil der i 
Finansaaret 1909-·10 var bevilget 
et Beløb paa 1880 Kr., har i 1909 
særlig været optaget af 2 Opgaver, 
nemlig: 
l) En planmæssig Kontrol med Op

fyldelse af Lovens (4. Maj 1907 
om Ferskvandsfiskeri) Paabud om 
Anbringelse af Aalepas ved Vand
møller o. lign., Opstemningssteder 
i Sommertiden. 

2) Kontrol med Overholdelsen af 
Fredningsbestemll1elserne for Laks, 
Ørred og Helt i Vintertiden. 
Statskonsulenten bemærker an-

gaaende det første Punkt, at det 
bekræfter sig fuldt ud, at Tilsynet 
med Anhringelsen af Aalepas var 
en meget ønskelig Foranstaltning, 
idet der ved de talrige Vandmøller, 
der i saa Henseende blev inspicerede, 
kun undtagelsesvis fandtes brugelige 
Aalepas. 

Inspektionen strakte sig i 1909 
særlig til Ribe Amt, Himmerland, 
E'yn og Sjælland. 

For at øve Kontrol med Over
holdelsen af .E'redningsbestemmel
serne for Laks, Ørred og Helt i 
Vintertiden, ansattes i Frednings
tiden (15. Novbr.-]. Februar) tre 
Fiskeribetjente, som fik følgende 
Distrikter anvist: 
1) En Del at' Ringkøhing Amt (Bo

pæl i Skjern), 
2) En Del af Vejle Amt (Bopæl i 

Kolding) og 
3) En Del 'af Viborg Amt (Bopæl 

i Vihorg). 
Ialt blev heslaglagt 494 Pd. (129 

Stk.) Ørred i Yngle dragt, 550 Pd. 
Helt, og af Undermaalsfisk 31 Stk. 
Ørred, G6 Gedder og 1] O Aal. 

Udsætning af lngel i fri Vande. 
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Af Laks og de forskellige Ørred
arter er der i de fri Vande udsat 
1,543,000 Stk. Yngel. 

Angaaende de Fødeemner, som de 
forskellige Anstalter har anvendt 
ved den spæde Yngel s Opdrætning, 
medddes, at: 

I ! 

.... t-!l 
1--1--"-~t.!)C)1:0"'.;-l1--"-N,) 

>-

I~ 
<:+ 
(t) 
>-; 

En Del Anstalter har opgivet, 
hvorfra de faar de til Klækning 
indlagte Æg. Det viser sig, at 
medens Havørredæggene i 521 Til
fælde stammer fra Vildfisk og kun 
i to Tilfælde fra Damfisk, saa hid
rører Bækørredæggene kun i 8 
Tilfælde fra Vildn.sk, medens de i 
17 'Tilfælde er tagne fra Fisk i An
staltens Damme. 

Om Udklækning o,q Opdrætning 
giver Beretningen detailleret Hegn
skab fra 68 Udklækningsanstalter. 

I disse Anstalter er iaIt behandlet 
17,517,000 Stk. Rogn af Laks og 
de forskellige 0rredarter, deraf er 
eksporteret 5,851,500 Stk. 0jneæg 
til Udlandet og af Resten klækket 
8,884,000 Stk. Yngel. Importen af 
Rogn har i 1908 indskrænket sig 
til, at en enkelt Anstalt har ind· 
ført 10,000 Stk. Kildeørredrogn. 

Klækkeprocenten har været: 
for Laks 93 % 

" 
Havørred 

" 
Bækørred 

" 
Regnbueørred 

" 
Kildeørred 

(Forts.). 

75 % 

88 % 
85 Ofo 
78 % 

Red. 

Den skandinaviske Fiskeri
udstilling, 

international Motorudstilling 
og det 4de nordiske 

Fiskermøde i København 1912. 
-0-

Dansk Fislceritidendes Redaktion 
bringer vi herved vor bedste Tak, 
fordi den ved at overlade os neden
staaende Tekst og Skitser til den 
projekterede Fiskeriudstilling 1912, 
sætter os i Stand til at holde vore 
Læsere a jour med de kommende 
vigtige Begivenheder indenfor vort 
Fags Omraade. 

Red. 

Af det udsendte, foreløbige Ind
bydelsespogram skal vi meddele føl
gende: 

Ustillingeme vil blive holdt aabne 
i ca. 50 Dage i Juli og August 1912. 

Fiskermødet forventes afholdt i Juli. 
Het til at udstille i Fiskeritt,dstil

Ungen har kun Udstillere fra Dan
mark, Sverige og ~orge. 
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Ret til at udstille i ]}fo t01'lldstil
lingen har alle (saavel i som udenfor 
Skandinavien bosatte) Fabrikanter 
og Forhandlere af Marinemotorer, 
Motorspil o. J. mekaniske Anordnin
ger vedrørende Fiskeri og Fisketrans
port. 

Ret til Adgang til Fiskermødet har 
alle ]'isker{' i Skandinavien foruden 
særlig indbudte. 

Fiskel'iudstillingen 
vil omfatte alt ved rørende Salt1mnds
og Ferskvandsfiskerierne og inddeles 
fore]ø bi g i føl gende Grupper: 

1. Fiskerfat·tøjer og Baade: ældre 
og nyere for Sejl eller Maskin
kraft (Damp eller Eksplosions
motorer). 

2. Udrustningsgenstande for Fiske
ri, Fiskerfartøjer og Fiskel't'. 

3. Fyr-, Signal- og Redningsvæsen: 
Apparater, Maskiner, Modeller, 
Tegninger m. !D. 

4. Fiskeredskaber: Fangstredska
ber, Tovværk (Haand- som l\fa
skinar'bejde), Raamateriel, Ma
skinrI', ~lodcller, Tegninger 
m. m. 

5, Fangst: Fisk, Hwmller, østers, o. 
s. 'II., levende, fersk, præserveret, 
m. m.; Agn af enhver Art o. s. v. 

6. .Fangstens Tilvirkning: Saltni ng, 
Tørritlg, Hermetiserillg, Konser
veringsmidler, Køleanlæg, Ma
skiner, !vIa deller, Tegninger, o. 
s. v. 

7. Fisketransport: Fiskehandel, Em
ballage, Redskaber, Modeller, 
Tegninger, o. s. v. 

8. FiskekuUuT: Nyttefisk Udklæk
ning og Opdræt, Fiskenes Skade
dyr (som Sæler Aalekrager, Sø
stjerner m. m.), Fiskenes ani
malske og vegetabilske Føde
midler in natura og i Tegninger. 

9. Videnskabelige Hjælpemidlet·: 
H llvnnd .. rsø2"f'IRc (Hydrografi, 

Plan ove).' Udstillin~ens BeUg~enhed. 



537 Ferskvandsfiskeribladet 538 

Foreløbig Skitse af Udstillingen. 

Biologi, Meteorologi), Fiskeri
literatur, Statistik, Kort, Lov
givning, Kommunikationsvæsen, 
Assurance, Instrumenter o. s. v. 

IO. Sportsjiskeri: alt herunder ved. 
rørende. 

ll. Specielle kollektive Samlinger. 

Motorudstillingen. 
l. Motorer og andre Maskiner for 

Fiskerfartøjer og Baade (med 
Drivkraft: I)etroleum, Petrole
umsdestillater, Damp, Elektrici
tet o. s. v.) installeret i Maskin
hallen og i Fiskerfartøjer. 

2. Motortilbehør (nyt). 

3. Motorbrændstoffer og Smøre-
midler. 

4. Modeller, Tegninger og grafisk 
Materiale. 

5. Motorliteratur. 
6. Fiskerimotordriftens historiske 

Udvikling (Maskiner, Modeller 
og grafisk Materiel). 

Fiskermødet. 
1. Indgaaende Forevisning af Ud

stillingern e. 
2. Udflugter, Forevisning af dansk 

-Fiskeri. 
3. Foredrag og Diskussion. 
4. Selskabelige Sammenkomster 
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(saavel Logi som Pension vil 
hli \'e ordn et p aa fordelagtigste 
Mande). 

i'uldstændigt Pl'ogl'Rm 
vil senere blive udarbejdd med de
tai lierede Bestemmelser om Tids
frist for Anmeldelser, Genstandenes 
Ma'l'knillg, Pakning og Tr:l.TIsport, 
U cbtillingsbetingelser for Pladsaf
gift, Opstilling, Drift af udstillede 
1\1 askiner, Brandassuranee, Prøver 
af Maskiner i Land og i Baad. 

FOrYentede Fragt- og Toldlettelser 
vil bliv€; meddelt. 

Foruden Lokalkomiteer for Dan
mark vil man søge dannet særlige 
Komiteer for Nm'ge og S1Jerige. Disse 
Komiteers Formænd har som Med
lemmer Ailgang til den samlede 
BestyrelsesMøder. 

Udstillingskomitccn besvarer straks 
ved sin Generalsekretær alle Hen
vendelser og Forespørgsler angaa
ende Ud;o;tillingen, ligesom foreløbige 
Allmeldelser modtages. 

For begge Udstillinger og Fisker
mødet er Postadressen: 
Den skandinavi8kc Fiskcriudsti17mg 

1912, 
Københmm. 

In dregistreret Tele gramadresse : 
Udstilfiskeri, 

Københmm. 

Paragraf 8 (f.). 
Svar til Smidt Nissen! 

-0-

Jeg er fuldstændig enig med Dem 
Smidt Nissen, i, at det er en 

"forbandet" Ting, at visse Menne
sker skal have særlig Ret til Fangst 
ar Fisk i vore ferske Vande, meD 

naar de i denne Forbindelse i 
SI utningen af deres Artikkel siger, 
at man kan •• spærre fuldstæn-
dig" ror disse Fisk med af 
mig omtalte Garnredskaber, da 
er dette forkert. Loven Iorbyder 
det jo kun t.il Jlidten - eller 
i andre Tilfælde Tot/'f::diedel al Aaens 
Bredde kan man spænde over. 
lUen jeg maa ogsaa tillade mig at 
gøre opmærksom paa, at i de to 
Maanecler, da der fanges tiest gule 
Aal for Indgang, nemlig September 
og Oktober, da gaar der mig be
kendt ingen Laks op i vore Aaer. 
Det kan altsaa ikke genere Laksen, 
at man faar Lov til at fange Aal 
med Garnredskaber i de to Maaneder 
fra Lørdag Aften til Mandag :\IOl'gnn 
- i hvilken Tid det nu er Iorbudt 
at range dem. 

Kunde dett.e tillades, er der 
vundet en hel Del, og jeg vil meget 
bede den ærede Kommission, som 
er valgt til at. ændre Loven, om at 
lade den Lovbestemmelse ophæve 
i de to Maaneder samt til ca. 10. 
~ovember, til den Tid er Stimerne 
sikkert forbi. Saa vidt mig be
kendt begynder Blanklaksen SIll 

Opgang i Slutningen af Januar; i 
Februar og i Marts l\Iaaneder og 
maaske ogsaa i April, gaar der 
mange op, men der fanges jo ikke 
videre Aal i disse Maaneder, saa 
da kuude man uden Gene lade 
Loven staa ved Magt. 

Om Foraaret fanges en Del gule 
AaI ror (dgang, især i Tiden 15. 
April til ca. L JUni. K unde Lov
bestemmelsen ikke ogsaa uden Gene 
for de andre Fisk ophæves i den 
Tid? thi selvom der gaar andre 
:Fisk op. naal' AaIen gaar ned eller 
ud. saa kan de jo sagtens undgaa 
Aaleruserne; thi Indgangen vender 
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jo i samme Hetning som den, hvori 
de opgaaende Pisk lJevæger sig. 
De er da ikke udsat for at gaa 
deri. 

Er de ikke enig lnpd mig heri, 
Hr. Smidt Nissen?? Lad Lovbe
stemmelsen ophæves i de ca. iP j2 

Maaned. -
ME'd særdeles Agtelse 

P. C. Knudsen. 

Iagttagelser 
fra Fiske]{ulturerne. 

-0-

Forleden Dag, da jeg skulde ud
TIske en af vore Damme, havde der 
Natten forud dannet sig et tyndt 
Lag Is, som blev liggende paa 
Skraaningerne af Dammen, da Vandet 
løb af. 

under Tømningen af Damvandet 
var min Medhjælper og jeg gaaet 
et Øjeblik fra Dammen, og da vi 
lidt efter vendte tilbage, saa vi en 
Vandrotte løbe hen over Isskraa
ningen; vi standsede forsjgtig for 
at se, hvad dens Hensigt muligvis 
kunde være. Lidt efter viser der 
sig saa paa lstladen en Væsel, som 
kom fra samme Sted wm HottE'n; 
Væselen bevæger sig med større 
Sikkerhed og Hurtighed hen over 
Isskraaningen end Rotten, indhenter 
den og griber den med et Spring 

Nakken. Rotten udstøder et 
Rædselsskrig og begge rullec de 
ned i en lIudderreilde. Kampen 
er imi<Uertid kun kort, Væselen 
dræber sit Offer ved et Bid i dens 
Hals, suger derpaa en Slurk ai 
dens Blod og forsvinder. 

Paa den blanke Isfiade var det 
Hele let at iagttage. 

Grunden til Rottens Flugt var 
sikkert den, at Aabningen ind til 
dens BGlig ved Vandets Sænkning 
var kommet over Vandoverfladen, 
og Vandet beskærmede den derfor 
ikke længere mod Væselens Overfald, 
del for maahe den forlade sit tid
ligere trygge Tilflugtssted for at 
un dgaa sin Forfølger. 

Da Væselen som hekendt ikke 
er større, end at den med Lathed 
kan trænge ind i Rottens Gange, 
er den en fortræffelig Rottejæger, 
og har man flere af disse ved Dam
mene, gør man klogt i at holde 
Hunde borte, for at Opholdet kan 
blive saa trygt som mulig for Væse
len. 

Da jeg var Fiskerilærling, saa 
jeg en Gang 3 Væselunger ved 
Vandkanten, legende med hinanden. 
Jeg saa det for migsjæ1dne Syn, 
hvorledes de smukke Dyr kunde 
gøre de pudsigste Krumspring, snart 
staa oprejst paa Baghenene, snart 
løbenile rundt i Snirkler og Sving 
mellem hinanden. Dagen efter saa 
jeg en Væsel ligge død paa Dæm
ningen, og da jeg tillige fik at vide 
at Døden var foraarsaget ved Menne
skehaand, fandt jeg Anledning til 
at spørge min Læremester, om det 
kunde være tilladeligt at dræbe 
disse. Jeg blev da gjort opmærksom 
paa, hvad den Slags Dyr betød for 
Dambruget. Jeg har siden den Tid 
set med egne øjne, hvo1'11'<1es Rot
terne kan bide Fiskene, saa Blodet 
kan flyde af dem. Nu forleden 
Dag saa jeg selv, hvorledes Væselen 
gør det af med Rotten, og kan der
for af egen Erfaring fortælle om, 
hvor nødvendigt det er at frede 
hine Dyr. 

Troels Troelsen, 
Frøjk, Holstebro. 
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Tysklands Eks- og Import af Fiskeriartikler. 
(1. Januar til 30. September 1910). (D. F. Z.). 

-0-

Ifølge den foreløbige Beregning, som er foretaget af det kejs. 
statistiske Institut, har Indførslen af Fiskeri-Artikler for ovennævnte 
rridsrum andraget en Sum af 70 Mill. Mark, medens Udførslen i samme 
Tidsrum anslaas til en Sum at kun 6,2 Mil!. Mark. 

Til Sammenligning skal anføres Værdien af Ind- og Udførslen i de 
tre sidste Perioder: 

Indførsel Udførsel 
i Mill. Mark i Mill. Mark 

1. Januar til 30. September 1908 

" " " 
" " " 

1909 
1910 

58 8 
62 6.9 
70 6,2 

Medens Indførslen saaJedes er stærkt stigende, har lJdførslen en 
stadig synkende Tendens. 

Værdien af Ind- og Udførslen af Ferskvandsfisk har i 
Tidsrum været: 

Levende Karper 
Levende Ferskvandsfisk 
Døde 

" 

Indførsel, Mark 
749,000 

2,538,000 
5,582,000 

Udførsel, Mark 
59,000 

200,000 
1,215,000 
1,474,000 

samme 

8,869,000 
Mængden af Tysklands Ind- og Udførsel 

Tidsrum ses af nedenstaaende Tabeller: 
af Ferskvandsfisk i samme 

1. Januar til 
Levende Karper. 1907 1908 

lndførsel: fra 0strig-Ungarn 

" 
.Frankrig 

Udfør,el: til Rusland 

" 
Schweiz 

dz.* 
7819 
369 

i alt 9215 

~85 

55 
i alt 611 

dz. 
6786 
524 

8286 

428 
54 

550 
Andre leve~de .'erskvands:fisk. 
Indførsel: fra Danmark 5794 6534 

" Nederlandene 4495 
" Østrig-Ungarn 1521 
" Sverrig 3177 

30. September. 
1909 1910 

rlz. dz. 
5214 5547 
703 906 

6660 6938 

617 405 
96 69 

818 522 

6390 7816 
3920 4588 
1624 1632 
1835 2204 -------------------------------

17913 15781 17502 

Udførsel: til Rusland 340 311 373 

1256 1387 1095 

*) dz. = Et Dobbeltzentner. 

• 
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Andre ikke levende 1907 1908 1909 1910 
.'erslnandsfif'ilk. d?:. dz. dz. dz. 

Ind forsel: fra Danmark 2077 1275 1488 1610 

" 
Nederlandene 9602 8539 9928 9490 

" 
Norge 221G 2419 34tH 3428 

" 
0st.rig-Ungam 2010 ] 396 1643 2235 

" 
Rusland i Europa 1299B 16965 976t\ 14805 

" " 
i Asiell :J289 1972 2363 203 

" 
Amerika 6(J38 4755 3978 6342 

ialt 40136 40320 35417 40742 

Udførsel: til europ. Husland 

" 
Sehweiz 

iaIt 

I Altret 1909 viste In dførslen 

Tilbagegang. I det forløbne Aal' er 

Literatur. 
-o 

Havets EI·obrillg. 

Rom et nyt Bind i detaf G. B. N. F. 
udgivIle "Videnskaheligt Folkehiblio
tek" er udkomlllen r. O. Bøving

retersens "Havets Erobring". 
Skønt Bogell selvfølgelig er skre

vet med særlig Henhlik pM Ralt
vandsfiskere og for ::\lellllcsker, hvis 
Interesse!' ligger pna dette mel'C 
specielle Omraade, rummel' den dog 
saa mange iuteressanh: Enkeltheder 
om Livd derudE: i det tidligere 
ukendte Dyh, lit alle, som føler 
Lyst og Trang til at lære lidt at 
kende dertil, vil have Glæde og 
[elhytte af at læse elen, 

Dertil kOJlllller, at den, tiltl'ods 
for sin videnskabelige Lødighed, 
alligevel er skrevet saa let og 
fornøjeligt, at man ligefrem fryder 
sig over Forfatterens hrilliante Pen. 

Sent glemmer man Beskrivelsen 

af en selvlysende Slrm,qesije:nu; (Bl'i
singa elegans), der hal' fMet sit 

109H4· 11576 13364 12020 
2563 2924 1562 1677 

15821 15715 17410 15786 
at levende Ferskvandsfisk en stærk 
Ten densen atter stigende. Red. 

Navn, Brisinga, af en nordisk Digter, 
der dermed hentyder til Sagnet om 
Frejas Smykke, der ar Loke ranedes 
og kastedes i Havet - men nu 
atter er genfundet i den pragtfu,lde 
Slangestjernes Skik kelse; eller Dyb
havshlæksprutten, som Videnskabs
[:1 auden fik set i al sin vidunderlige, 
lysende Pragt inde i Mørkekammerets 
Aquarium paa Forskningsdamperen. 
~Ien jng skal ikke spænde Læoer
nes Inten'8se mere, kun henvise alle 
Fel'skvandsfiskeres OpmærKsomhed 

paa Kapitlet om "Aalens LI:vsgaader" ; 
naar jeg omtaler det, tror jeg med 
det samme at have tastslaaet Bogens 
Uundværlighed ogsaa for Fersk
vl:HJdsfiskeribladets Læsere. 

Havets Erobt"ing koster kun l Kr. 
illdb., den indeholder en .Mængde 
fortræffelige Illustrationer og anbe
faler sig derfor selv som en baade 
lærerig og fornøjelig Julegave, 

Red. 
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5. internationale Fiskeri
kongres i ROlD 1911. Socil!la 
italiana per la pcsca har gennem sin 
Præsident, Fyrst Pietro Lanza di 
Scalea, og Generalsekretær, Prof. 
D. Vinciguerra, udsendt Indb'ydelse 
til at delfage i den 5. internationale 
Fiskel'ikongres. Den sidste Kongres 
holdtes som bekendt i Washington. 

Forsamlingen finder Sted i Slut
Ilingen af Maj næste AaI'. Nærmere 
Opl.Ysninger faas ved Henvendelse 
til Hr. Generalsekretær Prof. Decio 
Vinciguerra Direttore delia H. Sta
zione di piscicoltllra, via Cassioc1ore 
9, Horn. Bcd. 

*' 
Svensk Fiskerirel.ræsen

tant i Berlin. (Dansk Fiskerit.). 
Dr. Oscar Nordquist, Fiskeriinten
dant for Sveriges sydlige Distrikt, 
har indbragt Forslag om Ansættelse 
af en svensk Fiskerikonsulent i 
Tyskland. 

Svensk Fiskeflandleljorbund har 
anbefalet Forslaget. 

Dansk Fi8keritidende skri veni dere: 
Vi har tidligere fremhævet Bet'yd

ningen af Ansættelse af en dansk 
Fiskerikonsulent i 'f'yskland til Frem
me af vor Ekspol't. 

PeTskvandsjiskerijoreningen kan 
fuldtud slutte sig til sidstnævnte 
Udtalelse. Ansættelsen af en d'ygtig, 
habil, dansk Fiskeriagent vilde sik
kert være af stOl' Betydning for 
vor Fiskehandel med Tyskland. Selv 
om vi level' j pengeknappe rfider, 
maa man alligevel huske paa, at 
nogle Ofre maa der bringes for at 
holde en :E'ol'retning gaaellde, og 
vil man 'yderligere have den til at 
blomstre, sker det ikke uden en 
Indsats af D'ygtighed og Kapital. 

Relt. 

:Fiskemarked et. 
-0-

AaI 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

J{øhenhnvn (GI. Strand), 5. Novbr. 

40-65 Øre pr. Pd. 

40 50 
25-35 

300-500 Øre pr. 100 Stk. 

13erlin, 19. Novbl'. 

(OfIicieI Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
AnI, store 
AnI, mellemstore 
AnI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
KanHIser 

pr. pr. Pd. 
60-63 
70-80 

115-131 
110-116 
103-108 

40-54-30-61 
25 

100 
106 

60-70 
80-81 

60-76 

Ispakkede Fisk: 

0rredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aul, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. PI'_ Pd. 
92-126 

110-126 
206-156-182 

125 
45--56-46 

47-65-42-62 

75-77-65 
63-76-52-56 

56--66-60 
13-'-30 

Il a I1l b o l' g, 19. Novhl'. 

I s p n k k e d e F i s k. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. Pl'. Pd. 
136-200-180 
145--161-164 

11l-136 
80-83-72-89 

53-62-64-70 
40- 53--50 
42-43--50 

85 
56-60 
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Averter i Foreningens MedlemSillad 

Annoncer. 
-0-

Plads SODt 

Fiskemester 
søges straks eller senere af en dyg
tig og ve] anbefalet Fiskemester. 

Billet, mrkt. "Fiskernester" , mod
tager dette Blads Kontor. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder priDla Ojneæg. YnaeI 
og Sættefisk afDæk-o Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser, 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

Portionsørred, 
større Ørred, 

Karper og Suder 
købes og afhentes paa nærmeste 

.Jernbanestation mod Kontant. 

cJJtartin iY(ielaen, 
P'rede'ric'ia. 

__ 'l'elefon Nr. 114. "1lIIIIm 

Ojneæg. Yngel og Sættefisk 
uf' O rI' e ti ~ Sættefisk 

af' K a r I' e r og S u «( e r saDtt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmeste 

Jern banestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

~~@i@!~~!~~~!~~~~~~® 
)f{ .)f{ 
Æ OprensnIng 2K 
~7 ~ 
ai af ~ 
Æ 2K 
\'11 D ! $ alDlne, . 
W. Søer og V andløb ~ 
l( foregaar med i 
~ Ziemsens ~ 
W Bundskærer ro, 

)J{ fuldkomment. ~ 
li let, hurtigt og billigt. W 
\17 Glimrende Vidnesbyrd forc- ffi 
in ligger om de enestaaende 2t 
)K HesuItater. ~ 

Æ H. C. Petersen & Co. 1ti 
)K København H. Æ 
\il Aal')ms. Ll.albOI'g.Odense. 'IV. 
.en. ~ 

®~i~~~~!E~i2~~~tl~~!~@~,~@l) 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
(it. D o ni a s e It k e. 

Fischhandlullg, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: l<'orellenhandel •. 
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c51verler 
i cYoreningens c3Ytedlems6Iad! 

Tilbud 
paa 

Poptions ... Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

Consignation ønskes. BREItI}~N. Prima Referance. 

Statskonsulent, ;\{agister Cllr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler og 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 klIn skrives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtr)'kkeri (Ali;lieselskab) ve{l lIasmussen-Krogh, 
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IndIloltI: 
FOl'søgsstationen fol' Ferskvands

fiskeri. 
Nye Fund af Aalelarvel' i Atlanter-

havet. 
Fiskeriberetningen for 190n. 
Regnbueørreden i Boskilde Fjonl. 
En Fisketur ved Vardeaa. 
Blandede Meddelelser. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

:Forsøgsstationen for 
}11erskvandsfisk eri. 

-o-

l 1910 har del' pau For'løgs

stationen været arbejdet med for
skellige Opgaver, af hvilke særlig 
Undersøgelsen af Podel'værdiell i 
nogle af de hyppigst anvendte Fo
dersorter ror 0rredfisk har almin
delig Interesse. Da der kau ud
ledes direkte jlraktisk anvendelige 
Resultater af denne Undersøgelse, 
skal disse anerede nn offentliggøres 
her, medens den egentlige, ndfør
lige Beretning ventelig optages j 

F'iskeriheretningen for 19lU. 
Ved Læsningen af dt't efterstaa

ende maa man erindre, at Porsø
gene kun har strakt over ca. 3 

l\haneder og dedor ikke er sik
rede mod at kunne være noget paa
\·irkede af Tilfældigheder; allerede 
den Omstændighed at kun nogle 
af de bedste Foderlllaaneder er be-· 
nyttede, medfører muHg et noget 
amtet Resultat, end der vilde være 
fremkommet, om hele Driftsaaret 
kom i Betragtning; ligeledes har 
der til Porsoget kun været benyt
tet een Størrelse af Pisk, medens 
der for at faa aJmengyldigc Resul
tater nmatte forsøges med Fisk paa 
de fortlkellige Udviklingstrin. 

Til de sammenliguendeFodrings
forsøg benyttedes 6 Damme (Nr. 
8-lX) af de ved Damhruget i 
Hornsyld lejede, og for at udligne 
Tilfældigheder stammende fra for
skellig Godhed af Dammene - ar 
hvilke nogle var meget dyndede, 
andre til Dels grusede fodredes 
der med sanlIne Slags Foder i Nr. 
8 og 1:1 (fersk Fisk), i Nr. 9 og 12 
(raa Lunge), i Nr. 10 og 11 (fros
ne Sild). For at præstere et syn
ligt Resnltat i Løbet af den korte 
Tid,. del' var til Haadighed, bestem
tes det at an vende Sættefisk paa 
18·-20 Centimeters Længde, idet 
saadanne Fisk meget hurtigt øger 
deres V ægt. Tillige var det Me
ningen at besætte Dammene nogen-
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lunde 'stærkt, hvorved Forsøgets 
Resultat vilde blive tydeligere, og 
hvorved Indtiydelsen fra Natur
foderet vilde formindskes til det 
rent ubetydelige, Men dette maatte 
opgives, da det viste sig, at der 
fra de nærmest liggende Dambrug 
kun kunde skaffes nogle Hundrede 
Pund Fisk af den ønskede Stør
relse, og da et indhentet Tilbud fra 
et fjernere liggende, stort, leverings
dygtigt Dambrug var ganske uan
tageligt. - Det er maaske ikke 
overflødigt her at tilføje, at det 
bør være en Selvfølge, at Forsøgs
stationen finder Imødekommenhed 
hos Dambrugerne, saaledes at disse, 
naar det kan ske uden Skade for 
deres Driftsplan, altid er villige til 
at ofre Sættefisk og i det højeste 
derfor beregner sig samme Pris, 
som de kunde opnaa andet' 
Steds. - Det blev altsaa nødven
digt at nøjes med en forholdsvis 
tynd Besætning, hvis Forsøgenes 
Paabegyndelse ikke skulde trækkes 
yderligere ud. l de 6 nævnte 
Damme sattes da 110 Gram Fisk 
pr. Kvadratmeter, af Besætningen 
var omtrent de to Tredjedele Kilde
ørred og den ene Trediedel Bæk
ørred. Fra den 13. August fo
dredes der l a 2 Gange daglig 
paa den '~:faade, at Fiskene fik saa 
meget, som de vilde æde, hvorefter 
V ægten af det brugte Foder straks 
noteredes. Her virker det paafal
dende saa stor Forskel, der kan 
være de enkelte Dage pM Fiske
nes Appetit; det er naturligvis helt 
forkert at kaste mere Fodet· i Van
det, end Fiskene æder; men deu 
ene Dag kan det være det halve 
eller det dobbelte af den næste 
Dags Fortæring. Dernæst fortjener 
det at fremhæves, hvor betydnings-

fuldt det er, at Fodringen ikke 
foregaar for hurtigt. Den ene Ske
fuld skal være ædt, før den anden 
kastes ud; bliver man ved med at 
fodre ganske lidt saa længe, til de 
sidste Fisk mætte, kan man 
putte meget mere i dem, end om 
man fodrer hurtigt, den ene Ske
fuld efter den anden og holder op, 
naar Fiskene tilsyneladende er 
mætte. Vi Mennesker holder heller 
ikke af at skulle sluge vor :Mad 
over Hals og Hoved; vi ønsker og
saa Madro. 

Fode1']Jrocenten. Det er ikke Ør
reden ligegyldigt, hvad Foder den 
faar. Af en Slags æder den mere 
end af en anden, hvad enten det 
kommer af, at den ene Slags "smager" 
den bedre, eller den anden mætter 
hurtigere (eller ligefrem fylder mere). 
Et nemt Udtryk for Fiskenes Appetit 
paa Maden giver Foderprocellten, 
som betegner det Antal kg, Foder, 
som 100 kg. Fisk tager daglig. 
Gennemsnitlig har Forsøgsfiskene i 
første Kontrolperiode for hvert 100 
kg. ædt 6,1 kg. fersk Fisk daglig; 
Foderprocenten for fersk Fisk var 
altsaa 6,1. I samme Tidsrum var 
Foderprocenten for frossen Sild 6,2 
og for raa Lunge 4,7. Der skulde 
altsaa ikke saa lidt mere frossen 
Sild eller fersk Fisk til for at mætte 
Ørrederne, end der var nødvendigt 
af Lunge. 

Tilvækstkvotient. Det kommer jo 
imidlertid ikke saa meget an paa 
at faa Ørreden mæt som paa at 
faa den til at vokse, og det viser 
sig, at de vokser ikke lige godt af 
al Slags Foder. Kalder vi det r:!'al, 
der udtrykker, hvor mange kg. Foder, 
der gaar til at frembringe et kg. 
Ørredkød, for Tilvækstkvotienten, 
saa bliver Lungefoderets r:!'ilvækst-
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kvotient for den første Kontrol
periode 5,1, medens Tilvækstkvo
tienten for fersk Fisk bliver 4,8, 
for frossen Sild 5,4. 

Nyttekvotienl. Det hjælper ikke, 
at man har et meget næringsrigt 
Foder (lav Tilvækstkvotient), hvis 
Ørreden kun vil æde lidt af det 
(lav Foderprocent). Foderets virke
lige Værdi den Tilvækst, Plan 
kan fremkalde med det - kan ud
trykkes ved Hjælp af et TaL som 
vi benævner Nyttekvotienten, og 
som findes ved at dividere :Foder
proceuten med Tilvækstkvotienten. 
Nyttekvotienten var i første Kontrol
periode for fersk Fisk 1,27, for frossen 
Sild l ,Hi og for raa Lunge 0,93. 

Hvis 100 kg. 0rred en Maaned 
igennem fodres daglig med, hvad 
de vil tage af fersk Fisk, saa vil 
de naar Nyttekvotienteu er 1,27 

faa en Tilvækst paa ca. 47 kg. 
Til Udregningen bruges Formlen 

n. D B 
T= -------Il 

100 -;- n . """2 

h vor T er Tilvæksten, n er Nytte
kvotienten, D er· Dagenes Antal 
og B er den udsatte Vægtmængde ; 

1,27 . 30 . 100 
Tioo _~ 1,27 . :~ c.47 kg. 

Paa tilsvarende Maade vilde fros-
sen Sild give en rrilvækst paa 

1,15 30. 100 

100 tRO = c. 42kg. 
,Hi. -2-

medens raa Lunge vilde give 

. 30 . 100 

100 -+- 0,93 . -ir 
i Tilvækst. 

c. 32 kg. 

Indtægten af en Dam heregnes 
ved at fradrage Udgiften til Foder 
fra Besætningens Værdiforøgelse. 
Hvis vi overfører de for Forsøgs
tidens første Kontrolperiode fundne 

Tal paa en Dam med 100 kg. Be
sætning, hvor der en Maaned igen
nem fodres med fersk Fisk, og til 
Udregningen benytter Formlen 

f . D . B 
F = ··-·----D-

100 .+ n . """2 

hvor F er Foderforbruget, f er 
Foderprocenten, medens D, B og n 
har samme Betydning som ovenfor, 
saa findel! Foderforbruget at være 

· 30 . 100 

100 .'-- l Q_ _ = c. 226 kg. . ,_1. 2 

Regnes Prisen af Foderfisk til 10 
Øre pr. Kilogram bliver Foderud
giften 22 Kr. 60 0re. For denne 
Udgift er opnaaet en Tilvækst paa 
ca. 47 kg., der, om Salgsprisen 
regnes til 2 Kr. 60 0re pr. Kilogr. 
svarer til 122 Kr. 20 øre. Over
skudet vilde altsaa blive ca. 100 
Kr. Under de tilsvarende Forhold 
vilde til Fodring med frossen Sild 
medgaa 

· 30 . 100 
c. 225 kg. 

Regnes Prisen til 12 Øre pr. kg. 
frossen Sild, bliver TI d giften 27 Kr. 
Den opnaaede Tilvækst bliver 4:2 
kg., svarende til en Værdi af 109 
Kr. 200re. Overskud ved Fodring 
med frossen Sild ca. 82 Kr. An
vendes raa Lunge, bliver Foder
forbruget 

· 30 . 100 
. O = c. 164 kg. 

10 -z- 0,93 -2 

Haves Lunge for 4 0re pr. kg. er 
Foderudgiften G Kr. 56 0re. Den 
opnaaede Tilvækst paa ca. 32 kg. 
har en Værdi af 83 Kr. 20 Øre, og 
Overskudet bliver altsaa ca. 77 Kr. 

Hermed er i Grunden det sagt, 
som Praktikeren straks vil spørge 
efter: Hvad betaler sig bedst? For
søgenes første Afsnit viser tydeligt, 
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at fersk Fisk giver mere Udbyt,te 
end frossen Sild, og at rita Lunge 
er et ringere Fodermiddel end de 
to andre. M an maa dog huske 
pall det alt en Gang bemærkede, 
at Forholdene til andre Aarstider 
mulig kan være and0rledes. Hidtil 
har kun Resultaterne fra Forsøgs
tidens første KontroJpel'iodc været 
omtalt. Som det vil ses af nedell
staaende 'l'abeller Cl' Resultaterne 
fra Forsøgstidens allden Kontrol
periode allerede llOget afvigende 
fra de først indvundne. Porskellig
hedc1'Ile lIlall skyldeR dels Vandets 
aftagendo Temperatur. dpI s den 
umiddelbart fornsbaende [;pgetid*). 

}'oderproeenten 

for fpJ'sk Fisk ... 

for frossen Sild .. 

for raa 

rrilvækst-

kvotienten 

for fersk Fisk 
for frosRl'n Sild 

for rna ,unge. 

Nyttekvotienteu 

for fersk Fisk ... 
for frossen Sild .. 

for raR 

i første i anden 
Periode Periode 

li,l 
(;,2 

4,7 B,4 

i første i andeu 
Periode Periode 

4 ,Il .f,f) 
;),4- :),3 

;1,1 5,(; 

i første i anden 
Periode Periode 

L~7 0,H8 
1,11; O,H9 

0,61 

Aarsagen til, at Tilvækstkvoti
enten for Sildefoderet er saa lav i 
den anden Kontrolpet'iode, lJlaa vh;t 

') Ved Cdlislmingen d. 31. Oktober 
fandtes mange Legegruher i Dam
mene, og l'n af dem var allerede 
belagt med lEg (Kildeørred). 

søges i, at Ørrederne i længere 
Tid af denne i Dammen Nr. 10 og 
11 ikke var rigtig veltilpas, men 
hol(lt sig ved Runden uden at. vi Ile 
tage synderligt Foder (Foderprocent 

kun 2,'J); under disRe Forhold llUr 
det N aturfodet', de har taget, faaet 
en forholdsvis stærk Indflydelse paa 
'1\1 nl" kst kvotlen ten. 

Udregnes som før Indbegten af 
en Dam med 100 kg. Besætning 
ved Fodring i 30 Dage Hwd hell
hold,wi8 fersk Fisk, frossen Sild og 
raa Lunge, findes ved Hjælp af de 
i den anden Kontrolpel'iode fllndlle 
Tal følgende Værdier: ca. 64 Kr., 
ca. G8 Kr. og ea. 48 Kr. Ogsaa 
Forsøgpues andet Afsnit viser os 
raa Lunge som et daarligt Foder, 
medens frossen Sild og fersk Fisk 

her omtrent er lige gode. 

G. V. Otterstrmn, 
Magistcl'. 

Nye Fund af Aalelarver 
i Atlanterhavet. 

Af Fiskeridirektør Dr. ,Johan Hjort. 
---o 

Bergen. 

I Norge hM Aalefiskeriet ikke 
nogen sænleleR Betydning. men i 
Danmark, Tysklllnd og i Middel
havslalldene er Aalen en af de 
vigtigste Fi s keart.er. 

[ Danmark ale'lle fiskes der aar
lig for IllfJlem 2 og 3 Millioner Kr. 
Aal. I disse LanrIe har man derfor 
fra gammel Tid samlet mange Er
faringer om Aalens Levevis eller 
Naturhistorie. Man er blevet. op
mærksom pall" at ikke en eneste en 
af alle de Millioner AaI, som fanges, 
nogensinde havrle hverken modne 
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Æg eller levende Unger, og det har ! 

været en fuldstændig Gaade, hvor 
Aalen var i Gydetiden, hvor Gyde
pladserne var. 

Man har fra gammel Tid lagt 
Mærke til, at Ferskvandsaalen om 
Høsten i August September eller 
Oktober vandrer fra Indsøerne ud 
i Havet; og i selve Havet, f. Eks. 
i de danske Belter og i Øresund 
har man iagtaget, at Aalen om 
Høsten altid trækker fra de indre 
Farvande (Østersøen) ud til de 
aabne Have (Kattegat). Alle de 
tusinde Rusey, som staar langs 
Stranden i Øresund om Høsten, er 
indrettet saaledes, at de kun kan 
fange de Aa], som vandrer sønden
fra og nordpaa. Disse vandrende 
Aal kan let kendes fra de andre 
AaJ, som endnu ikke har begyndt 
deres Vandring. 

De er sølvglinsende, deres øjne 
er flere Gange saa store som hos 
de andre, de stat ionære eller saa
kaldte gule Aal. 

Til alle disse Vandl'eaal ser man 
aldrig noget mer, de forsvinder ud
over Høsten fuldstændig. men hver 
Vaar kommer der ind til Stranden 
langs omtrent alle de europæiske 
Kyster Millioner af ganske smaa, 
et Par Tommer lange, glasklare 
Aaleunger, de saaknldte Glasaal, 
Rom ogsaa kendes fra Kysten i 
det sydlige Norge. 

Hele det mellemliggende Afsnit. 
fra de vandrende Aal forlader 
Kysten, og til den næste Generation, 
de smaa Glasaal, kommer tilbage 
til Kysten, har indtil de senere Aar 
været indhyllet i et fuldstændigt 
Mørke. 

Den første nye Kundskab kom 
fra Middelhavet. Italieneren Grassi 
fandt i Strædet ved :YIessilla en Del 

glasklare Larver, som af Zoologerne 
var henført til en egen Gruppe af 
Fisk, som man kaldte Leptocephal'er. 
Disse er alle fladtrykte og glasklare 
og minder i .Form om et Blad. 
Grassi tog disse I.Ja.rver og satte 
dem i et Akvarium, og det viste sig, 
at de eftel'haanden forvandlede sig 
til almindelige Glasaal. Ilall havde 
saaledes bevist. at Aalen havde et 
Lal'vestadium ude i det aabne Hav, 
men det lykkedes ham ikke at skaffe 
nogen Oplysning om, hvor disse 
Larver blev født, eller hvor Æggene 
paa de alleryngste Udviklingsstadier 
fandtes. 

Efter disse Opdagelser syntes det 
nok sag let at forklare sig Aalens 
Livshistorie l Middelhavslandene, 
hvor mau har det flere tusinde 
Favne dybe Middelhav ud for 
Kysterne, men i Nordeurop:l syntes 
Spørgsmaalet fremdeles lige gaade
fuldt. Paa den ene Side havde 
Videnskabsmændene allerede brugt 
saa mange Fangstredskaher i Nord
søen og Skagerak uden at fange 
nogen Leptocephal'er, at ,man havde 
vanskeligt ved at tro, at disse 
Larver kunde forekOlllmC i nogen 
Mængde i disse Farvande. Paa den 
anden Side syntes det altfor dristigt 
at tænke sig, at Vandreaalene t.rak 
bort til endnu fjernere Havomraader. 
Der var imidlertid en Mand, som 
vovede at drage en saa dristig 
Slutning, nemlig den, danske Dr. 
C. G. Joh. Petersen. Jeg erindrer 
vel en Samtale, vi havde for 13 
AaI' siden, da vi sammen drev 
Undersøgelser i Kristianiafjorden. 
Dr. Petersen sagde da: 

"Jeg tror, Aalen vandrer helt ud 
i Atlanterhavet for at gyde ude i 
det dybe Ocean ! Jeg tror det, fordi 
dens Larver ikke er fundet i de 
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nærmere Farvande, fordi Grassi har 
fUllrlet Larverne i det dybe Middel
hav, og fordi Yandreaalene ved 
deres ejendommelige Kropform og 
deres store øjue minder saa meget 
om de mange Dybhavs
fisk, som man kender ude fra de 
store Oceaner. Alllen er oprindelig 
en Dybhavsfi.sk, som hal' vænnet sig 
til at tilbringe en Del af sin Op
vækst nær Kysterne, i Fjorde, Sunde, 
Elve eller Inchøer". 

Da de internatiollale Fiskeriunder
søgelser begyndte, benyttede Dr. 
Petersen Anledningen til at lade det 
danske U ndersøgelsessJdb )) Thor" 
lede i Atlanterhavet efter Aalens 
Larver. 

Det lykkedes da ogsaa Skibets 
videnskabelige Chet. Dr. Johs. 
Schmidt, at finde Mængder af 
Aalens Leptocephal'er P:UI EggGllC 

eller Skraaningerne af Kystbank
kerne udfor Irlnnd, Frankrig og 
Spanien ned imod den flere tusinde 
Favne dybe atlantiske Dybslette. 
Han fandt hel' de /l'lasklare Larver 
svømmende i omkring 100 Favnes 
Dyb under Overfladen. 

Imedens havde Amerikanerne 
fundet et Par Larver af den ame
rilmnske Ferskvandsaal udenfor 
Kysterne ved Nordamerika. 

Dr. Schmidt fandt der alle Ud
viklingsstadier fra den fuldt ud
viklede Aalelarve til et Stadium, 
del' stærkt nærmede sig GlaSltlllen, 
eller de samme Stadier, som Grassi 
havde iagttaget i sine Akvarier. 

Schmidt troede, at han efter disse 
Resultater havde fundet Aalens Gyde
pladser, og at disse var ude paa 
Skraaningerne mod Stordybet 
Atlanterhavet, thi her var det, at 
Larverne kunde fanges i størst 
Mængde. 

Saa overordentlig interessante og 
værdifulde disse Opdagelser end 
var, vakte det imidlertid adskillig 
Tvivl hos mange, at det ikke lykke
des at finde endnu yngre Stadier 
derude, hverken eller Vdvik-
lingsstadierne fra op til den 
fuldt udyiklede Larve, og det end
skønt Schmidt forsøgte at fange 
disse Stadier til forskellige Aars
tider. 

1\1an var kommet Spørgsmaalet 
om Gydepladserne nærmere, men 
man havde ikke løst det. 

Under "Michael Sal's"g Atlanter
haY:itogt i Aar havde jeg derfor 
stadig min Opmærksomhed henvendt 
paa at forsøge at Leptoce
phal'er. Det lykkedes os (,gSRft at 
fange flere Hmidrede saadanne. 
:Uange forskellige til Dejs nye Arter. 
Dette Materiale Pl' nu i alt Fald 
lld vis blevet b('arbejdet af min 
Assistent Einar L e a og mig, og 
det, hal' vist sig, at 44 Eksemplat'er 
er Larver af den almindelige euro
pæiske AaI. De har samme Krop
form og f. Eks. samme Antal MIlskel
segmenter, som tidligere er be
skl'CYt't fol' Aalelarvel'lle. 

Yi har ikke alene fundet Larverne 
nær Kysterne, mpn ogsaa, midt ude 
i Hayct, saa langt fra I,alld, som 
man kan komme til alle Si,ler, og 
hvor der er hen imod 3000 Favne 
dybt ned til Havbunden. Aalens 
Laner forekommer altsaa udbredt 
oyer store Dele a.f det undersøgte 
Ocean. Men den nærmere Betragt
Iling viser endnu mange interessante 
Ting, som kaster nyt Lys over Aalens 
N aturhistol'ie. Vi har maalt alle 
de Larver, vi fandt. Det har da 
vist sig. at Larverne efter deres 
Størrelse falder i to vel adskilte 
Grupper, den ene fra 41 til HO 
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Millimeters Længde, den anden fra 
66 til 82 Millimeters Længde. Det 
viser sig nu videre, at alle de In
divider, som tilhører Gruppen ar 
de mindre Eksemplarer, er fanget 
i Havet sønden for Azorerne, medens 
alle de større Larver er fanget 
nordeu for Azorerne. Den nordlige 
større Gruppe svarer i sin Størrelse 
fuldstædig til de Laner, som Dr. 
Schmidt tidligere havde fundet, 
nemlig enten fuldvoksne Larver eller 
et af Forvundlingsstadierne. 

Men det mærkelige var nu, at 
Forvandlingsstadierne kun fandtes 
inde paa Eggen af I{ystbankerne, 
hvor Schmidt havde fundet dem, 
medens der nde i det aabne Hav 
kun blev fundet Laner, svarende 
til det yngste Stadinm, som Schmidt 
havde fundet. De smaa Larver 
søndenfor Azorerne danner en Se
rie fra en ganske lille kun 4 Cen
timeter lang Larve op imod den 
uordpaa fUlIdne fulilvoksne Larve. 
Vi har saaledes her for os væsent
lig mindre og Yll gre Stadier end 
tidligere noger! Sinde fundet. 

Det ligger nær af disse Kends
gerninger at drage den Slutning, 
at Aalens Gydepladser ikke er at 
søge paa Kystbankernes Skraa
Iling eller Haveggeno, mon snarere 
ude i den sydlig centrale Del af 
Atlanterhavet. At Æggene gydes 
her, og at de under deres lJbvik
ling af Havstrømmene føres nord-

• paa og med Golfstrømmen hen mod 
de europæiske Kystbanker, at Lar
verne her gennemg~ar deres For
vandling til Glasaal, som saa søger 
ind til Strandbredden. Imidlertid 
kan dette først blive helt bevist, 
naar man ikke alene har fundet 
unge Larver, men ogsaa de ny-

gydte Æg, og helst de gydende 
Fisk selv. 

}\fen det er klart, at jo yngre 
Stadier, man finder, desto nærmere 
maa man have Grund til at tro, at 
man er veJ Gydepladserne, fordi 
disse Stadier har haft kortest Tid 
til at drive med Strømmen. De nye 
Fund, som jeg her har berettet om, 
har derfor i alt Fald den Interesse, 
at de kan give en Vejledning til at 
søge videre mod Løsningen af det 
gamle endnu uløste Spørgsmaal om, 
hvor Aalen gyder. Det er klart, 
at dette Spørgsmaal har den største 
Interesse, ikke blot fordi Aalen er 
en økonomisk vigtig Fisk, men og
saa fordi dens Vandringer synes at 
maatte være lige saa mærkelige 
som Trækfuglenes Vandring fra 
Norden til Syden. 

Jeg tror, at Aalens Gydning finder 
Sted paa en anden Aarstid end den, 
da "Michael Sars" krydsede over 
Atlanterhavet, og at det er Grun
den til, at vi ikke fandt endnu 
yngre Stadier. Man maa formodent
lig søge disse ved Vintertid der
ude, men jeg haaher, at vore Fund 
vil være nyttige for den Ekspedition, 
der søger videre. 

(National tidende). 

Fiskeriberetningen 
·for 1909. 

-0-

(Sluttet). 

I Bladets forrige Nummer sluttede 
vi med at omtale Udklækning og 
Opdrf.etning af laksagtige Fisk. 
Der staar derefter kun tilbage at 
bringe Læserne. Meddelelse om, 
h vilke andre Fisk ]'erskvandsfiske-
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riet her arbej det med i det for
løhne .\ar. Fiskeriberetningen om
taler da herunder Udklækningen 
af : Gedder, der hovedsagelig har 
funden Sted paa Brahetrolleborg, 
ved Tissø og hos Lystfiskeriforenin
gen ved Lyngby Sø. Endvidere 
bringer den Meddelelse om Indførs
len af ca. 1,000,000 Stk. Aale
faring fra ElJgland, som eftsr Be
stilling fordeltes til Foreningens 
Medlemmer. 

Om Produktionen af Karpe- og 
Suderyngel og Opdrætningen af 
Karper og Suder findes Beretnin
ger fra Frijsenborg, Gisselfeldt, 
Bregentved o. fl. St. 

Af sjældnere Fiskearter er der i 
det forløbne Aar i Sorø Søerne ind
ført Helt, som er klækket paa Ste
det samt Sandartæg fra Wittingau 
i Bøhmen. 

I 1909 er følgende Vaudom
raader underlagte "~iskeriregula
tiver: Skive-Karup Aa, Stor
aaen, Lilleaa, Varde-Toftsnæs
Holme Aa, Kongeaa, Sneum Aa, 
Kolding-Nebel-Aakjær Aa, Han· 
sted Aa, Klejstrup Sø, Faxe Aa og 
Lille Aa, Kjøge Aa, Vandløbet 
Møllegaard-Aabygaard(Bornholm). 

Oprettelsen af Regulativer paa
tænkes bl. a. for følgende Vand
omraader: Gjødstrup Sø, Holtum 
Aa, Holkjær An, Laastrup Aa, Nors 
Sø, Vester Vandet Sø og Blykobbe 
Aa. 

Angaaende Forsøgsstationens 
Virksomhed meddeler Lf'deren, Ma
gister O. O. Otterstrøm, at den i 
Modsætning til de to foregaaende 
Aar, hvor den var installeret ved 
Hansted Dambrug, i 1909 var knyt
tet til den paa Landsudstillingen i 
Aarhus værende Ferskvandsfiskeri
afdeling. 

Hr. OLterstrøms Tid blev derfor, 
paa Grund af de særlige Forhold 
nærmest optaget af Forevisning af 
Fiskeriudstillingen og Stationens 
Materiale, men der levneul;s dog 
ogsaa Forsøgsleaeren Lejlighed til 
at beskæftige sig en Del med for
skellige Forsøg angaaende Iltfol'
nyeisen i Vandet under Transpor
ten af levende Fisk, samt til Un
dersøgelse af forskellige Fiske-
sygdomme. Red. 

Regnbueørreden 
i Roskilde ]j) ord. 

(Dansk Fiskeritidende). 

-o-

l Sommeren 1909 androg Jyllinge 
Fisktrijorenig Landbrugsministeriet 
om en Sum til Anskaffelse og Gd
sættelse af Hegnbueørred-Yngel i 
Roskilde lijord. Foreningen fik til 
dette Formaal bevilget 500 Kr. mod, 
at Foreningen førte Kontrol med 
Fangst og Vækst af de udsatte Fisk. 

Der blev af Foreningen indkøbt ca. 
9000 Stk. Regnbueørred, et halvt 
Aar gammel, paa Vraa :\1ø11e8 Ud
klækningsanstalt. Yngelen afhente
des og udsattes i December :\-iaaned 
i Roskildefjord. hvorefter Foreningen 
her i Bladet anmodede Fiskerne ved 
Fjorden om at indsende til Fisker 
Ohl'. Lud;'igsen Meddelelse om Sted 
og Tid for Fangst samt Størrelse paa 
deHegnbueørreder, de muligvis maatte 
fange. 

Fra Fiskerne i Jyllinge indkom de 
før"te Meddelelser om, at nu havde 
de fanget nogle af de ullsatte Fisk 
i deres Ruser. Det var de første 
Dage i Aprii. I Løbet af Maaneden 
meddeltes det saa stadig til under-
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tegnede, at der fangedes afØrrederne 
og at de var vokset godt. (Yngelen 
var vokset mellem 3·--4 'l'om. eller 
7 -9 Ctm. da de udsattes). Det val' 
dog' først i NIaj 1\Iaaned, at Fangsten 
af de udsatte Fisk tog I"art. Alene 
i et Bundgarn fangedes ca. '200 Stk., 
ligeledes i Aaleruserne fangedes en 
Del. En Mand som havde en Rllse 
staaende i et Aandløb, fangede i 
første Halvdel af Maj ea. 300 Stk 
VaadfiskNne fangede ogsaa en Del. 
Midt i Maj lod jeg mig forevise 2 
Stk. af Fi'lken; den havde da mindst 
tredoblet sin Vækst. 

Senere paa Sommeren inrlløb Med
delelserne mere sparsomt, uden dog 
helt at ophøre, og Fiskene var nu 
vokset til et halvt Pund. I Oktober 
fangede jeg selv 2 Stk. paa Kroge; 
et Ilar andre Fiskere fangede lige
ledes :2 Stk.; og /lit var de vokset 
saa kolos alt, at vi næsten synt8s, at 
det var umuligt, at l<'isk, udklækkede 
paa kunstig Vis og udsatte som nogle 
ganske smaa Fyre, efter IO ::\:faaneder 
kunde veje l Pund, Tre af de i Okto
ber fangede Fisk var nu 13 Tom. 
lange og vejede nøjagtig et Pund. 
Den fjerde var mere slank, kun l:! 
Tom. og vejede .so J{vint; den var 
formodentlig en Hanfisk og de B 
andre rimeligvis Hunfisk. Disse-l 
Fisk lod jeg forevise Sagkyndige for 
at faa konstateret, at det virkelig 
var de udsatte Reg'}meørrec1er, hvil
ket det var. 

Der er i SOll1UH'rells Løb fanget 
ca. 700 Stk. eller l/l:! af de udsatte 
l,'isk. Ingen af dem er fanget paa 
Steder, som tyder paa, at l<'iskene vil 
trække ud af Fjorden, De fleste er 
taget umiddelbart i Nærhedml af Ud
sætteisesstedet; dog er en Dal truk
ket mod Syd, saa langt op i Fjorden, 
de kan komme, som ved Roskilde, 1 

Mil Syd for det Sted, de blev udsat 
paa. 
l\1aatte nu ogsaa den nærmeste Frem
tid vise, at Ørreden vil blive og kan 
finde Ynglepladser i eller ved Fjor
den, da vilde dette Forsøg, som Sta
ten har ydet Midler til, kunne bære 
rige Frugter. 

Maatte det først og fremmest gaa 
op for Fiskerne Fjorden rundt, hvil
ken rig Mark der er for dem at dyrke, 
og maatte alle offentlige Institutio-
ner, Stat, Amt og Kommuner 
forstaa, at ved Hjælp hjælper man 
ikke alene Fiskerne til bedre øko
nomiske Vilkaar, men ogsaa til at 
blive bedt'e Skattflydere fol' samme 
Institutioner, 

Fisker Ohr. Ludvigsen. 

En .Fisketur ved 
Vardeaa. 

Aalen som Kødæder. 
-0-

I<~n Eftermiddag var jeg gaaet ud 
til Vardeaa for at fiske Skaller, 
Aborrer og Aal. Fra samme Aa 
gaar en stor Bæk (Ylejlsbæk) ca. 
18 Alen bred paa dette Sted. Som 
Madding havde jeg medtaget for
skellige Ting for at prøve, hvad 
man kan byde de forskellige Fisk. 
Blandt andet havde jeg medtaget 
en Klump Dejg (lavet af Flormel 
og Vand) og et Stykke fersk Kød. 
Ebbe og Flod mærkes ret tydelig 
paa dette Sted, og da Vandet be
gyndte at stige, kom Skallerne, 
næsten som i Stimer, og det lod 
til, at de var sultne; thi de var 
aldeles graadige eftm den hvide 
Dejg. 
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I Løbet af en halv Time havde 
jeg 14 store Skaller; de største 
paa ca. 75 Kvint. Lidt senere 
prøvede jeg at tiske efter AnI. 
Naturligvis brugte jeg Bundsnøre. 
Som Madding brugte jeg hel' fersk 
Kød; det var ret store Stykker, jeg 
satte paa Krogen. Efter et Kyarter 
havde jeg Bid; det var en Aal paa 
ca. 40 Kvint. Den havde slugt, den 
store Munufuld, som sad langt nede 
i Fordøjelseskanalen paa den. .Jeg 
fik endnu en Aal af samme Slags, 
og dermed var det forbi for denne 
Gang. Da jeg gik hjem, havde 
jeg en Del Kødstumper tilbage. og 
dem kastede jeg i Bækken raa 
SaITllne Sted. 

Næste Dag jeg atter ud paa 
Aalefangs~, og naturligvis valgte 
jeg det samme Sted som den fore
gaaende Dag. ,Teg brugte igen 
Kød som Madding'. DeL varede 
ikke længe, før jeg havde Bid. Det 
var en Aal som de foregaaende, 
men den val' noget uformelig 
,saa underlig tyk, og da jeg vilde 
undersøge, hvad den havde delikate
ret sig med, saa opdagede ,jeg, at 
den havde nydt ell af de Kødstumper, 
som jeg kastede i Bækken den fore
gaaende Aften. 

p. O. Knudsen. 

Blandede ~Ieddelelser. 
--0-

o!l'iskerierna 
Svensk Fiskerithlningh 

er et nyt Ugeblad for svensk Fiskeri, 
der er begyndt at udkomme i Gøte
borg under Redaktion af Ernst Hør
man. Pris 2 Kr. 50 Øre aarlig, 75 
Øre Kvartalet. 

I Anmeldelsen af Bladet skrives 
før8te Nr.: 
"Forsl aget om at udgive et U ge

skrift for det svenske Fiskeri i 
Almindelighed og Havfiskeri i Sær
deleshed er mødt med enstemmigt, 
almindeligt Bifald, ikke mindst fra 
FiHkernes Side. Vi føler os til
lige ganske trygge ved, at Mænd 
som Lan dshiifding, Friherre Lager
bring, Dr. Gust. Ekman, Fiskeriin
spektøl', Dr. Filip Trybom og Fiske
riintendenterne i det vestlige og 
sydlige Distrikt, Doktorerne K. A. 
Andersson og Oscar J.Vordqvist har 
udtalt deres Tilslutning til Sagen". 

(Dansk Fiskeritidende). 

:Fiskemarkedet. 
-0-

AuI 
Laks 
Gedde 
Ahorre 
Krebs 

I\øhenlwvn (fil. Strand), 3. Deebr. 

40---65 Øre pr. Pd. 
75-120 
35-50 
25-35 

400-600 Øre pr. 100 Stk. 

n el.' li 11, 3. Deel,,·. 

(Officiel Markedshen>tning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gec!(le, mellemstOl'e 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aa1, store 
AaI, mellemstore 
Aa!, slIlaa 
KHrper, store 
Karper, usorteret 
Karndser 

Pf. !w. Pd. 
61 

75-90 
108 

103-117 
100 

32-40 
20-30 

100-106 

·64-67 

74-80 
24--70-72 

lspakkede Fisk: 

0rrednsk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 

pr. pr. Pd. 

72 
152-150 

148-126--170 

.~ 
I 



573 Ferskvandsfiskeribladet 574 

Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

49-2D-32 
tO-IO-fi() 

65--70 
RO-60-64 
50-41-66 

23--16 

II a !li b o r g, a. Dedn'. 

lspakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pr. pl'. P,l. 
SO-13t> 

165--169-270 
100--118 

71-R7-78 
65-68 

5G--60--43 
35- 36-39 
48-16-30 

50-53-50 
95~HO-83 

Annoncer. 
~o

Plads SOlD 

Fiskemester 
søges straks eller senere af en dyg
tig og vel anbefalet Fiskemester. 

Billet, mrkt. "Fiskemester", mod
tager dette Blads Kontor. 

ø,jneæg. Ynu;el og Sættefisk 
af' ø r J' e c(; Sættefisk 

af' Karl,er og Suder sand 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æJ ger s nærmesie 

Jernbanestation, 

Fiskeriet i VauldruIl. 
Telefon Nr. 26. 

~tJi~ni@i~~i®!~~~~~!~~~I~@ 
2t 2f{ 
~ Oprensning I 
@ af W 

~ DaUllUe, I' Æ Søer og' V andløb "~" 
W. foregaar med . 

~Ziemsens ~ 
Æ Bundskærer i 
\V fuldkomment. tr1 Æ let, hurtigt og billigt. <D 
"\z/." Glimrende Vidnesbyrd fore- m." 

ffi li,L.fllel' om de enestaaende 2!\ 

I ~ H.'"'~. p~:;~::~ & CO. ~~~: 
-------------- v./ Købenllavn B. . 

<I7 AaJ.'bus. Aalbol':.t. Odense. . 
.a\ Fiskeriet "A.aly kk e" 

pr. l .. unclel'skov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder l)rima ø.jneæg'. Ynu;el 
og Sættefisk af' Bæk-. Iiilde
og R(~gnbueøl'l'ecl samt Sætte
fisk af Ka.'pe.' og Sudm' 

til absolut billigste Priser. 
PortionS0rred, større 0rred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod KOll-

tant. J. C. C/t1'lstensen. 

@~~~~~~~~~I~~~~~~!~@ 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste J em banestation. 

Kontant Betaling. 
(-.t. n o ID a s c h k e. 

l<'ischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18 -19. 

Tel egr.-Adr.; .t'ol·ellcnltandcl • 

• 
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A verter i Foreningens Mediernsblad ! 

Tilbud 
paa 

Poptions .. Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. sucees"iv9 Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Ørredbranchen, 

Consignation ønskes. RREJIIJN. Prima Referallce. 

Kupon, 
Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Fersk-

vandsflskeriforening". Kontingent 4 Kl'. Hmnt 20 Øre for et Lovoksem· 
plar følger' pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

Hl} 

Navn: .......... . , Stilling : .. , 

Postadresse:. 

NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. 
Cand. B'ie i Hobro eller til BhHlets Kontor: DI'. Iloffmeyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Hibe. 

Statslwnsulent, Magister Cbl', Loftill~. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

<'-rtikler o~ lIeddelelsel' er stedse velkomne og hedes sendt under 
Adresse: Dr. C. HotTmeyer, Sorø. ~ Artikler for hvilke der fOl'dl'es Honorar, 
bør forsynes med lJOlOd Honoral'«. 

NB. Artikler og Meddelelser man kun skrives pua Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningell. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-KroG'Il • 

• 
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